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Leeswijzer

Jaarverslag en jaarrekening 2007

Het Jaarverslag en de Jaarrekening 2007 zijn in twee aparte boekwerken uitgegeven. Beide boeken zijn bedoeld voor 
uw Vergadering en vormen samen de verantwoording van ons College aan uw Vergadering. De Jaarrekening 2007 is 
onderwerp van een accountantscontrole.

Boek I: Jaarverslag 2007

1. Inleidend hoofdstuk

In de inleiding wordt kort geschetst welk soort informatie in het Jaarverslag/de Jaarrekening 2007 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 2007. Het inleidende hoofdstuk wordt afgesloten 
met de kerngegevens (in grafi ekvorm) en een overzicht van de diensten per resultaatgebied.

2. De bestuurlijke hoofdlijnen

In dit deel van het jaarverslag worden de beleidsinhoudelijke en fi nanciële 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 2007, in hoeverre voorgenomen doelstellingen en resultaten zijn bereikt en welke activiteiten en middelen daartoe zijn 
ingezet. Ieder resultaatgebied is onderverdeeld in drie paragrafen:
1   Bestuurlijke 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 per subresultaatgebied
Hier wordt per subresultaatgebied aangegeven welke resultaten zijn behaald en welke activiteiten en middelen daartoe 
zijn ingezet

3   Realisatie prioriteiten
Hier is informatie opgenomen over de door uw Vergadering toegekende prioriteiten bij het Jaarplan 2007 die nog niet 
zijn gerealiseerd

4. Gemeentebrede aspecten

Wettelijk is voorgeschreven dat voor een aantal onderwerpen een paragraaf wordt opgenomen waarin een ‘dwars-
doorsnede’ wordt gepresenteerd van de verschillende resultaatgebieden. Dit zijn de zogenaamde verplichte paragrafen. 
De onderwerpen zijn: risico’s en  Weerstandsvermogen,  Financiering,  Lokale heffi ngen,  Verbonden partijen,  Onderhoud van 
kapitaalgoederen,  Grondbeleid en  Bedrijfsvoering. 

Naast de verplichte paragrafen vindt u in dit hoofdstuk een nieuwe paragraaf:  Duurzaamheid. Deze paragraaf is 
opgenomen omdat ons College het belangrijk vindt om uw Vergadering enig inzicht te geven in dit actuele onderwerp.  
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Boek II: Jaarrekening 2007

1. Verantwoording fi nanciële resultaten 

Per resultaatgebied
  De resultaatgebieden in de jaarrekening zijn dienstoverstijgend. In de jaarrekening worden de fi nanciële 

resultaten per resultaatgebied weergegeven. Hierbij wordt vooral ingegaan op de afwijking tussen 
begroting en rekening.

 Investeringsbudget  Stedelijke Vernieuwing (ISV)

Algemene dekkingsmiddelen

2. Balans

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste ontwikkelingen van de balansposten gedurende het jaar 2007 
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. 
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Inleiding

Ons College legt met het jaarverslag/de jaarrekening verantwoording af over het door ons in 2007 gevoerde 
bestuur.  De jaarstukken van de gemeente Amsterdam bestaan uit drie boekwerken:

het Jaarverslag 2007 van de centrale stad 

de Jaarrekening 2007 van de centrale stad 

de gebundelde veertien jaarverslagen/jaarrekeningen van de stadsdelen 

Voor u liggen de eerste twee boeken.  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 fi nancieel) en de beleids-
matige paragrafen in de resultaatgebieden.  De resultaatgebieden zijn als volgt opgebouwd: 1: bestuurlijke 
hoofdlijnen, 2: bereikte resultaten per subresultaatgebied, 3: realisatie prioriteiten. 
De jaarrekening bestaat uit de fi nanciële verantwoording per resultaatgebied, de balans met een toelichting 
erop 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/de jaarrekening heeft echter een 
dienstoverstijgend karakter: niet de individuele diensten, maar de twaalf resultaatgebieden zijn bepalend. 
 De nadruk ligt daarbij op bestuurlijk relevante informatie. Detailinformatie en informatie die specifi ek op één 
dienst/bedrijf betrekking heeft, zijn te vinden in de afzonderlijke jaarrekeningen en de accountantsverslagen 
van diensten en bedrijven.  Deze stukken zijn voor uw Vergadering ter inzage gelegd.

Raadsgriffi e, Ombudsman en Rekenkamer

De budgetten voor de Raadsgriffi e, 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 separaat verantwoording afl eggen aan uw Vergadering.

Besluitvorming

In de fi nanciële bestuurlijke hoofdlijnen (hoofdstuk 2 van het jaarverslag) staat een aantal voorstellen die uw 
Vergadering ter instemming wordt voorgelegd.  Deze voorstellen zijn vooruitlopend op de besluitvorming 
door uw Vergadering in fi nancieel-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 fi nancieel-administratief worden verwerkt in de aanvangssituatie voor de jaarrekening over 
2008.  De Jaarrekening 2007 wordt onderworpen aan een accountantscontrole. 

25 april 2008
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Gemeente Amsterdam

Gemeenteraad

College van Burgemeester 
en Wethouders

Raadsgriffi e Stadsdeelraden

Gemeentelijke 
Ombudsman Dagelijkse besturen

Rekenkamer

Bestuursdienst (BDA)

Gemeentelijke diensten en bedrijven

ACAM Accountancy en Advies *
Afval Energie Bedrijf (AEB)
Brandweer
Dienst Advies en Beheer (DAB)
Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam 
(DBGA)
Dienst Binnenwaterbeheer Amsterdam (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
Dienst Zorg en Samenleven
Economische Zaken (EZ)
Facilitair Bedrijf Amsterdam (FBA)
Gemeentelijke Ombudsman
Geneeskundige- en Gezondheidsdienst (GGD)
Haven Amsterdam
Ingenieursbureau Amsterdam (IBA)
Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam 
(OGA)
Projectmanagementbureau (PMB)
Servicehuis ICT
Servicehuis Personeel
Stadsarchief Amsterdam
Stadsbank van Lening (SBL)
Waternet
Wibautgroep

Stadsdelen

Amsterdam-Noord

Bos en Lommer

Centrum

De Baarsjes

Geuzenveld/Slotermeer

Oost/Watergraafsmeer

Osdorp

Oud-West

Oud-Zuid

Slotervaart

Westerpark

Zeeburg

ZuiderAmstel

Zuidoost

 * Aansturing door ons College betreft bedrijfsvoering.
Accountantscontrole vindt plaats in opdracht van uw Vergdering.

Via www.amsterdam.nl komt u op 
de websites van de gemeentelijke 
diensten en bedrijven.

Zetelverdeling Amsterdam 2007 

Partij Aantal zetels

PvdA 20
VVD 8
GroenLinks 7
SP 6
CDA 2
D66 2

Totaal 45
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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:

Financiën 

Economische Zaken 

Lucht- en Zeehaven  

Wethouder 
Hennah Buyne (PvdA)
Verantwoordelijk voor:

Werk en Inkomen 

Educatie 

Jeugd en 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 en  

Grondzaken
Waterbeheer 

ICT (incl. glasvezeldossier) 

Wethouder Marijke Vos 
(GroenLinks)
Verantwoordelijk voor:

Zorg 

Milieu 

Personeel en Organisatie 

Openbare Ruimte en Groen 

Gemeentesecretaris 
Henk de Jong 
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Kerngegevens
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Diensten per resultaatgebied
Hier vindt u per resultaatgebied een lijst van de diensten die daaraan bijdragen.

Openbare orde en veiligheid
Bestuursdienst
Brandweer
Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer

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

Zorg
Geneeskundige- en Gezondheidsdienst
Dienst Advies en Beheer (boedelbeheer)
Dienst Zorg en Samenleven
Dienst Werk en Inkomen
Geneeskundige- en Gezondheidsdienst

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

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

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

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

Milieu en water
Afval Energie Bedrijf
Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam
Dienst Milieu en Bouwtoezicht
Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam
Waternet

Economie en haven
Economische Zaken
Haven Amsterdam

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

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

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

Bestuur en concern
Bestuursdienst
Dienst Persoonsgegevens
Dienst voor Onderzoek en Statistiek
Facilitair Bedrijf 
Gemeentelijke Ombudsman
Griffi e
Rekenkamer
Servicehuis Personeel
Stadsarchief Amsterdam
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Beleidsinhoudelijk

Waar staan we?

In dit hoofdstuk blikt ons College terug op de ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan in 2007. 
Economisch gezien ging het Amsterdam voor de wind. Amsterdam kent een aanmerkelijke economische 
groei, dalende werkloosheidscijfers en een overall stijgende welvaart.  Deze economische bloeiperiode 
betekent geenszins dat we tevreden achterover kunnen leunen.  De turbulenties rond de overname en de 
opsplitsing van ABN AMRO maken duidelijk dat er weinig vanzelfsprekendheden zijn in de moderne interna-
tionale economie. Amsterdam zal blijvend moeten werken aan een aantrekkelijk (inter)nationaal klimaat om 
de welvaart van haar inwoners nu en in de toekomst veilig te stellen.  De Amsterdamse metropool in wording 
kent dan ook vele uitdagingen die ons College wil helpen beantwoorden door beslissend bij te dragen aan 
een gezonde en duurzame economische ontwikkeling.  Wij beseffen echter dat de welvaartsstijging niet voor 
iedereen toegankelijk is en dat teveel mensen daarvan niet profi teren.  Het gevaar van sociale tweedeling en 
maatschappelijke isolatie of uitsluiting in de stad is daarom niet denkbeeldig en moet met alle middelen die 
ons ten dienste staan voorkomen worden.

Indicatoren

Ons College is van mening dat het vertalen van plannen in meetbare doelen en het vervolgens gestructu-
reerd volgen van deze doelen, goede middelen zijn om de uitvoering van het programakkoord te bewaken. 
 Ook de monitor Uitvoering in Beeld gebruiken wij hiervoor. 

Het overzicht met de 46 indicatoren, zoals die bij het Jaarplan 2007 zijn vastgesteld, en de bijbehorende 
resultaten vindt u dan ook aan het einde van dit hoofdstuk1.
Wij vinden het belangrijk dat uw Vergadering de uitvoering van het beleid goed kan volgen.  Wij vragen 
daarom uw aandacht voor de in 2007 bereikte resultaten, zowel voor die van de 46 in het schema 
opgenomen indicatoren, als voor de resultaten die behaald werden in de verschillende resultaatgebieden.

In het programakkoord zijn zes thema’s benoemd die het zwaartepunt vormen van het beleid van ons 
College.  Het zijn thema’s die aan alle aspecten van het dagelijkse leven van Amsterdammers raken en de 
sfeer en het beeld van onze stad bepalen.  Het zijn eveneens thema’s die gebieden bestrijken waar ook in 
2007 moest worden gewerkt aan de oplossing van hardnekkige problemen. 

Armoedebestrijding

In het programakkoord heeft ons College als uitgangspunt geformuleerd dat iedereen meedoet in de 
Amsterdamse emancipatiemachine. Amsterdammers mogen niet door fi nanciële belemmeringen worden 
uitgesloten van de samenleving.  Ons College legt daarom grote nadruk op de armoedebestrijding.  Doel van 
het armoedebeleid is enerzijds mensen uit de armoede te halen en anderzijds de pijn te verzachten door 
vergroting van het bereik van de armoedemiddelen.  De grens voor het inzetten van deze instrumenten werd 
verhoogd van 105% van naar 110% van het wettelijk sociaal minimum (WSM).  Waar in voorgaande jaren 
het armoedebudget nog niet volledig werd benut, was dat in 2007 wel het geval en werden de middelen 
volledig ingezet.  Dat werd mede bevorderd door het actief aanbieden van de bestaande voorzieningen en 
schuldhulpverlening aan de klanten van voedselbanken.
Een tweede indicator waaraan de effectiviteit van het armoedebeleid kan worden afgelezen is het ontbreken 
van wachtlijsten voor schuldhulpverlening.  Met de in 2007 ingevoerde outputfi nanciering hebben de bureaus 
voor schuldhulp de ruimte gekregen hun capaciteit aan te passen aan het aantal klanten.  Dat droeg ertoe bij 
dat er in 2007, bij een stijgend klantenaantal, geen wachtlijsten meer waren.
Vanzelfsprekend is re-integratie van groot gewicht in de strijd tegen sociale uitsluiting en derhalve is het 
een speerpunt van ons College. Gedurende 2007 is het percentage klanten op traject naar re-integratie 

1 Zie pagina 25
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geleidelijk gestegen naar 86,3%, zodat de doelstelling (60%) overtroffen is.  Het succes van re-integratie 
wordt echter afgemeten aan de daling van het aantal klanten met een re-integratiedoelstelling.  In 2007 
bedroeg die daling 8,6%.

Kinderen eerst

In het Programakkoord stelt ons College het investeren in de jeugd van Amsterdam centraal.  Zij zijn het 
kapitaal en de toekomst van de stad.  Kinderen en jongeren moeten hun talenten ontdekken en ontplooien. 
 Daarvoor zijn goede scholen nodig, want kinderen moeten de kans krijgen een succesvolle schoolcarrière 
door te maken, die hen voorbereidt op een plek op de arbeidsmarkt die in overeenstemming is met hun 
talenten.  In 2007 is het voortijdig schoolverlaten met ruim 25% gedaald, terwijl de doelstelling 10% was. 
 Verder heeft de voor- en vroegschoolse educatie haar doelstellingen vrijwel volledig gerealiseerd en is 
de brede schoolontwikkeling ingezet, zowel in het primair als het voortgezet onderwijs.  Positief is ook 
dat in 2007 iedere leerling in het MBO een stageplaats had en dat er huisbezoeken werden afgelegd om 
schoolverzuim aan te pakken.  Om de overgang van school naar werk te bevorderen zijn acht meetingpoints 
gerealiseerd, ontmoetingsplekken voor het voortgezet onderwijs en het bedrijfsleven, terwijl er nog zeven in 
ontwikkeling zijn.
Het aantal jongeren met een uitkering daalt, maar het doel om 80% van de jongeren die zich bij het 
jongerenloket melden naar school of op weg naar werk te helpen is niet gehaald.  Verder bleek dat de 
eindexamenresultaten in het voortgezet onderwijs in 2007 ten opzichte van 2006 zijn verslechterd.  Wij zullen 
daarover het gesprek aangaan met de schoolbesturen.  Een ander punt van zorg is de mate waarin scholen 
effectief uitvoering geven aan hun veiligheidsbeleid.
Wij menen dat emancipatie en segregatie onverenigbaar zijn.  Medio 2007 is het convenant Kleurrijke Basis-
scholen getekend met als doel het tegengaan van segregatie in het primair onderwijs.  Als onderdeel daarvan 
zullen tien pilots uitgevoerd worden, gericht op de bevordering van gemengde scholen.

Ons College vindt dat de zorg voor de jeugd niet vroeg genoeg kan beginnen.  In 2007 waren er elf 
hoogwaardige Ouder en Kindcentra (OKC) in de stad.  Over de zorg voor de kwetsbaarste kinderen zijn met 
ketenpartners afspraken gemaakt die effectieve zorg en lokaal maatwerk in de komende jaren garanderen, 
waarbij het accent op de zogenaamde multi-probleemgezinnen ligt.  Het uitgangspunt is dat investeren in 
de voorkant, reparaties aan de achterkant voorkomt.  De gemeente is niet in staat, en soms niet bevoegd, 
om alle knelpunten die we tegenkomen weg te nemen.  Mede om die reden bracht een delegatie van 
het kabinet in november 2007 een werkbezoek aan Amsterdam.  Urgente maatschappelijke kwesties op 
het terrein van sociale cohesie, onderwijs, jeugd en veiligheid zijn besproken. Geconstateerd is dat de 
problemen die geschetst zijn door ons College, alleen opgelost kunnen worden in een niet vrijblijvende 
samenwerking van de gemeente Amsterdam en het Rijk.  In 2008 zullen wij met het kabinet nadere afspraken 
maken over voornoemde kwesties.

Eind 2007 is het idee geboren voor het ‘van 8.00 tot 20.00 uur arrangement’.  Doel van dit experiment is 
het tegengaan van de aanwas van overlastgevende jongeren.  Circa 150 jongeren in West worden zodanig 
gevolgd en begeleid dat de mogelijkheid om op straat rond te hangen en hinder te veroorzaken, aanzienlijk 
wordt beperkt.  Het experiment start begin 2008. 

Zo’n 50.000 jongeren hebben een XXXS-kaart ontvangen en maken daarvan veel gebruik. Ook het nieuwe 
stelsel cultuureducatie en onderwijs slaat boven verwachting aan.  Verder is ons College verheugd over de 
afspraken die met de stadsdelen zijn gemaakt over het realiseren van zes Cruyff Courts in de stad en over de 
mogelijkheden die de inloopbaan bij het Olympisch Stadion straks zal bieden voor de sport.
Amsterdam zet op vele manieren in om kinderen en jongeren een goede basis mee te geven.  Met Systeem 
in Beeld onderzoeken we of de beleidsprogramma’s voor de jeugd op de terreinen van onderwijs, welzijn 
en zorg effi ciënt en effectief zijn.  Direct daaraan gekoppeld is de vraag waar de geldmiddelen die ermee 
verbonden zijn zich bevinden en of die middelen in instrumentele zin behulpzaam zijn bij het bereiken van de 
gestelde doelen.
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Veiligheid

Veiligheid is een basisrecht voor alle Amsterdammers.  Ons College spant zich dan ook in voor de bestrijding 
van criminaliteit, voor verkeersveiligheid, voor het tegengaan van geweld buitens- en binnenshuis en van 
overlast en verloedering en voor crisisbeheersing en de bestrijding van calamiteiten. 
De Veiligheidsregio is bestuurlijk juridisch een feit.  Het gevolg is een versterking van het regionale karakter 
van de crisisbeheersing.  De zes gemeentelijke brandweerkorpsen in de regio Amsterdam zijn gefuseerd tot 
één Regionale Brandweerorganisatie.
Met het project 1012 hebben we een start gemaakt om de criminogene invloeden op het Wallenge-
bied terug te dringen.  Panden zijn aangekocht en de BIBOB wetgeving wordt effectief toegepast. 
 Een vergunning systematiek voor de escort is ontwikkeld, prostitutievergunningen zijn doorgelicht.
De aanpak van door jongeren veroorzaakte criminaliteit resulteerde in de inkrimping van de groep harde 
kernjeugd van 615 in 2006 tot 482 personen in 2007. 
Eind 2006 startte in Slotervaart – als pilot – de aanpak van de Stichting Aanpak Overlast Amsterdam (SAOA). 
 De doelstelling van de aanpak is de overlast op straat te doen stoppen. Confrontatie van de jongeren die 
overlast veroorzaken en hun ouders, gaat het ontstaan van ernstiger vormen van overlast tegen.  Het stellen 
van grenzen, gekoppeld aan het bieden van hulp waar dat nodig is, geeft vorm aan het streven het afglijden 
van de jongere groepsleden te voorkomen.  Na Slotervaart is de SAOA gestart in Osdorp, de Baarsjes, 
Zeeburg en Noord.  Het aantal overlastgevende groepen is gedaald van 118 tot 85.
Ter bestrijding van onder andere drugsoverlast is de Vliegende Brigade als instrument ontwikkeld en ingezet 
in het Wallengebied.
Voor de uitoefening van toezicht en handhaving in het openbaar vervoer is per 1 januari 2007 het 
Veiligheidsteam Openbaar Vervoer opgericht.  In dit team werken politie en gemeente samen aan toezicht en 
handhaving in het openbaar vervoer met als doel de (objectieve en subjectieve) veiligheid te vergroten.
Van de zestien grote blackspots – extreem onveilige verkeerssituaties – zijn er veertien gereed, dat wil 
zeggen, veiliger gemaakt.  En om te helpen het gevaar van de zogenaamde ‘dode hoek’ te beteugelen, werd 
een afstelplaats voor zijspiegels van vrachtwagens in gebruik genomen. 
De Pardonregeling voor asielzoekers is uitgevoerd.

Luchtkwaliteit

De verbetering van de luchtkwaliteit is voor ons College een belangrijke prioriteit. In 2007 hebben we 
ambitieuze doelstellingen geformuleerd voor het Amsterdamse klimaatprogramma.  De gemeentelijke 
organisatie moet in 2015 klimaatneutraal zijn en in 2025 moet de CO2-uitstoot van de stad Amsterdam 
met 40% zijn verminderd ten opzichte van 1990. Inmiddels is een Programmabureau Klimaat ingesteld 
bij de Dienst Milieu- en Bouwtoezicht.  In december werd de eerste Amsterdamse klimaatconferentie 
gehouden waar vele bedrijven en instellingen uit Amsterdam aanwezig waren.  Tal van projecten gericht op 
CO2-reductie zijn gestart waaronder ‘Gemeentelijke gebouwen CO2-neutraal’, ‘Groene ICT’, ‘Amsterdam 
waterstofstad’ en ‘Energiebesparing in scholen’. Amsterdam gaat jaarlijks rapporteren over de gerealiseerde 
CO2-reductie.  Het Actieplan Luchtkwaliteit was in 2007 volop in uitvoering.  Het plan omvat vijftig 
maatregelen voor een schonere en gezondere lucht. Enerzijds moet het plan voorkomen dat gezondheids-
klachten die verband houden met de luchtwegen in de stad toenemen, anderzijds moet het ook verhinderen 
dat bijvoorbeeld bouwprojecten moeten worden stilgelegd omdat normen van luchtkwaliteit overschreden 
worden.  Twee cruciale acties uit het plan zijn in 2007 uitgevoerd, te weten 1) het opstellen van het ‘Actieplan 
Goederenvervoer’ dat de uitstoot van stikstofdioxide en fi jn stof door vrachtverkeer moet verminderen en 
2) het opstellen, in samenwerking met een aantal stadsdeelbesturen, van de discussienota ‘Voorrang voor 
een gezonde stad’.  Deze nota moet tot maatregelen voor het personenvervoer leiden die de luchtkwaliteit in 
de stad zullen verbeteren.
Bij de doelstelling uit het programakkoord de automobiliteit in de stad terug te dringen, wordt onderscheid 
gemaakt tussen inkomend en uitgaand verkeer.  De doelstelling voor inkomend verkeer werd met 4% 
overtroffen, die voor uitgaand verkeer bleef met 4% achter.  Het gebruik van de Transferia (P+R) weerspiegelt 
dit beeld: waar voor 2007 180.000 gebruikers van de ‘parkeren en reizenfaciliteiten’ de doelstelling was, 
werden het er 272.000, 50% meer dan verwacht.  Ook het plan het fi etsgebruik te laten toenemen, onder het 
motto ‘Amsterdam fi etsstad’, is in lijn met het streven de luchtkwaliteit te verbeteren door de uitstoot van 
uitlaatgassen te verminderen en dat geldt al evenzeer voor de concessieovereenkomst en het convenant 
tussen Amsterdam en CityCargo voor de exploitatie van vrachttrams.
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Topstad

Ons College wil, in samenwerking met het bedrijfsleven, Amsterdam weer terugbrengen in de top vijf van 
favoriete Europese vestigingslocaties.  Dat bevordert het investeringsklimaat en zorgt voor de noodzakelijke 
werkgelegenheid.  In 2006 bracht ons College de nota Amsterdam Topstad uit die vijf speerpunten telt: 
talent, van start naar groei, sfeer, ruimte en reputatie.  De keuze voor deze speerpunten werd ingegeven door 
het besef dat Amsterdam op deze terreinen dringend moet vernieuwen. 
Ons College kan uw Vergadering melden dat een groot deel van de resultaten die wij ons voor 2007 ten doel 
stelden om de uitgangspositie van Amsterdam voor het innemen van een hogere positie in de top van de 
internationale steden te verbeteren, zijn gehaald.  Zo was het de doelstelling dat Amsterdam, gemeten naar 
het ‘mandje Topstad indicatoren’ – dat bestaat uit, in het kort, het aantal nieuwe buitenlandse vestigingen 
en bijbehorende werkgelegenheid, de waardering van het vestigingsklimaat, de economische groei en 
groeiverwachting, de kwaliteit van leven -, in 2007 de zesde positie zou innemen; Amsterdam bereikte 
volgens deze meting de vijfde plaats.  Het aantal nieuwe buitenlandse bedrijven in de regio, waaronder 
hoofdkantoren, bedroeg 94, terwijl de doelstelling 78 was.  En de merkbekendheid van ‘I Amsterdam’ onder 
relevante internationale doelgroepen (toeristen, expats en studenten) leverde een score van 63% op, meer 
dan een verdubbeling van de doelstelling.  Voor belangrijke indicatoren als het aantal overnachtingen (8,6 
miljoen) en de positie op de Europese ranglijst (zevende) waren de resultaten conform de doelstelling. 
Maar geen Topstad zonder goede basis.  In 2007 stemde uw Vergadering in met het basisprogramma 
economie dat thans wordt uitgevoerd.

Sociale Cohesie

Met het Platform Amsterdam Samen (PAS) investeert ons College in het sociale kapitaal en de sociale 
cohesie in de stad.  Maar ook stellen we grenzen aan het gedrag van de Amsterdammers.  Ons College 
ondersteunt en stimuleert de activiteiten van derden en werkt met een groot aantal partijen samen, zoals 
stadsdelen, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.  In 2007 werden de stadsdelen ondersteund 
bij activiteiten voor het bevorderen van sociale cohesie op wijk- en buurtniveau. Daarnaast werden op 
stedelijk niveau grootschalige evenementen georganiseerd, zoals de Amsterdamdag, de Stadsspelen, 
de Dag van de Dialoog, het Ramadanfestival en de Nationale Herdenking Slavernijverleden.  In het kader 
van Wij Amsterdammers werden strategische maatregelen uitgevoerd die gericht zijn op het voorkomen 
van radicalisering, in lijn met de beleidsnota Amsterdam tegen Radicalisering die eind 2007 verscheen. 
 In 2007 zijn wij begonnen inhoud te geven aan een convenant met het Rijk dat, onder de vlag van Meedoen 
Allochtone Jongeren, als doel heeft een grotere participatie van deze jongeren te bewerkstelligen.  Ook in 
2007 heeft ons College intensief samengewerkt met het meldpunt Discriminatie Amsterdam, het COC, de 
inspraakorganen (Strategisch Overleg Diversiteit) en de Adviesraad Diversiteit en Integratie.
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Kinderen Eerst

Doelstelling Indicator Nulmeting Te bereiken 
resultaat 2007

Bereikte resultaat 2007 Resultaten 
2007-2010

Stimuleren 
brede school

1.  Aantal scholen 
met bredeschool-
concept in primair 
onderwijs (PO) en 
speciaal onderwijs 
(SO)

98 scholen met 
brede school-
concept in PO en 
SO, op Voortgezet 
onderwijs (VO) 
geen bredeschool-
concepten

Plan van aanpak 
voor 150 
basisscholen om 
bredeschoolcon-
cept in te voeren. 
 Op 11 vo-locaties 
wordt basis gelegd 
voor bredeschool-
concept

Gerealiseerd: 185 scholen voor 
po en so hebben een plan van 
aanpak in uitvoering.
Toelichting: + 7 scholen VO 
voeren dag ar ran gementen uit + 
10 kleur rijke lycea voeren brede 
schoolprogramma uit

150 basisscholen 
hebben brede-
schoolconcept, 
11 vo-locaties 
hebben een 
professioneel 
bredeschoolconcept

Jongeren 
behalen een 
startkwali fi catie, 
werken of 
volgen een 
traject naar 
opleiding of 
werk

2.  Aantal voortijdig 
schoolverlaters 
(VSV’ers)

15.529 VSV’ers 
in schooljaar 
2004/2005

Het aantal VSV’ers 
in schooljaar 
2005/2006 daalt 
met 10%

Gerealiseerd: 9.972. 
Toelichting: het totale aantal 
VSV’ers in 2006-2007 is alleen 
in absolute (gecumuleerde, 
dus incl. vsv-ers uit voorgaande 
jaren) aantallen en niet 
vergeleken met vorig schooljaar. 
De telproblemen zijn bekend bij 
ons College en uw Vergadering. 
De problemen, die te maken 
hadden met het Erisa-systeem, 
zijn inmiddels opgelost. 
Vergelijkbaarheid 06/07 en 07/08 
is daarmee geen probleem meer

Jaarlijkse vermin-
dering VSV’ers met 
10%

Voldoende 
stageplaatsen/
leerwerk-
trajecten

3. 
 Aantal leerlingen 
zonder 
stageplaats/
leerwerktraject 
(LWT)

Tekorten 
geïnventariseerd 
per niveau/sector

Iedere leerling in 
het MBO heeft 
een stageplaats/
leerwerktraject

Gerealiseerd: Iedere leerling in 
(MBO) heeft een stageplaats/
LWT.
Toelichting: 
Schooljaar 2006/2007

Er zijn 
stageplaatsen/ 
leerwerktrajecten 
voor alle leerlingen 
die dat nodig 
hebben

Kinderen 
beheersen de 
Nederlandse 
taal 

4.  Aantal kinderen 
dat de 
Nederlandse taal 
beheerst

Meetinstrument 
taalbeheersing 
niet beschikbaar

Oplevering 
meetinstrument 
taalbeheersing

Dataset meetinstrument in 
samenspraak met monitorbedrijf 
vastgesteld. Implementatie in 
voorbereiding.
25 schakelklassen po gereali-
seerd.  13 po-scholen hebben 
een schakelklas in voorbereiding

Na oplevering 
meetinstrument 
wordt resultaat 
vastgesteld

Terugdringen 
jeugd-
werkloosheid

5.  Aantal jongeren 
dat na melding bij 
het jongerenloket 
terug naar school 
gaat, aan het werk 
is of op weg naar 
werk

58% 80% van de 
jongeren bij het 
jongerenloket is 
binnen 4 weken 
na aanmelding 
aan de slag naar 
school of op weg 
naar werk

Gerealiseerd: 41,6%
Toelichting: Werkwijze van jonge-
renloketten is in de loop van 
2007 gestroomlijnd waardoor de 
betrouwbaarheid van de cijfers 
is verbeterd en tevens jongeren 
zonder toekomstbeeld sneller 
kunnen worden opgenomen

In 2010 zijn alle 
jongeren bij het 
jongerenloket 
binnen 4 weken na 
aanmelding aan de 
slag, naar school of 
op weg naar werk

6.  Aantal jongeren 
(27 of jonger) met 
een uitkering

2.237 Maximaal stabiel 1.751 Maximaal stabiel
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Doelstelling Indicator Nulmeting Te bereiken 
resultaat 2007

Bereikte resultaat 2007 Resultaten 
2007-2010

Alle 
jongeren een 
opvangplaats 
kunnen 
aanbieden

7.  Aantal zwerfjon-
geren op straat

In totaal zijn er 
tussen de 400 en 
600 zwerfjongeren 
per jaar in 
Amsterdam

Aantal neemt niet 
toe (400-500)

Geen stijging aantal zwerfjon-
geren dat zich op straat bevindt 
400-500

Aantal neemt niet 
toe

8.  Aantal opvang-
plaatsen voor 
jongeren

Er zijn 148 
plaatsen voor 
zwerfjongeren 
en 50 trajecten 
ambulante 
begeleiding in 
2005

Uitbreiding met 40 
opvangplaatsen 
en 50 trajecten 
begeleiding t.o.v. 
2005

Gerealiseerd: 87 opvangplaatsen 
uitbreiding
Toelichting: capaciteit 200 
plaatsen

Uitbreiding met 40 
opvangplaatsen 
en 50 trajecten 
begeleiding t.o.v. 
2005.  Groei naar 359 
opvangplaatsen

Weerbaar 
maken van 
kinderen met 
problemen op 
het gebied van 
alcohol, drugs, 
roken d.m.v. 
voorlichting

9.  Aantal kinderen 
dat bereikt wordt

Huidige 
situatie wordt 
geïnventariseerd 
en opgenomen in 
de nota Preventie 
Genotmiddelen 
die in september 
2006 wordt 
vastgesteld

- Gerealiseerd: Preventieve 
activiteiten uitgevoerd
Toelichting: ‘Lang leve de liefde’ 
en ‘Gezonde school’
Opmerking GGD: Bij lang leve 
de liefde (vmbo en praktijk-
onderwijsleerlingen) hebben 
we een indicatie via bestelde 
leerlingmagazines.  Dat waren 
er in het schooljaar 2006-2007 
(we werken bij deze indicator 
met schooljaren) 2340.  Via het 
project gezonde school zijn voor 
doelstellingen alcohol, cannabis 
en tabak 2800 leerlingen bereikt, 
allen binnen het voortgezet 
onderwijs

-

Toename van 
het aantal 
(vooral jongere) 
sportende 
Amster-
dammers

10 % jongeren dat 
aan sport doet

Onderdeel 
van gegevens 
Sportmonitor 2006 
(eind 2006/begin 
2007 beschikbaar)
Gerealiseerd: 71%
Toelichting: 
Uitgegaan is van 
het gemiddelde 
percentage van 
de leeftijdgroepen 
6-12 jaar (74%) en 
13-17 jaar (68%)

- De Sportmonitor wordt eens 
per vier jaar uitgebracht, in 
2010 wordt de volgende meting 
verricht

Bij het Jaarplan 2008 
zijn de (meerjarige) 
doelstellingen 
op basis van de 
Sportmonitor 2006 
bijgesteld. Resultaat 
2007-2010 is: 
sportparticipatie 
wekelijks 6-17 jaar 
80%
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Doelstelling Indicator Nulmeting Te bereiken 
resultaat 2007

Bereikte resultaat 2007 Resultaten 
2007-2010

Cultuur-
educatie

11.  Aantal scholen 
dat gebruik maakt 
van de regeling 
en de frequentie 
daarvan

- - 220 basisscholen
vo  nog geen gegevens bekend, 
volgt in de loop van 2008

Alle scholen voor 
po en vmbo maken 
gebruik van de 
voucherbank

12.  Aantal scholen 
dat zijn visie op 
cultuureducatie 
in het onderwijs-
programma heeft 
opgenomen en 
geïmplementeerd 

Trendrapportage 
2006: nulmeting 
47% po, 25% 
vmbo

70% 160 van de 240 = 67% po
25 van de 75 = 33% vo
Totaal: 59%
(Te bereiken 2008: 200 van de 
240 = 83%, 53 van de 75 = 71%, 
totaal: 80%)

70% in 2010

Armoedebestrijding

Doelstelling Indicator Nulmeting Te bereiken 
resultaat 2007

Bereikte resultaat 2007 Resultaten 
2007-2010

Duurzame 
uitstroom naar 
werk

13. Klanten-
bestand met 
re-integratiedoel-
stelling

40.122 Daling van het 
klantenbestand 
met 500 klanten 
meer dan 
het landelijk 
gemiddelde

Gerealiseerd: 36.681
Toelichting: Bestand is met 
8,6% gedaald. Landelijk 
vergelijkingsmateriaal is alleen 
beschikbaar over WWB-ers, Wet 
Werk en Bijstand, onder 65 jaar. 
 Voor die groep is bestand in 
Amsterdam met 7,6% gedaald 
tegen landelijk 9,0%

Daling van het 
klantenbestand met 
500 klanten meer 
dan het landelijk 
gemiddelde in 2007, 
in de overige jaren 
een gelijkopgaande 
trend met het 
landelijk gemiddelde

Vergroten van 
het aantal 
klanten op 
traject

14.  Aantal klanten 
met re-integra-
tiedoelstelling op 
traject

52% 60% van de 
klanten met een 
re-integratiedoel-
stelling zit op 
traject

Gerealiseerd: 86,3%
Toelichting: Inzicht in 
re-integratiekansen is verbeterd 
en daarmee verdeling over 
treden re-integratieladder. 
 Dit vormt basis voor aanmelden 
op passend traject

90% van de 
klanten met een 
re-integratiedoelstel-
ling zit in 2010 op 
traject

Meer 
doorstroom in 
de uitkering

15.  Daling van het 
aantal klanten dat 
langer dan 5 jaar 
in de uitkering zit

49,90% Het aandeel van 
klanten van de 
Dienst Werk en 
Inkomen (DWI) dat 
al langer dan vijf 
jaar een beroep 
doet op een 
uitkering, neemt in 
2007 niet toe

Gerealiseerd: 52,2%
Toelichting:  Het aantal is met 
596 gedaald, maar het landelijk 
aandeel 2,3% gestegen.  Er is dus 
wel uitstroom, maar deze is lager 
dan van andere cliënten

Het aandeel van 
DWI-klanten dat al 
langer dan vijf jaar 
een beroep doet 
op een uitkering, 
neemt in de jaren 
2008, 2009 en 
2010 telkens met 
3 procentpunt per 
jaar af
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Doelstelling Indicator Nulmeting Te bereiken 
resultaat 2007

Bereikte resultaat 2007 Resultaten 
2007-2010

Vergroten 
bereik 
armoede-
middelen

16.  Aanbod voor 
klanten van de 
voedselbanken

- Alle klanten van 
voedselbanken 
krijgen een 
aanbod voor 
het gebruik van 
voorzieningen en/
of schuldhulpver-
lening

Gerealiseerd: Alle nieuwe 
klanten worden doorverwezen
Toelichting: Alle nieuwe klanten 
van de voedselbank worden bij 
de intake gewezen op eventueel 
ontbrekende voorliggende 
voorzieningen en waar nodig 
verwezen naar schuldhulpverle-
ning of andere voorzieningen. 
 De voedselbank streeft ernaar 
dat eind 2008 alle klanten voor 
wie dit mogelijk is zijn verwezen

-

De armoede-
middelen 
komen 
voor 100% 
terecht bij de 
doelgroep

17. Uitputting 
armoedemiddelen

- Armoedemiddelen 
worden volledig 
uitgeput.  Om de 
effecten van het 
armoedebeleid 
te meten wordt 
een monitor 
ontwikkeld

Gerealiseerd: 101%
Toelichting: De beschikbare 
middelen zijn in 2007 met 0,4 
miljoen overschreden

-

Versterken 
schuld-
hulpverlening: 
wegwerken van 
de wachtlijsten 
en meer inzet 
op schuld-
hulpverlening 
voor jongeren

18.  Aantal mensen 
op de wachtlijsten 
schuldhulpverle-
ning (SHV)

1.234 mensen 
op de wachtlijst 
schuldhulpverle-
ning

Er zijn in 2007 
geen wachtlijsten 
voor schuldhulp-
verlening

Gerealiseerd: geen wachtlijsten 
SHV
Toelichting: Door in 2007 
ingevoerde outputfi nanciering 
kunnen bureaus voor schuldhulp 
capaciteit aanpassen aan aantal 
klanten.  Hierdoor waren er in 
2007 geen wachtlijsten meer

-

19. 
 Toename schuld-
hulpverlening voor 
jongeren

- In een pilot wordt 
in 2007 aan 200 
jongeren een 
aangepaste vorm 
van schuldhulp 
aangeboden

Gerealiseerd: 93
Toelichting: De schuldhulpver-
lening aan jongeren voorziet 
in wekelijkse begeleidingsge-
sprekken en budgettraining. 
 Nog niet alle jongeren met 
schulden zijn bereid tot deze 
inzet

-
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Doelstelling Indicator Nulmeting Te bereiken 
resultaat 2007

Bereikte resultaat 2007 Resultaten 
2007-2010

Alle dak- en 
thuislozen een 
persoons-
gericht aanbod 
en onderdak 
kunnen 
aanbieden

20.  Aantal dak- en 
thuislozen dat 
onderdak krijgt 
aangeboden

Aantal dak- en 
thuislozen in 
Amsterdam 
bedraagt 2.630 
personen: 
516 personen 
verblijven op 
straat, 695 
voornamelijk in de 
nachtopvang en 
1.419 in opvang-
voorzieningen

De centrale 
toegang tot 
de opvang- en 
zorgvoorzieningen 
voor dak- en 
thuislozen is 
gerealiseerd

Gerealiseerd: centrale toegang 
niet gerealiseerd
Toelichting: Centrale toegang 
(instroomhuis) is niet gerealiseerd 
wegens niet beschikbaar zijn van 
locatie

2010: alle dak- en 
thuislozen zijn 
voorzien van 
een trajectplan 
en 2/3 van alle 
dak- en thuislozen 
hebben passende 
huisvesting

21.  Aantal dak- en 
thuislozen dat een 
persoonsgericht 
aanbod krijgt

- 600 dak- en 
thuislozen zijn eind 
2007 voorzien 
van een op de 
persoon gericht 
traject 

691 trajecten aangemeld, 
waarvan 467 daadwerkelijk 
gestart. 
Toelichting: Start vertraagd door 
moeilijkheid om op korte termijn 
passende woonruimte te vinden

2010: alle dak- en 
thuislozen zijn 
voorzien van 
een trajectplan 
en 2/3 van alle 
dak- en thuislozen 
hebben passende 
huisvesting

Nieuw 
afsprakenstelsel 
met corporaties 
met als 
(impliciet) doel: 
voldoende 
aanbod van 
woningen voor 
huishoudens 
met laag 
inkomen 

22. Verhouding 
vraag/aanbod 
sociale 
huurwoningen

Nulmeting nog 
uitvoeren daartoe 
eerst samen 
met corporaties 
de defi nitie 
vaststellen en 
vervolgens 
afspreken welke 
verhouding in 
2010 bereikt moet 
zijn

Ideale streefcijfer 
zou moeten liggen 
tussen 0,8 en 1 (dit 
betekent dat alle 
woningzoekenden 
kunnen worden 
geholpen en dat 
er nog enige keus 
is)

8.703 woningen verhuurd met 
een huur tot € 527

-

Amsterdam Topstad

Doelstelling Indicator Nulmeting Te bereiken resultaat 
2007

Bereikte resultaat 
2007

Resultaten 2007-2010

Amsterdam 
behoort tot 
de top van 
internationale 
steden 
en is een 
aantrekkelijke 
(internationale) 
vestigings-
plaats voor 
bedrijven

23. Benchmarks 
topstad indicatoren

Eind 2006 
gegevens nulmeting 
beschikbaar

- Gerealiseerd: 
5e positie
Toelichting: 
1-meting 2007

De verschillende 
benchmarks moeten 
leiden tot een 
gemiddelde klassering 
in de top 5 in 2010.

24.  Positie in 
ranglijst Europese 
toeristensteden

2005: 8e positie 7e positie 7e positie Amsterdam blijft in 
de top 10 Europese 
toeristensteden

25.  Aantal nieuwe 
buitenlandse 
bedrijven (in de regio)

73, meting 2005 83 94  310 (cumulatief)
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Doelstelling Indicator Nulmeting Te bereiken resultaat 
2007

Bereikte resultaat 
2007

Resultaten 2007-2010

Vestiging van 
innovatieve 
en creatieve 
bedrijven

27. 
 Aantal innovatieve/
creatieve bedrijven

8.732 vestigingen 
in Amsterdam met 
31.207 banen

Integraal ontwikkelen 
Programma Creatieve 
Industrie (PCI)

PCI gereed, 9.558 
vestigingen met 
32.813 banen

Groei aandeel 
creatieve industrie in 
Amsterdam

Amsterdam 
is topstad 
op gebied 
van cultuur 
(Wereldklasse)

28. Benchmark 
(gebaseerd op 
ranglijst (Europese) 
culturele steden)

Ontwikkeling criteria 
benchmark

Benchmark gereed Besloten is om 
deze benchmark te 
laten aansluiten bij 
benchmark Topstad 
(zie indicator 23)

10 culturele 
instellingen (door 
gemeente en Rijk 
gesubsidieerd) staan 
binnen de eigen 
sector in de top 10 
van de wereld (inter-
nationale culturele 
toppers, 10x10)*
* Circa 25 culturele 

instellingen zijn in april 

2008 verzocht om aan 

te geven of zij zich, op 

hun terrein, tot de inter-

nationale top rekenen 

en welke benchmark 

zij hiervoor gebruiken. 

 Deze informatie zal 

gebruikt worden voor 

de invulling van een 

10x10-indicator

Goede 
doorstroming 
autoverkeer op 
hoofdwegen en 
corridors

29. Gemiddelde 
rijsnelheid binnen 
A10

Gemiddelde snelheid 
auto 15  km per uur

Gemiddelde snelheid 
auto 15 km per uur

Gerealiseerd: van de 
12 metingen in 2007 
was snelheid in 10 
metingen hoger dan 
15 km/u

Gemiddelde snelheid 
auto 15 km per uur

Bevordering 
doorstroming 
en vergroting 
woningaanbod 
voor de 
beroeps-
bevolking

30.  Aanbod woningen 
in het middenseg-
ment volgens 
defi nities concept 
woonvisie

In 2005 bedraagt 
het aanbod 114.000 
woningen

- 116.650 In 2009 135.000 
woningen  in 
Amsterdam in het 
middensegment

Voldoende 
aanbod van 
woningen voor 
studenten 
en (andere) 
starters

31.  van de nieuw-
bouwwoningen 30% 
sociale huur, minimaal 
5500, deels voor 
doelgroep studenten/
jongeren

- - Gerealiseerd: 1.217
Toelichting: In 2006 
zijn 2.422 sociale 
huurwoningen in 
aanbouw genomen. 
 In 2007 1.217. 
 De uitsplitsing in 
doelgroepen is nog 
niet voorhanden

800 studentenwo-
ningen in aanbouw te 
nemen in de periode 
2007-2010
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Gezonde Lucht

Doelstelling Indicator Nulmeting Te bereiken 
resultaat 2007

Bereikte resultaat 2007 Resultaten 2007-2010

Amsterdam 
voldoet in 
2010 aan de 
wettelijke 
normen voor 
fi jn stof en 
stikstofdioxide

32. Ontwikkeling 
luchtkwaliteit 
ten opzichte 
van de normen 
voor fi jn stof en 
stikstofdioxide

Er zijn 8 
knelpunten: 
wegvakken waar 
de luchtkwaliteit 
de normen 
overschrijdt 
(2003/2004) 

Nog geen effect Gerealiseerd: -
Toelichting: het vierjarig 
Actieplan is volop in 
uitvoering, de meetbare 
effecten zijn voorzien in 2010. 
Uitvoering Actieplan 
Luchtkwaliteit: van de in 
2007 veertig voorgenomen 
acties zijn er 27 geheel en 7 
deels uitgevoerd, waarvan de 
afronding in 2008 plaatsvindt. 
 In het Milieuverslag 2007 
worden de resultaten per 
actie toegelicht

Amsterdam voldoet aan 
de wettelijke normen: 
alle knelpunten zijn 
opgelost die er zijn

Stimuleren 
fi etsgebruik

33.  Aandeel fi ets 
in modal 
split (= de 
verdeling van 
de verschillende 
vervoersvormen 
van de auto, ov en 
fi ets)

Aandeel fi ets in 
modal split is 21%

Aandeel fi ets in 
modal split is 
21,5%*
* Er is een onjuist 

modal split in het 

Jaarplan 2007 

terecht gekomen. 

 Het percentage van 

de juiste modal split 

is 37%, dit geldt ook 

voor de nulmeting

Gerealiseerd: 37,7%
Toelichting: -

Aandeel fi ets in modal 
split is 23%

Overlast

Doelstelling Indicator Nulmeting Te bereiken 
resultaat 2007

Bereikte resultaat 2007 Resultaten 2007-2010

De veiligheid in 
alle 78 buurten is 
verbeterd
Toelichting: het 
stadsgemiddelde 
is voor 2003 op 
100 gesteld. 
 Daling betekent 
dat de veiligheid 
toeneemt, stijging 
betekent dat de 
veiligheid afneemt

34. Objectieve 
veiligheidsindex

91 89 90 85

Verlaging 
jeugdoverlast

35.  Aantal over-
lastgevende 
jeugdgroepen

119 104 85 60
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Doelstelling Indicator Nulmeting Te bereiken 
resultaat 2007

Bereikte resultaat 2007 Resultaten 2007-2010

Verlaging 
jeugdcriminaliteit

36.  Omvang groep 
harde kernjeugd

615 560 482 400

Verlaging overlast 
veelplegers

37.  Aantal zeer 
actieve verslaafde 
veelplegers

610 580 546 488

38. Zorgaanbod 
voor al deze 
verslaafde 
veelplegers

200 300 Gerealiseerd: -
Toelichting: Vanaf 1 
oktober 2007 is de pilot 
APV-veelplegers van start 
gegaan met o.a.  als doel 
overlast veelplegers in 
de zorg te brengen en te 
houden (cijfers nog niet 
voor handen)
De doelstelling voor het 
aantal veelplegers dat in 
zorg is gebracht is niet in 
2007 gerealiseerd door 
een te late start.  Vooral te 
wijten aan gebrek aan 
passende huisvesting. 
 2008 zal wel een 
verbetering opleveren

610

39. Meldingen 
drugsoverlast

3.470 3.300 2.972 2.770

Sociale Cohesie

Doelstelling Indicator Nulmeting Te bereiken 
resultaat 2007

Bereikte resultaat 2007 Resultaten 
2007-2010

Versterken 
Sociale Cohesie 
ontmoeting en 
binding van 
Amster-
dammers

40. 
 Aantal positieve 
contacten tussen 
Amsterdammers 
met verschillende 
achtergrond

47% van de 
jongeren heeft 
vrienden uit 
andere etnische 
groepen

5% betere scores 
op dezelfde 
criteria

Indicator ‘vrienden met andere 
etnische achtergrond’ niet 
geschikt, omdat de trend niet 
meetbaar is.
* Het voorstel is om deze indicator te 

schrappen m.i.v. Begroting 2009

10% betere scores 
op dezelfde criteria

41.  Aantal mensen 
dat zich 
verbonden voelt 
met de stad

72% van de 
jongeren voelt zich 
verbonden met 
Amsterdam

72% van de 
jongeren voelt zich 
verbonden met 
Amsterdam

Gerealiseerd: 85% (% mensen 
dat zich verbonden voelt met 
de stad)
Toelichting: Burgermonitor 2007

-
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Doelstelling Indicator Nulmeting Te bereiken 
resultaat 2007

Bereikte resultaat 2007 Resultaten 
2007-2010

Aanpak 
discriminatie en 
radicalisering

42. % ervaren 
discriminatie

Marokkanen 
57%, Turken 42%, 
Surinamers 40%

Afname 5% 
(gewogen 
gemiddelde)

Marokkanen 50%, Surinamers 
33%, Turken 29%
Dienst Maatschappelijke 
Ontwikkeling (DMO): Afname 
discriminatie is van veel meer 
factoren afhankelijk dan waar 
DMO/Meldpunt Discriminatie 
Amsterdam (MDA) invloed op 
heeft.  MDA is één van de vele 
instellingen die bijdraagt aan 
de afname van discriminatie. 
 Daarom worden bij de Begroting 
2009 nieuwe afspraken gemaakt 
over de te behalen resultaten en 
een nieuwe 0-meting.  De nieuwe 
0-meting is ook nodig omdat 
door de door uw Vergadering 
aangenomen motie Flos er twee 
groepen, homo mannen en 
vrouwen algemeen, aan het rijtje 
zijn toegevoegd

Afname 10% 
(gewogen 
gemiddelde)

Stimuleren 
burgerschap

43. Percentage 
Amsterdammers 
bekend met 
democratie, 
grondrechten en 
gedeelde waarden 
& normen

Niet beschikbaar - Gerealiseerd: -
Toelichting: Is integraal 
onderdeel van diverse actielijnen 
van Wij Amsterdammers II

Alle burgers zijn 
bereikt (100%)

Betere 
beheersing 
van de 
Nederlandse 
taal en grotere 
kennis van 
cultuur en 
geschiedenis 
van de 
(Amsterdamse) 
samenleving bij 
de allochtone 
Amster-
dammers

44.  Aantal Amster-
dammers met 
een taal- en 
inburgering-
achterstand

Circa 105.000 
Amsterdammers 
hebben een taal- 
en inburgering-
achterstand

15.000 Amster-
dammers met een 
taal- en inburge-
ringachterstand 
krijgen een traject 
aangeboden

Gerealiseerd: 10.620 Amster-
dammers geplaatst op een 
taaltraject en 3.130 op een inbur-
geringstraject. Totaal: 13.750
Toelichting: De doelstelling van 
15.000 is niet gerealiseerd.  Bij de 
behandeling van de begroting 
2008 heeft het College 
toegezegd de nog te realiseren 
aantallen van 2007 mee te 
nemen naar 2008, naast de 
reeds beoogde 15.000 (incl. de 
middelen, motie Van der Pligt)

60.000 Amsterdam-
mers met een 
taal- en inburge-
ringachterstand 
krijgen een taal- en 
inburgeringstraject 
aangeboden in de 
periode 2007-2010
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Doelstelling Indicator Nulmeting Te bereiken 
resultaat 2007

Bereikte resultaat 2007 Resultaten 
2007-2010

Maatschappe-
lijke orga-
nisaties 
dragen bij aan 
integratie

45.  Aantal goed 
functionerende 
stedelijke zelforga-
nisaties die werken 
aan integratie, 
participatie en 
emancipatie

41 goed 
functionerende 
gesubsidieerde 
zelforganisaties

Evaluatie Gerealiseerd: Subsidie Integratie 
en Participatie (SIP), 142 org. 
 subsidie aangevraagd
Toelichting: 

SIP: 43 organisaties hebben  

een periodieke subsidie 
ontvangen, 9 afgewezen 
SIP:70 aanvragen projectsub- 

sidie gehonoreerd en 
20 afgewezen 
Meldpunt Goede Ideeën  

(MGI): 120 subsidieverzoeken 
afgehandeld waarvan 
42 toegekend

Implementatie 
resultaten evaluatie

Voorkomen 
segregatie

46.  tempo van 
realisering van 
de plannen 
voor stedelijke 
vernieuwing

52% van de 
plannen is in 
uitvoering

60% van de 
plannen is in 
uitvoering

Gerealiseerd: 80% van de 
plannen is in uitvoering

80% van de plannen 
is in uitvoering
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Financieel

In deze paragraaf gaat ons College in op de volgende onderwerpen: 
 het rekeningresultaat 2007 

de Noord/Zuidlijn 

 signifi cante afwijkingen per dienst 

 de ontwikkeling van de reserves en  voorzieningen 
 belangrijkste afwijkingen tussen geraamde mutaties en gerealiseerde mutaties in bestaande reserves 

 verantwoording 

 bestedingstempo prioriteiten  

 Rekenkamer aanbevelingen 

 kasritme  

 46 indicatoren  

 personeel (van derden)  

 stadsdelen  

diensten 

Afval Energie Bedrijf 

 Servicehuis ICT  

 Dienst Amsterdam Beheer 

 Dienst Stadstoezicht 

Rekeningresultaat 2007

De presentatie van het rekeningresultaat heeft de afgelopen jaren veel aandacht gekregen, ook tijdens de 
behandeling van gemeenterekeningen door uw Vergadering, en mede naar aanleiding van rapporten van de 
Rekenkamer.  Daarbij kwam onder andere naar boven de behoefte aan inzicht in de uitkomst van rekening ‘in 
één oogopslag’.

Met onderstaand overzicht wordt beoogd een globaal inzicht te geven in de uitkomsten van de gemeente-
rekening over 2007 (bedragen x € 1 miljoen).  Het betreft de geraamde en gerealiseerde saldi en het verschil 
daartussen van:

 elk resultaatgebied 

 de algemene dekkingsmiddelen 

 de reserves 

De toelichting op de afwijkingen is opgenomen in het hoofdstuk ‘Verantwoording fi nanciële resultaten per 
resultaatgebied’ in de jaarrekening.  Een toelichting op hoofdlijnen volgt hierna.

 Begroting Rekening Afwijking
Saldi lasten en baten per resultaatgebied
Openbare orde en veiligheid -86,7 -97,2 -10,5
Werk en inkomen -193,3 -197,5 -4,1
Zorg -162,7 -152,9 9,8
Educatie & jeugd en diversiteit -79,7 -82,4 -2,7
Verkeer en Infrastructuur -212,3 -311,8 -99,6
Openbare ruimte, groen, sport en recreatie -58,1 -40,4 17,7
Cultuur en monumenten -106,0 -105,3 0,8
Milieu en water -57,1 -30,9 26,2
Economie en haven -2,7 20,9 23,5
Facilitair en bedrijven -8,9 -13,8 -4,9
Stedelijke ontwikkeling -55,5 -95,1 -39,6
Bestuur en concern -105,1 -101,9 3,2
Totaal saldi lasten en baten per resultaatgebied -1.128,0 -1.208,3 -80,3
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 Begroting Rekening Afwijking
Algemene dekkingsmiddelen
Uitkering van het Rijk uit het gemeentefonds 1.211,5 1.241,9 30,3
Uitkeringen aan de stadsdelen uit het stadsdeelfonds -552,5 -557,3 -4,8
Belastingopbrengsten 162,5 169,8 7,3
Rente eigen fi nancieringsmiddelen 32,4 44,9 12,5
Opbrengst deelnemingen 19,6 51,0 31,3
Overig (met name ontvangen afkoopsommen erfpacht) 264,3 371,5 107,2
Totaal algemene dekkingsmiddelen 1.137,9 1.321,7 183,8

Resultaat voor onttrekkingen/toevoegingen aan reserves 9,9 113,4 103,5

Onttrekkingen aan reserves 400,2 686,7 286,5
Toevoegingen aan reserves -410,1 -748,3 -338,1
Saldo onttrekkingen/toevoegingen aan reserves -9,9 -61,5 -51,6

Resultaat na onttrekkingen/toevoegingen aan reserves 0,0 51,8 51,8

Het resultaat na onttrekkingen/ toevoegingen aan reserves is als volgt te verklaren (bedragen x € 1 miljoen):
Concernposten:
Dotatie risicovoorziening Noord-Zuidlijn -114,3
Vrijval deel reserve meerwaarde afkoopsommen erfpacht 66,4
Rente eigen fi nancieringsmiddelen 23,4
Een hogere uitkering uit het Gemeentefonds 20,2
Liquidatiesaldo NV Werk 12,0
Resultaat haven 9,9
Per saldo hogere belastingopbrengsten
(aandeel toeristenbelasting hierin bedraagt € 7,8 miljoen)

9,4

Saldo overige concernposten 6,9

Dienstresultaten:
Dienst Amsterdam Beheer 8,3
Dienst Werk en Inkomen 7,2
Dienst Wonen 6,5
Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam 6,3
Brandweer -8,1
Saldo overige dienstresultaten -2,3

51,8

Met uitzondering van de dotatie aan de risicovoorziening Noord/Zuidlijn ad € 114,3 miljoen legt ons College 
u, anders dan in voorgaande jaren, geen voorstel voor om ten laste van het bedrag van € 51,8 miljoen 
voorzieningen te treffen voor risico’s of verplichtingen op concernniveau.  Daarmee is het volledige bedrag 
beschikbaar als incidentele ruimte in de Begroting 2009.

Noord/Zuidlijn2

Voor het project Noord/Zuidlijn is evenals voorgaande jaren een prognose einde werk opgesteld met als 
peildatum 31 december 2007.  De prognose is separaat aan uw Vergadering aangeboden. Samengevat is de 
uitkomst van de prognose als volgt:

2 Aan de Rekeningcommissie is de Jaarrekening inclusief de risicoparagraaf Noord/Zuidlijn van DIVV 
voorgelegd, deze dateerde van 27 maart. Op 8 april heeft ons College de gemeenterekening behandeld. 
Op 15 april heeft ons College de raadsvoordracht over de Noord/Zuidlijn besproken. Bij beide 
gelegenheden zijn de cijfers licht gewijzigd. Dit maakt dat de cijfers in de gemeenterekening iets afwijken 
van de cijfers uit de risicoparagraaf van 27 maart.
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Bouw- en VAT-kosten
De bouw- en VAT-kosten stijgen met € 86,5 miljoen; dit bedrag is als volgt samengesteld:

 hogere bouw- en VAT-kosten € 76,0 miljoen 

 extra kosten als gevolg van uitloop van de planning €  7,5 miljoen 

 kosten van mitigerende maatregelen werkterreinen €  3,0 miljoen. 

Bijzondere kosten
a.  Er is een tekort van € 35 miljoen als gevolg van de discrepantie tussen de indexering binnen de 

contracten en de in de gemeentebegroting verwerkte indexering.  Deze kosten behoren tot de 
projectkosten, maar zijn geen overschrijding van de bouwkosten

b.  Als gevolg van de negatieve uitspraak van de Raad van State is het tot dusverre als risico aan 
gemerkte verschil tussen de door het rijk verstrekte indexering van de rijksbijdrage en de werkelijke 
indexering bij de kosten opgenomen.  Het betreft een bedrag van € 91,5 miljoen.

Samengevat leidt tot het volgende beeld:
 ontwikkeling bouw- en VAT-kosten €  86,5 miljoen 

 bijkomende kosten € 126,5 miljoen 

 totaal toename projectkosten € 213,0 miljoen 

Ontwikkeling risicoprofi el
Ten opzichte van de prognose ultimo 2006 is het risicoprofi el van het project sterk toegenomen. 
 Het gemiddeld risicoprofi el heeft zich ontwikkeld van € 111,6 miljoen ultimo 2006 tot € 225,9 miljoen 
ultimo 2007.
Bij het risicoprofi el wordt onderscheid gemaakt in het risicoprofi el in de periode tot en met 2010 en in de 
periode na 2010.  Dit leidt tot het volgend overzicht:

bedragen x 1 miljoen tot en met 2010 na 2010 totaal
niet of nauwelijks beïnvloedbaar € 71,7 € 22,5 € 94,2
beïnvloedbaar € 57,4 - € 118,1 € 26,2 - € 61,7 € 83,6 - € 179,8
totaal € 129,1 - € 189,8 € 48,5 - € 84,2 € 177,8 - € 274,0
gemiddeld € 159,5 € 66,4 € 225,9
(voor de dekking van het risicoprofi el wordt uitgegaan van het gemiddelde van de aangegeven 
bandbreedte)
Bijzonder risico
BTW-risico tot en met 2003 € 15,0 miljoen

Dekking fi nanciële consequenties van de Prognose

Projectkosten

Bij de behandeling van de begroting 2007 en 2008 is besloten de meerkosten in de begroting te 
dekken door het opnemen van rente en afschrijving (structureel).  Deze methode is gebruikelijk voor het 
dekken van de kosten van dergelijke projecten in plaats van het dekken van de bedragen à fonds perdu 
(incidenteel).  Uw Vergadering heeft met deze methode ingestemd.  Wij stellen daarom voor ook de 
hogere projectkosten (totaal: € 213,0 miljoen) te dekken door het opnemen van rente en afschrijving in de 
begroting.  Wij tekenen daarbij het volgende aan.
Binnen de gemeente wordt als gedragslijn gehanteerd, dat de effecten van loon- en prijsstijgingen 
als rompmatig effect en niet als vrij beslisbaar worden beschouwd. Jaarlijks worden daarvoor bij de 
besluitvorming over de rompbegroting middelen beschikbaar gesteld.  Dit betekent dat het verschil van 
€ 35 miljoen als gevolg van de discrepantie tussen de indexering waarvan in de gemeentebegroting is 
uitgegaan en waarvan binnen het project wordt uitgegaan zal worden opgenomen in de rompbegroting 
2009.  De kapitaallasten bedragen € 2,3 miljoen.
De dekking van het resterend bedrag (€ 177,6 miljoen) hebben wij opgenomen in de Voorjaarsnota 2008. 
 De kapitaallasten bedragen € 11,5 miljoen.

Risicoprofi el 

Zoals aangegeven is in de Prognose het risicoprofi el berekend op € 225,9 miljoen.  De omvang van de 
voorziening bedraagt € 111,6 miljoen.
Uitgaande van het in de Prognose opgenomen risicoprofi el en uitgaande van het uitgangspunt, dat als 
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een risico zich voordoet dit op dat moment moet worden gedekt moet aan de voorziening 
€ 114,3 miljoen worden toegevoegd.  Dit zou er echter toe leiden, dat de Rekening 2007 een aanzienlijk 
tekort vertoont.  Wij achten dit ongewenst.  Om dit te voorkomen, maar desondanks toch te komen tot 
een volledige dekking van het risicoprofi el hebben wij in de Rekening 2007 een extra onttrekking aan een 
reserve verwerkt.
Bij het opstellen van het Financieel Meerjarenperspectief 2005 – 2008 is onder meer besloten de reserve 
Meerwaarde Afkoopsommen in 15 tranches van € 13 miljoen te laten vrijvallen ten gunste van de 
structurele ruimte van de algemene dienst.  De laatste tranche valt in 2019 vrij. Versnelde vrijval in 2007 
biedt de mogelijkheid nu het volledige bedrag van € 114,3 miljoen te dekken.  Wij stellen daarom voor 
een deel van deze reserve in de Rekening 2007 te laten vrijvallen om zodoende ruimte te creëren voor de 
dekking van het risicoprofi el van de Noord/Zuidlijn.  Dit betekent echter, dat de jaarlijkse dotatie aan de 
algemene dienst lager wordt.  Dit effect zal in de Voorjaarsnota 2008 (de Begroting 2009) moeten worden 
gedekt uit de structurele ruimte voor 2009. 
Bij de vraag welk bedrag in de rekening vrij moet vallen, hebben wij ons mede laten leiden door het 
effect van de vrijval op de structurele ruimte in 2009.  Vanuit deze overweging gaan wij uit van het 
onderscheid dat is gemaakt bij het risicoprofi el, namelijk de periode tot en met 2010 en de periode na 
2010.  Wij hebben daarbij de vrijval gelijk gesteld aan het gemiddeld risicoprofi el over de periode na 
2010.  Dit leidt tot een vrijval van € 66,4 miljoen.  Wat betekent dit voor de structurele ruimte in 2009?
Uitgaande van een jaarlijkse onttrekking van € 13 miljoen heeft de reserve ultimo 2008 een omvang 
van € 143 miljoen.  Indien in de rekening 2007 een vrijval van € 66,4 miljoen wordt verwerkt heeft de 
reserve ultimo 2008 een omvang van € 76,6 miljoen.  Bij gelijke aanwending van dit bedrag tot en met de 
Begroting 2019 betekent dit een jaarlijkse dotatie aan de algemene dienst van € 7,0 miljoen (in plaats van 
€ 13 miljoen).  Dit leidt dan tot een (aanvullend ) beslag op de structurele ruimte van € 6,0 miljoen.
Ons dekkingsvoorstel voor de fi nanciële consequenties van Prognose leidt dus tot een totaal beslag op 
de structurele ruimte van € 11,5 miljoen + € 6,0 miljoen = € 17,5 miljoen.

BTW-risico

De gemeente heeft de procedure tegen de Belastingdienst over het kunnen verrekenen van de BTW 
over de projectkosten bij het Gerechtshof gewonnen.  De Belastingdienst is bij de Hoge Raad in cassatie 
gegaan. Aangezien er nog geen uitspraak van de Hoge Raad is stellen wij evenals vorig jaar voor om voor 
dit risico van € 15 miljoen geen voorziening te treffen.

Signifi cante afwijkingen per dienst

Bij de toelichting op het rekeningresultaat 2007 heeft ons College reeds een aantal diensten opgesomd die 
een signifi cante bijdrage hebben geleverd aan het rekeningresultaat.  Hieronder zal kort worden ingegaan 
op de belangrijkste achtergronden van deze afwijkingen.

Bij DWI was er sprake van een lagere tekort op het WWB-inkomensdeel terwijl bij de Dienst Wonen een 
vrijval van de BWS reserve het resultaat positief beïnvloedde.  Het OGA liet een verbetering zien bij de 
erfpacht (€ 12,4 miljoen) welke gecompenseerd werd door hogere apparaatskosten en correctie op de 
kapitaalschuld.

Het positieve rekeningresultaat van de Dienst Advies en Beheer wordt veroorzaakt door incidentele 
meevallers, te weten, verkoop van huis met hoofden, gewijzigde fi scaliteit sporthallen zuid en uitspraak arbi-
tragecommissie over de Bosbaanverbreding.  Het negatieve rekeningresultaat van de Brandweer Amsterdam 
is het gevolg van het Arbeidstijdenbesluit en het Functioneel Leeftijdsontslag.

Daarnaast was er bij de volgende diensten nog sprake van signifi cant rekeningresultaat.
Bij de Dienst Economische Zaken (€ -/- 2,6 miljoen) door de afwaardering van de deelneming in 
“De Clipper” van in totaal ruim € 6 miljoen.  Hier stond, onder andere, vrijval vanuit reserves en onder-
bestedingen tegenover. 

Bij de Haven Amsterdam ( € 9,9 miljoen) werd de verbetering met name veroorzaakt door de volgende 
ontwikkelingen: een incidentele bate als gevolg van de met Ceres afgesloten overeenkomst (€ 6,8 miljoen) 
en een incidentele bate als gevolg van vrijval van reserves, voorzieningen en restant gehouden bedragen uit 
voorgaande dienstjaren (€ 2,6 miljoen).
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De ontwikkeling van de reserves en voorzieningen

De tabel hieronder geeft  een overzicht van de ontwikkeling van de algemene reserves, de bestemmings-
reserves en voorzieningen3.  Het onderscheid tussen deze drie vormen ligt in het feit dat de bestuurlijke 
vrijheidsgraden ten aanzien van voorzieningen geringer zijn dan ten aanzien van bestemmingsreserves en de 
algemene reserves.  In het geval van voorzieningen wordt de omvang bijvoorbeeld bepaald door comptabele 
voorschriften die verplichten een voorziening te treffen indien zich een bepaald concreet te kwantifi ceren 
risico voordoet of door rijksbijdragen die ter beschikking worden gesteld om door het Rijk vastgestelde 
resultaten te bereiken.

Bedragen x € 1 miljoen 2003 2004 2005 2006 2007
A. Algemene reserves 368 529 416 433 280
B. Bestemmingsreserves 1.308 1.214 1.302 1.050 971
C. Eigen Vermogen 1.676 1.743 1.718 1.483 1.251
D. Voorzieningen 1.518 1.909 1.886 2.069 2.239
Totaal 3.194 3.652 3.604 3.552 3.490

In het volgende meer inhoudelijke overzicht is een dwarsdoorsnee gemaakt van de verschillende reserves en 
voorzieningen.  Ten aanzien van de belangrijkste bedragen is het volgende op te merken:

bij rijksgeld betreft het reserves en voorzieningen die een sterke en richtinggevende rijksregelgeving  

volgen. Bijvoorbeeld de WWB en GSB middelen
een belangrijk onderdeel bij Stedelijke vernieuwing wordt gevormd door het ISV-fonds van € 57 miljoen  

en het Stimuleringsfonds huisvesting (erfpachtdeel) van € 64 miljoen
bij het openbaar vervoer is de voorziening Exploitatie en investeringen NZK-veren de belangrijkste  

component met € 220 miljoen
belangrijke projecten die in uitvoering zijn, zoals de Noord/Zuidlijn en het busstation CS 

voor € 1,3 miljard zitten de voorzieningen en reserves bij het OGA waar de voorziening Risico’s grondex- 

ploitatie € 1,1 miljard groot is

Bedragen x € 1 miljoen 2003 2004 2005 2006 2007
Rijksgeld (exclusief openbaar vervoer) 120 120 120 85 146

Stedelijke vernieuwing, woningbouw, 
volkshuisvesting

270 426 340 305 185

Openbaar vervoer 329 351 314 283 281
Noord/Zuidlijn en busstation CS 313 287 396 339 345
Ontwikkelingsbedrijf Gemeente 
Amsterdam

866 999 1.179 1.258 1.312

Overige voorzieningen 492 388 293 339 318
Overige algemene en 
bestemmingsreserves

804 1.082 963 943 903

Totaal 3.194 3.652 3.604 3.552 3.490

De ontwikkeling in ogenschouw nemend van het totaal van de reserves en voorzieningen in de afgelopen vijf 
jaar kan geconcludeerd worden dat vanaf 2004 een dalende trend waarneembaar is.  Tussen 2006 en 2007 is 
het totaal afgenomen met 2%.  De reserves en voorzieningen bij OGA vormen met 38% een substantieel deel 
van het totaal.
De gemeente beschikt eind 2007 over 474 reserves en voorzieningen.  Van de 247 bestemmingsreserves die 
de gemeente eind 2007 heeft zijn er 37 nieuw gevormd en 36 volledig tot besteding gekomen.  
De 37 nieuwe reserves vertegenwoordigen een waarde van € 137 miljoen en de afgewikkelde reserves een 

3 Dit bedrag is exclusief de reserve afkoopsommen erfpacht bij het Ontwikkelinssbedrijf Gemeente 
Amsterdam (€ 3.849 miljoen) en de Haven Amsterdam (€ 79 miljoen)

Het saldo van DMO (€ 4,5 miljoen) steeg met name op het gebied van Onderwijs, Jeugd en Educatie 
door lagere kapitaallasten onderwijshuisvesting en het toevoegen aan de begroting van de middelen voor 
Opvoeden in de Buurt en Sociaal Medische Indicatie.
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waarde van € 86 miljoen.  De belangrijkste nieuwe reserves zijn:
deelnemingen GVB van € 79 miljoen 

reserve deelnemingen 2007 van € 31 miljoen 

Topstad van € 4,8 miljoen 

reserve tranche Servicehuis ICT van € 3,1 miljoen 

Jong Amsterdam/Kinderen Eerst van € 3,0 miljoen 

De gemeente heeft 205 voorzieningen, waarvan 21 nieuw getroffen en 49 afgewikkeld.  De 21 nieuwe 
voorzieningen bedragen € 297 miljoen en de 49 afgewikkelde voorzieningen bedragen € 183 miljoen. 
De belangrijkste nieuwe voorzieningen zijn:

exploitatie en investeringen NZK-veren van € 220 miljoen 

Wet inburgering van € 49 miljoen 

oudkomers van € 5,9 miljoen 

starterslening van € 5,5 miljoen 

Bestedingstempo prioriteiten

Bij het Jaarverslag 2006 heeft ons College uitgebreid stilgestaan bij het bestedingstempo van de prioriteiten. 
 Voor ons College is dit wederom een aandachtspunt geweest bij de Rekening 2007. 

Tempo, meetbare en herkenbare doelen, terughoudendheid als het gaat om overhead is een aantal criteria 
dat ons helpt tot snelle uitvoering te komen.  Ons College is van mening dat wij daarin stappen hebben 
gezet maar dat ook – en misschien wel juist – de komende jaren daar nog meer nadruk op gelegd moet 
worden.  In dit kader zal ons College het bestedingstempo van prioriteiten blijven monitoren en daar waar 
noodzakelijk aanjagen.  Ook bij de aankomende Voorjaarsnota zal dit aspect opnieuw onder de aandacht 
worden gebracht. 

De bestemmingsreserves gevormd uit middelen uit prioriteiten worden toegelicht in de afzonderlijke 
resultaatgebieden.

46 indicatoren

In het Jaarverslag 2007 blikken we voor het eerst terug op de 46 indicatoren die we bij de vaststelling van 
het Jaarplan 2007 hebben geselecteerd.  Het overzicht van indicatoren en de bereikte resultaten 2007 zijn in 
deze rekening opgenomen. Met kleuraccenten (rood, oranje, groen) is aangegeven waar wij – afgaand op 
onze huidige streefwaarden – goed scoren dan wel achterlopen.  Naar aanleiding van deze eerste resultaten 
staat ons College bij twee aspecten stil:

het niveau waarop wij onze streefwaarden hebben geformuleerd1. 

lessen die wij uit de huidige scores kunnen trekken met het oog op de uitvoering van de Begroting 2008 2. 

en de voorbereiding voor de Begroting 2009

Het niveau waarop wij onze streefwaarden hebben geformuleerd
De uitvoering van het programakkoord ziet er, afgaande op de scores in de bijlage (pagina 25), goed uit. 
 Over het algemeen zijn de resultaten ‘groen’.  Ons College is zich echter nadrukkelijk bewust van twee 
vragen:

zijn de huidige streefwaarden (te bereiken resultaten) ambitieus genoeg 

sluiten ze voldoende aan op de maatschappelijke effecten die we willen bereiken 

Onze doelstellingen van het programakkoord staan.  De gekozen indicatoren zijn bij de Begroting 
2008 nog eens onder de loep genomen en daar waar nodig aangepast en aangevuld.  Ook beschikt 
ons College op steeds meer terreinen over een adequate nulmeting.  In de Rekening 2007 worden 
de resultaten verantwoord op basis van de doelstellingen zoals die in de Begroting 2007 zijn gesteld. 
 Dat is de functie van de rekening.  Het systeem van prestatie-indicatoren is evenwel nog in ontwikkeling, 
zoals wij dat ook bij het opstellen van de begroting hebben aangegeven.  Ook dat blijft onderwerp van 
discussie met uw Vergadering.
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Ons College wil daarom deze systematiek nog dit jaar, en nadrukkelijk opnieuw bij de Begroting 2009, 
verder ontwikkelen en aanscherpen.  Dat betekent tegelijkertijd een aanscherping van de relatie tussen 
prestaties en voorgenomen uitgaven.

Een voorbeeld is het armoedebeleid.  Onze doelstelling is dat deze middelen voor 100% bij de doelgroep 
terecht komt. Ons College meet dat af aan de uitputting van het armoedebudget.  Het is nu zo dat wij 
na jaren van onderbesteding deze middelen voldoende besteden.  Maar is de uitputting van het budget 
de juiste streefwaarde?  Of zijn er nog scherpere resultaten denkbaar als wij deze middelen bij de juiste 
mensen terecht willen laten komen? Het kan dan dus gaan om kwantitatieve aanscherpingen, maar soms 
ook kwalitatief.  Een voorbeeld van dat laatste betreft de kwalitatieve verbeterslag die wij als doelstelling 
bij de indicator beschikbare stageplaatsen voor leerlingen in de Begroting 2008 hebben gesteld.

Lessen die wij uit de huidige scores kunnen trekken
Inhoudelijk valt op dat als de uitvoering achterblijft (oranje of rood) het vaak zaken betreft die te maken 
hebben met het creëren van aanbod en er voor te zorgen dat de mensen voor wie het bedoeld is 
daar ook daadwerkelijk gebruik van maken. Voorbeelden hiervan zijn het aantal dak- en thuislozen dat 
onderdak en een persoonsgericht aanbod krijgt, het aantal Amsterdammers dat een taal- en inburgerings-
traject krijgt aangeboden of het aantal jongeren dat na aanmelding bij het jongerenloket binnen vier 
weken weer op school zit of op weg is naar werk.  Dat feit eist aandacht bij het matchen van aanbod en 
instroom.  Ook dit aandachtspunt zal ons College zich voor ogen houden in de loop van 2008 en bij de 
voorbereiding van de Begroting 2009.

Aanbevelingen uit rapport Quick scan jaarstukken 2006 van 
de Rekenkamer Amsterdam

De Rekenkamer heeft de gemeenterekening over 2006 onderzocht op twee onderwerpen:
de presentatie van het resultaat en de verwerking daarvan in het eigen vermogen 

de inhoud van de paragraaf weerstandsvermogen 

Het oordeel van de Rekenkamer was op beide onderdelen een voldoende (op de schaal onvoldoende, 
matig, voldoende en goed).  De aanbevelingen in het rapport zijn, voor zover van belang, bij de totstandko-
ming van onderhavige rekening betrokken.

Kasritme 

ACAM voert – in opdracht van ons College en op aangeven van uw Vergadering - bij zestien diensten een 
controle uit waarbij wordt gekeken naar het kasritme van diensten gedurende de laatste maanden van het 
jaar.  Het doel van dit onderzoek is na te gaan of de bestedingen van diensten – bij verwachte onderschrij-
dingen van de begroting – in de laatste maanden van het jaar meer dan normaal toenemen ter uitputting 
van de budgetten.  De aanbevelingen van ACAM zullen in het Generaal Verslag ACAM worden opgenomen.

Diensten

Afval Energie Bedrijf 

Op 2 februari 2008 is schade ontstaan aan de generatoras van de HRC.  Tijdens het opmaken van de jaar-
rekening 2007 zijn de (fi nanciële) gevolgen van deze schade en het effect hiervan op 2008 nog niet duidelijk. 
Eventuele gevolgen zal ons College zichtbaar maken bij de Actualisatie 2008.
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Servicehuis ICT 

Zoals voorzien bij de actualisatie heeft het SHI in de rekening een tekort van € 2,1 miljoen in verband met 
de meerkosten van het transformatieplan. Daarnaast hebben de aan het SHI deelnemende diensten in hun 
jaarrekening nadelige afwikkelverschillen voortkomend uit het SHI verwerkt ter hoogte van € 1,7 miljoen. 

Dienst Amsterdam Beheer 

Per 1 maart 2008 is de Dienst Advies en Beheer opgeheven.  De opheffi ng leidt tot structurele besparingen 
voor de gemeente Amsterdam, naast de nu al structurele besparing van € 1 miljoen.  Deze besparingen zullen 
worden betrokken bij de Voorjaarsnota 2008.

Personeel (van derden) 

De gemeentelijke onderdelen hebben, volgens hun opgave, in 2007 bijna € 111 miljoen besteed aan de 
inzet personeel van derden.  Dit is ten opzichte van 2006 een stijging met ongeveer 13%.  Ongeveer 42% van 
de inhuur van personeel van derden in 2007 bestaat uit de inhuur van uitzendkrachten, ongeveer 9% uit de 
inhuur van medewerkers binnen de gemeente Amsterdam en 49% uit inhuur overig externen. 

Op verzoek van uw Vergadering (motie 497) is inmiddels een onderzoek gestart naar de inhuur van externen. 
 De uitkomsten van dit onderzoek zal naar verwachting vlak na het zomerreces van 2008 bekend zijn.

Daarbij merkt ons College op dat ook de inzet van onze prioriteiten veelal met extra capaciteit gepaard gaat. 
 Ook hier gaat het meestal om tijdelijke capaciteit, zoals bijvoorbeeld bij inburgering en de Aanval op de 
Uitval.  Dit is een aandachtspunt voor het moment waarop de incidentele middelen voor deze programma’s 
uitgeput zijn. 

Verantwoording

In deze nieuwe paragraaf in de jaarrekening/het jaarverslag van de gemeente Amsterdam wordt inzicht 
gegeven in een aantal onderwerpen waarvan ons College van mening is dat dit de beoordeling van deze 
rekening vergemakkelijkt. Daarbij wordt onder andere ingegaan op adviezen uitgebracht door de commissie 
belast met de interpretatie van het Besluit begroting en verantwoording, provincies en gemeenten (BBV).

Reserves

Informatieverstrekking en besluitvorming
Uw Vergadering bepaalt welke reserves wel en niet worden getroffen en voor welke omvang. 
 Daartoe heeft ons College, mede naar aanleiding van een vorig jaar bij de rekening aangenomen motie 
van het raadslid Hoogerwerf, de informatieverstrekking over de reserves als volgt gestructureerd.

Reserves zijn in drie categorieën onder te verdelen:
afgewikkelde reserves 

gehandhaafde reserves 

nieuwe reserves 

Alle reserves groter dan € 0,5 miljoen worden per resultaatgebied toegelicht en wel vanuit 
twee invalshoeken:

inhoudelijk -> waarom gaat het concreet 

een redengevende verklaring van het verschil tussen geraamde en werkelijke mutaties (in ontwikkeling) 

Daarnaast bevat de rekening:
een cijfermatig overzicht van alle reserves 

een cijfermatig overzicht van alle mutaties per reserve 
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Uw Vergadering wordt behalve achteraf bij de rekening, vooraf en tussentijds via de volgende 
documenten over de ontwikkeling gemeentelijke reserves geïnformeerd:

in de begroting -> per resultaatgebied conform bovenstaande driedeling en in een totaaloverzicht 

in de actualisatie, onderdeel van de begroting voor volgend jaar -> idem 

in de 9-maandsrapportage -> by exception 

Advies commissie BBV
De commissie BBV adviseert om mutaties in reserves voor zover niet geraamd of lager geraamd tot het 
bedrag van de raming te verwerken in de rekening van het kalenderjaar.  Dat advies betekent dat mutaties 
die de raming te boven gaan en de mutaties die voortvloeien uit de vorming van nieuwe reserves 
pas na vaststelling door de Gemeenteraad in de rekening van het volgend jaar (de openings balans) 
worden verwerkt. Het gestelde geldt overigens alleen als er voor de wijze waarop met de reserves 
wordt omgegaan geen afspraken (in de begroting of via afzonderlijke raadsbesluiten) zijn gemaakt. 
 De commissie beoogt daarmee te bewerkstelligen dat uw Vergadering beter bij de besluitvorming over 
reserves wordt betrokken dan thans het geval is.  Naar onze mening doet het advies van de commissie 
geen recht aan de Amsterdamse situatie, reden waarom ons College het advies naast zich heeft 
neergelegd.  Daaraan liggen de volgende argumenten ten grondslag:

uw Vergadering heeft zowel bij de rekening als bij de begroting het budgetrecht.  U kunt dat recht bij  

beide documenten met evenveel kracht uitoefenen
de commissie benadrukt in het advies dat het in het geval van reserves altijd gaat om resultaatbestem- 

ming.  Dat is op zich juist, echter voor zover het gaat om toevoeging of ontrekking van niet genoemde 
bedragen aan bestaande reserves gaat het om mutaties die passen binnen het doel waarvoor de 
reserve is gevormd
de vorming van nieuwe reserves wordt verder in deze rekening toegelicht, als voorstel aan uw  

Vergadering
het inzicht in reserves verbetert niet indien mutaties daarin in (bij voorbeeld) 2007 neerslaan in deels  

de Rekening 2007 en deels de Rekening 2008, terwijl die rekening ook al weer de mutaties 2008 bevat 
de fi nancieel-administratieve belasting van het advies is, in de Amsterdamse situatie waarin gewerkt 
wordt met zo’n 200 reserves, groot

Dit betekent dat in de onderhavige rekeningmutaties in reserves, en de vorming van nieuwe reserves, 
ook voor zover niet geraamd, in de cijfers zijn verwerkt, met dien verstande dat het nadrukkelijk wel een 
voorstel van ons College aan uw Vergadering betreft.  Hiervoor treft u daarvan een integraal overzicht. 

Indien sprake is van ten laste van 2007 nieuw te vormen reserves, hanteren wij als uitgangspunt dat 
deze een directe relatie dienen te hebben met door uw Vergadering geaccordeerd beleid.  Daarbij kan 
bijvoorbeeld worden gedacht aan de bestendige gedragslijn dat reserves kunnen worden gevormd voor 
door u voor 2007 beschikbaar gestelde prioriteiten, waarvan de uitvoering vertraagd is.

Uitgangspunten

Balans
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 
fi nanciering 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. 

Baten en lasten
Baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Uitzondering daarop 
vormen ten laste van het boekjaar aangegane verplichtingen. Waardering en resultaatbepaling zijn 
gebaseerd op historische kosten tenzij anders bepaald.
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Een aantal diensten verzamelt zijn apparaatskosten op een centrale begrotingspost en belast deze 
kosten vervolgens via een verdeelsleutel door naar de beleidsinhoudelijke begrotingsposten. Facilitair 
werkende (onderdelen van) diensten zijn met hun volledige baten en lasten in de begroting en rekening 
opgenomen.  De omzet die zij bij diensten realiseren vormt bij de diensten waar die omzet behaald wordt 
een last.

In beide gevallen – doorbelaste apparaatskosten en dienstomzet facilitaire diensten – leidt dat tot het 
tweemaal verantwoorden van lasten waarvan eenmaal gecompenseerd door baten.  Per saldo geeft dat 
derhalve het juiste resultaat weer, kijkend naar het totaal van baten en lasten leidt dat echter tot een 
dubbeltelling. 

De relatie tussen onderhavige rekening en de rekeningen van stadsdelen wordt gevormd door het 
Stadsdeelfonds.  Deze vormt voor de gemeenterekening een last en voor ieder stadsdeel voor diens 
aandeel daarin een bate.

Waarderingsgrondslagen

Algemeen

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op de aanschaffi ngs- 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 ge-
schiedt – 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 een 
aantal belangrijke deelnemingen wordt naast de huidige waardering ook enig inzicht gegeven in de meer 
actuele waarde.  Daarbij hebben wij ons beperkt tot het uit de jaarstukken van die deelnemingen blijkende 
eigen vermogen, hetgeen nadrukkelijk iets anders is dan de bij eventuele verkoop te realiseren marktprijs, 
waarbij met name ook de toekomstige ontwikkelingen een rol spelen.  Ook deze waarde is daarmee van 
beperkt belang.

Immateriële vaste activa
In het kader van het besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) is een aantal 
categorieën immateriële vaste activa ondergebracht bij de fi nancieel 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 
aanschaffi ngs- 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. Waardering vindt plaats op nominale waarde. In enkel gevallen is sprake van 
waardering op netto contante waarde.

Voorraden
Voorraden worden gewaardeerd op de aanschaffi ngs- of vervaardigingsprijs dan wel de marktwaarde 
indien die lager is.
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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, fi nanciële verplichtingen de organisatie voor 
een aantal toekomstige jaren is verbonden, zoals die welke voortvloeien uit langlopende overeenkom-
sten.’ De volgende categorieën (niet limitatief) kunnen worden onderscheiden:

garantieverplichtingen 

verplichtingen uit hoofde van personeelslasten 

inkoop-, afname- en leveringsverplichtingen 

operational lease- en huurverplichtingen 

subsidieverplichtingen 

Voor de categorieën inkoop-, afname- en leveringsverplichtingen, operational lease- en huurverplich-
tingen en subsidieverplichtingen geldt dat de fi nanciële gevolgen van de bestaande verplichtingen 
(structureel) in de (meerjaren) gemeentebegroting zijn gedekt, dan wel in voornoemde gevallen door een 
specifi ek gevormde reserve of voorziening.

Belangrijkste afwijkingen tussen geraamde mutaties en 

gerealiseerde mutaties in bestaande reserves

Met onderstaand overzicht – opgesteld mede naar aanleiding van een aanbeveling van de Rekenkamer vorig 
jaar – wordt beoogd een globaal inzicht te geven in mutaties in de reserves in de gemeenterekening over 
2007 (bedragen x € 1 miljoen).  Het betreft per resultaatgebied de geraamde en gerealiseerde saldi en het 
verschil daartussen.

De toelichting op de afwijkingen maakt onderdeel uit van het hoofdstuk ‘Verantwoording fi nanciële 
resultaten per resultaatgebied’ in de jaarrekening.  Een toelichting op hoofdlijnen volgt hierna.

Begroting Rekening Afwijking
Openbare orde en veiligheid 0,8 1,7 0,9
Werk en inkomen 5,3 -7,5 -12,8
Zorg 2,2 9,0 6,8
Educatie, jeugd en diversiteit -3,7 -2,8 0,9
verkeer en infrastructuur -114,9 -103,8 11,1
Openbare ruimte, groen, sport en recreatie -9,4 4,2 13,6
Cultuur en monumenten -0,6 -2,0 -1,4
Milieu en water -3,4 7,3 10,7
Economie en haven -8,1 8,4 16,5
Facilitair en bedrijven -2,0 -1,8 0,2
Stedelijke ontwikkeling -4,9 -43,1 -38,2
Bestuur en concern -0,7 0,4 1,1
Algemene dekkingsmiddelen 149,3 191,6 42,3
Totaal saldi 9,9 61,5 51,6

Het verschil tussen geraamde en gerealiseerde mutaties in reserves is als volgt te verklaren 
(bedragen x € 1 miljoen):

Werk en inkomen:
Conjunctuurreserve Wet werk en bijstand -13,3
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Zorg
Egalisatiereserve Wet maatschappelijke ondersteuning 6,6

Verkeer en infrastructuur
Mobiliteitsfonds 12,8

Openbare ruimte, groen, sport en recreatie
Reserve Groenmiddelen 5,2
Reserve Eerste verstrating 6,6

Milieu en water
Egalisatiereserve Drinkwater 6,6
Reserve Luchtkwaliteit 2,1

Economie en haven
Reserve Ruim baan voor werk 7,3
Reserve Topstad 4,8
Reserve Strategische projecten haven 2,7
Reserve Afkoopsommen erfpacht havengebied 2,2

Stedelijke ontwikkeling
Algemene reserve vereveningsfonds grondexploitaties -22,9
Bestemmingsreserves vereveningsfonds grondexploitaties -9,7
Reserve Kwaliteitsverbetering bedrijfsgebieden -7,7
Stimuleringsfonds volkshuisvesting erfpacht-deel grond -8,5
Stimuleringsfonds volkshuisvesting erfpacht-deel vastgoed 4,9
Reserve Strategisch ruimtelijke projecten OGA 3,4
5e BWS fonds 3,1

Algemene dekkingsmiddelen
Reserve Meerwaarde afkoopsommen erfpacht -66,4
Reserve Afkoopsommen erfpacht 83,6
Weerstandsvermogen 3,3
Egalisatiereserve kapitaallasten -10,0
Reserve Resultaat deelnemingen 31,0

Overig, per saldo 3,9
51,6

De afwijkingen groter dan € 5 miljoen worden hierna kort toegelicht.

Conjunctuurreserve Wet werk en bijstand (WWB)
In de begroting werd het gezien de op dat moment te verwachten ontwikkelingen niet meer verantwoord 
geacht voor het WWB-budget rekening te houden met een besteedbaar overschot.  Voor het toen 
berekende overschot werd daarom een reserve geraamd. Uiteindelijk bleek geen overschot te worden 
gerealiseerd, voornamelijk als gevolg van een neerwaartse budgetbijstelling door het Rijk.  De reserve is 
uiteindelijk ook niet gevormd. 

Egalisatiereserve Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)
Deze reserve wordt ingezet voor het neutraliseren van schommelingen in WMO-uitgaven en –inkomsten. 
Onderbesteding op het WMO-budget blijft zo behouden voor de doelgroep.  Voor de reserve geldt een 
maximum van € 11,4 miljoen.  Dit maximum is in 2007 bereikt.

Mobiliteitsfonds
De oorzaak van de per saldo fors hogere dotaties aan het Mobiliteitsfonds is met name gelegen in een te 
rooskleurige raming van het bestedingstempo.  Met behulp van een meerjarig werk- en investeringspro-
gramma wordt getracht het gerealiseerde bestedingstempo meer in overeenstemming te brengen met 
het geraamde tempo.

Reserve Groenmiddelen
Betreft hoofdzakelijk de toevoeging van het deel van de bij de begroting voor 2007 beschikbaar gestelde 
prioriteit voor ‘groenmiddelen’ dat niet in 2007 tot besteding is gekomen of is verplicht.
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Reserve Eerste verstrating
In de begroting was een onttrekking aan deze reserve geraamd van € 6,6 miljoen.  In de rekening is deze 
reserve op advies van ACAM omgezet in een voorziening.  Daaraan is in 2007 per saldo € 9,3 miljoen 
onttrokken.  Het tempo van onttrekkingen is afhankelijk van declaraties van stadsdelen.

Egalisatiereserve Drinkwater
Afwijkingen tussen geraamd en werkelijk resultaat op de drinkwatertaak worden toegevoegd danwel 
onttrokken aan een egalisatiereserve.

Reserve Ruim baan voor werk
In de Jaarrekening 2006 heeft bij deze reserve een fi nancieel technische overboeking plaatsgevonden 
tussen de reserve en de overlopende passiva.  Deze correctie was bij de indiening van de Begroting 2007 
nog niet bekend. 

Reserve Topstad
Betreft de vorming van een reserve voor dat deel van de bij de begroting voor 2007 beschikbaar gestelde 
prioriteit voor Topstad dat in 2007 niet tot besteding is gekomen of is verplicht.

Algemene reserve vereveningsfonds grondexploitaties
De toevoegingen en onttrekkingen binnen het vereveningsfonds grondexploitaties laten zich lastig 
ramen omdat deze sterk afhangen van inherent onzekere marktontwikkelingen, terwijl ook de ongewisse 
doorloop van juridische procedures de ramingen van fi nanciële stromen lastig maakt.

Bestemmingsreserves vereveningsfonds grondexploitaties
Zie de toelichting bij de algemene reserve vereveningsfonds grondexploitaties.

Reserve Kwaliteitsverbetering bedrijfsgebieden
Uw Vergadering heeft bij de begroting voor 2007 besloten tot opheffi ng en het saldo over te dragen aan 
de algemene reserve van het vereveningsfonds.

Stimuleringsfonds volkshuisvesting erfpacht-deel
De voeding hangt af van de lastig te ramen omzettingen van erfpachtcontracten van corporaties. De 
onttrekkingen zijn bestemd als dekking voor tekorten in stedelijke vernieuwingsplannen.  In de begroting 
waren geen onttrekkingen geraamd.

Reserve Meerwaarde afkoopsommen erfpacht
Ter dekking van een deel van het risicoprofi el Noord/Zuidlijn is een deel van de reserve Meerwaarde 
afkoopsommen erfpacht vrijgevallen.  Vanuit deze reserve viel ten gunste van de algemene dienst jaarlijks 
€ 13 miljoen vrij.  Dit bedrag daalt door de vrijval met bijna € 6 miljoen.  Dit zal worden betrokken bij de 
voorjaarnota 2008.

Reserve Afkoopsommen erfpacht
Het ramen van erfpachters te ontvangen afkoopsommen is naar zijn aard weerbarstig.  Per saldo werd 
€ 83,6 miljoen meer ontvangen dan geraamd.  De rente over deze reserve dient als dekking voor de 
rentelast over de waarde van de in erfpacht uitgegeven grond.

Egalisatiereserve kapitaallasten
Rentelasten worden bij de begroting voorcalculatorisch doorbelast.  Het verschil tussen deze voorcalcula-
torische doorbelasting en de realisatie wordt niet alsnog gecorrigeerd op de doorbelasting maar aan een 
egalisatiereserve toegevoegd of onttrokken.

Reserve Resultaat deelnemingen
Bij de begroting voor 2008 is besloten een deel van het in 2007 gerealiseerde resultaat deelnemingen op 
te nemen als incidentele dekkingsmiddel.  De fi nancieel-technische verwerking in de rekening over 2007 
vindt plaats door het vormen van een reserve die vervolgens in de begroting voor 2008 vrijvalt.



48 Bestuurlijke hoofdlijnen Jaarverslag 2007

Overzicht nieuwe reserves
In onderstaand overzicht zijn ingedeeld per resultaatgebied alle in 2007 nieuw gevormde reserves 
opgenomen. Toelichting daarop vindt plaats in de fi nanciële paragrafen per resultaatgebied.  De vorming 
van de reserves heeft plaatsgevonden onder het voorbehoud dat uw Vergadering daarmee bij het 
vaststellen van de rekening instemt.

Omschrijving bedrag
Openbare orde en veiligheid:

Aanpak vastgoedhandel 68
Handhavingsacademie 63
Aanpak mensenhandel 256

Werk en inkomen:
Rechtmatigheidsonderzoeken 2008 1.000

Zorg:
Weerbaarheidstraining Licht Verstandelijk Gehandicapte meisjes 131
Friends 186
Omvangrijke en niet jaarlijks terugkerende kosten GGD 859
Invoer 10 jarigen KIDOS 516
Samen Sarten 379
Mantelzorg 1.540
HAG / Prostitutiecentrum 457

Educatie, jeugd en diversiteit:
Jong Amsterdam / Kinderen Eerst 3.025

Verkeer en infrastructuur:
NDSM-veer 2.230

Cultuur en monumenten:
AT5 558
Cultureel Beleggen 161

Milieu en water:
Luchtkwaliteit 2.079

Economie en haven:
Topstad 4.800

Facilitair en bedrijven:
Bedrijfsreserve Advies Groep Amsterdam 134
Meubilair (SHI) 58
Voicemail (SHI) 127
Telecommunicatie (SHI) 74
Reserve Tranche 1/ Transformatie (SHI) 3.061
WW-verplichtingen (Wibautgroep) 9
Vakantiegeld (Wibautgroep) 18
Bedrijfsreserve (Wibautgroep) 52
Gemeentelijk Wagenpark Amsterdam (DAB i.l.) 1.319

Stedelijke ontwikkeling:
Betaalbare woningen IJburg 131
Egalisatiereserve Noordwaarts 398
Programma Maatschappelijke Investeringen 738
Koers Nieuw West 100

Bestuur en concern:
Vakantiegeld wethouders 29
Bestuursondersteuning 880
Concernontwikkeling 128
Vierjarige reserve (Griffi e) 48
Raadsonderzoeken (Griffi e) 1.363
WW (SHP) 54

Algemene dekkingsmiddelen:
Resultaat deelnemingen 2007 t.g.v. begroting 2008 31.000
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Omschrijving bedrag
Deelneming GVB (de rente over deze reserve dient ter dekking van de rentelast over de 
waarde van de gemeentelijke deelneming in de NV GVB van eveneens € 78,8 miljoen)

78.830

Vakantiegeld (DZS) 163
WW en reïntegratie (DZS) 138

totaal 137.158

Stadsdelen

De jaarrekeningen van de stadsdelen maken, zoals bekend, geen onderdeel uit van onderhavige rekening. 
 De fi nanciële en beleidsmatige verantwoording vindt immers plaats op stadsdeelniveau.  In formele zin 
maken de 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 stads-
deelraden – afzonderlijk aan de Gemeenteraad worden aangeboden.

De uitkeringen uit het Stadsdeelfonds aan de stadsdelen zijn in vergelijking met de begroting bijna 
€ 7 miljoen hoger uitgevallen.  Deze stijging kent de volgende oorzaken:

de uitkering van een deel van de Behoedzaamheidsreserve 2006 die in 2007 verrekend wordt  

(€ 1,5 miljoen)
een bijstelling van de WOZ-waarden ten opzichte van de berekening uit de septembercirculaire.  Dit levert  

de stadsdelen € 0,5 miljoen op
de positieve ontwikkeling van de Amsterdamse uitkeringsbasis (€ 2,8 miljoen) 

de negatieve ontwikkeling van de landelijke uitkeringsbasis (-/- € 0,5 miljoen) 

de uitkering in het kader van polarisatie en radicalisering aan Slotervaart (€ 0,4 miljoen) 

nominale aanpassingen van de (areaaluitbreiding) OZB, specifi eke uitkeringen en correcties op (nominaal  

over) OZB

Behalve deze is er nog een aantal kleinere mutaties.  De stadsdelen hebben in 2007 ook de eindafrekening 
van het gemeentefonds van 2006 ontvangen.  Dit leidde nog tot een nabetaling van € 3,4 miljoen aan de 
stadsdelen.  Dit bedrag was reeds in de Jaarrekening 2006 als last genomen. 

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 € 1,5 miljoen en wordt veroorzaakt door verrekeningen in het Gemeentefonds 
over de jaren 2005 en 2006 (inclusief bijstellingen van de WOZ), de aantallen ontwikkelingen over 2007.
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Resltaatgebied Openbare orde en veiligheid

1 Bestuurlijke hoofdlijnen

1.1 Inleiding

In het resultaatgebied Openbare orde en veiligheid meet de gemeente Amsterdam de resultaten van haar 
beleid op betreffende de sociale veiligheid, waaronder de bestrijding van de jeugdcriminaliteit, en de fysieke 
veiligheid, waaronder de rampenbeheersing. De hoofdlijn van ons veiligheidsbeleid, zoals verwoord in het 
Programakkoord 2006-2010, is: In Amsterdam kun je zijn wie je bent en worden wie je wilt. Dat trekt mensen. 
Maar die eigenschap van de stad levend houden, gaat niet vanzelf. Veiligheid is een basisrecht, de publieke 
ruimte moet heroverd worden. Vrijheid is geen vrijbrief voor onverschilligheid of het beperken van de vrijheid 
van de ander.

Het beleid op dit terrein wordt niet exclusief door de gemeente geformuleerd, maar krijgt vorm door de 
samenwerking van gemeente politie, justitie en Rijk. 

De direct bij dit resultaatgebied betrokken diensten zijn:
Bestuursdienst, directie Openbare Orde en Veiligheid (OOV) 

Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO) 

Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer (DIVV) 

Brandweer 

Het resultaatgebied bevat de volgende subresultaatgebieden:
openbare orde en veiligheid 

sociale veiligheid openbaar vervoer 

brandveiligheid en rampenbestrijding 

brandbestrijding 

1.2 Externe ontwikkelingen

Nieuwe regering, nieuw beleid 
Veiligheid, stabiliteit en respect is een van de zes pijlers in het regeerakkoord, met daarbinnen het 
project Veiligheid begint met Voorkomen. Hiermee legt het Rijk een accent op preventief handelen 
op de gebieden (jeugd)criminaliteit, recidive, radicalisering, asociaal gedrag en fraudebestrijding. Er is 
landelijk een nieuw veiligheidsprogramma (uiterlijk 2010 reductie criminaliteit van 25%), dat wettelijke en 
bestuurlijke knelpunten moet wegnemen en extra aandacht geeft aan terugkeer van ex-gedetineerden 
in de samenleving (werk) en nazorg. Ook wordt uitdrukkelijk aandacht gegeven aan de problemen en 
misstanden die zich voordoen in de prostitutie.

Internationale ontwikkelingen
Internationale ontwikkelingen zoals de permanente terreurdreiging, stellen hun eisen aan het handhaven 
van de vrede in de stad. Bijvoorbeeld aan de beveiliging van evenementen. Niet altijd zijn we in staat 
de kosten daarvan bij de organisator neer te leggen. Daarnaast is een intensievere begeleiding van 
demonstraties, evenementen en beveiliging noodzakelijk omdat ons College de bestuurlijke verantwoor-
delijkheid volledig wil kunnen dragen.

Vreemdelingenbeleid
Medio 2007 is begonnen met de uitvoering van de Pardonregeling voor asielzoekers. De gemeente, 
in dit geval in persoon van de Burgemeester, is daarbij verantwoordelijk voor de toetsing van illegale 
asielzoekers op verblijf in de gemeente en hun aanmelding bij de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND).
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Politie
De niet-kerntaken van de politie zijn opnieuw geijkt. De gemeente neemt een aantal wettelijke taken 
over dat werd uitgevoerd door de politie maar in principe gemeentelijk is, zoals lijkschouwing, gevonden 
voorwerpen, beheer verkeersregelinstallaties en vuurwerk.

Veiligheidsregio/brandweer
De Veiligheidsregio is in 2007 voorbereid en per 2008 bestuurlijk juridisch een feit. Het gevolg is een 
versterking van het regionale karakter van de crisisbeheersing. Het Veiligheidsbureau van de Veiligheids-
regio is ondergebracht bij de Bestuursdienst. 
De zes gemeentelijke brandweerkorpsen in de regio Amsterdam zijn gefuseerd tot één Regionale Brand-
weerorganisatie. De regionalisering van de brandweer moet leiden tot een slagvaardigere, effectievere 
en effi ciëntere inzet van mensen en middelen voor rampenbeheersing, brandweerzorg en hulpverlening. 
Schiphol maakt geen deel uit van de Veiligheidsregio.

1.3 Doelstellingen en resultaten

Programakkoord 2006-2010
Maatschappelijk effect: een veiliger Amsterdam.

Hoofddoelstelling Indicator Te bereiken resultaten 
2007 (output)

Bereikte resultaten 
2007

Resultaten 
2007-2010

Ingezette 
middelen 

De veiligheid in alle 
78 buurten is verbeterd

Objectieve veiligheidsindex

Subjectieve veiligheidsindex
(niet als doel geformuleerd)

89 90

78

85

Verlaging 
jeugdcriminaliteit

Omvang groep harde kern jeugd 
(opgave OM) 

 560 482 400 € 2,6 mln

Verlaging jeugdoverlast Aantal overlast gevende jeugd-
groepen in de regio Amsterdam-
Amstelland

104 85 60 € 4,3 mln

Verlaging overlast 
verslaafde veelplegers

Aantal zeer actieve verslaafde 
veelplegers
Meldingen drugsoverlast

580

3.300 

 546

 2.972

 488

 2.770

€ 0,6 mln

Verlaging misstanden in 
prostitutiebranche

Aantal vergunningen escortbranche
BIBOB-toepassing op alle prostitutie-
vergunningen (180)
Integrale controleacties

60%
90

3

0%
60

2

80%
100%

3 p.j.

€ 0,3 mln

Vermindering huiselijk 
geweld

Aantal meldingen 6.500  5.504  4.200 € 0,5 mln

Normalisering 
Wallengebied

Objectieve veiligheidsindex:
Burgwallen oud
Burgwallen nieuw
Nieuwmarkt 

217
160
190  

236
156
136

207
155
175

Verbetering toezicht Uitbreiding camera’s

Flexibel cameratoezicht

Ureninzet Medewerkers Toezicht 
en Veiligheid (MTV’ers)

Nieuw kader Algemeen 
Plaatselijke Verordening 
(APV) aanpassing

Evaluatie pilot fl exibel 
camera-toezicht

40.000

APV aangepast

Evaluatie in 2e fase.
Ingesteld:
VeiligheidsteamOV

Vliegende brigade

MTV inzet

€ 5,8 mln
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Overige bestuurlijke aandachtspunten

Maatschappelijk effect: sociale veiligheid in het Openbaar Vervoer

Hoofddoelstelling Indicator

Te bereiken 
resultaten 2007
(output)

Bereikte resultaten 
2007

Resultaten 
2007-2010

Ingezette 
middelen

De sociale veiligheid in het 
OV wordt verbeterd

Subjectieve controlekans
Tevredenheid optreden VOV
Naamsbekendheid van VOV 
bij passagiers

Operationalisatie 
Veiligheidsteam 
openbaar vervoer 
(VOV)

VOV operationeel 
op 1 juni 2007

75%
60%
50%

2 Bereikte resultaten per subresultaatgebied 

2.1 Middelen

Bedragen x € 1 miljoen Begroting Rekening

 Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo

Openbare orde en veiligheid 28,8 11,4 17,4 41,6 20,6 21,0

Sociale veiligheid openbaar vervoer 10,2 0,0 10,2 9,7 0,0 9,7

Brandveiligheid en rampenbestrijding 2,6 0,0 2,6 2,9 0,3 2,6

Brandbestrijding 67,7 10,2 57,5 80,0 14,5 65,5

Totaal resultaatgebied 109,2 21,7 87,5 134,2 35,3 98,9

In vorenstaande tabel is een cijfermatig overzicht opgenomen van de rekeningbedragen van dit resultaatgebied (onderverdeeld naar 
subresultaatgebieden). Hierna volgt een toelichting op de voor 2007 bestuurlijk relevante ontwikkelingen.

2.2 Subresultaatgebied Openbare orde en veiligheid

Jeugd
Aanpak harde kern jeugd
De aanpak harde kern jeugd is in 2007 gecontinueerd en geïntensiveerd volgens de volgende 
hoofdlijnen:

preventie/doorstroombeperking 

opsporing en vervolging 

resocialisatie en nazorg 

psychiatrie 

Als indicator bij het Programakkoord wordt de defi nitie van het Openbaar Ministerie van harde kern 
jeugd, jongeren met een veroordeling, gehanteerd. In de Regionale Veiligheidsrapportage wordt 
gerapporteerd volgens de politiedefi nitie: een persoon van 12 t/m 24 jaar, verdacht van drie of meer 
zware misdrijven of verdacht van twee zware misdrijven en tevens drie of meer antecedenten hebbend in 
voorafgaande jaren. De cijfers daarvan zijn voor 2005: 736 en voor 2007: 746 harde kern jongeren.
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Aanpak problematische jeugdgroepen
Eind 2006 startte in Slotervaart – als pilot – de aanpak van de Stichting Aanpak Overlast Amsterdam 
(SAOA). De doelstelling van de aanpak is de overlast op straat te doen stoppen. Confrontatie van de 
jongeren die overlast veroorzaken en hun ouders, gaat het ontstaan van ernstiger vormen van overlast 
tegen. Het stellen van grenzen, gekoppeld aan het bieden van hulp waar dat nodig is, geeft vorm aan 
streven het afglijden van de jongere groepsleden te voorkomen.
Na Slotervaart is SAOA gestart in Osdorp, de Baarsjes, Zeeburg en Noord. In totaal zullen ongeveer 
70 straatcoaches en 10 gezinscoaches actief zijn. Als indicator wordt het aantal nog actieve groepen 
gemeten.

Bestuursakkoord Stad-Stadsdelen
Met de stadsdelen zijn afspraken gemaakt over de aanpak van de overlastgevende jeugdgroepen, zoals 
de inzet van de SAOA, over de periode 2007-2010.

Aanpak voorkomen criminele loopbaan Marokkaanse jongeren
Subsidies worden verleend om specifi ek op deze groep toe te passen maatregelen te ontwikkelen en uit 
te voeren. Voorbeelden daarvan zijn:

intensivering Stop/Halt 

taakstrafzittingen 

snelrecht voor lichtcriminelen en zwaardere doelgroepen 

begeleiding jongeren tussen voorgeleiding en schorsing  

intensieve Trajectbegeleiding Harde Kern 18+ 

aanpak en monitoring potentieel jeugdige veelplegers tot 25 jaar 

aanpak APV 1 overlast
intensivering aanpak schoolverzuim en het Schakelprogramma voor Marokkaanse jeugd met  

gedragsproblemen

(Verslaafde) Veelplegers
Voor de ontwikkeling van een betere informatiepositie, een verbeterde diagnostiek en van zogenaamde 
drang- en dwangtrajecten en voor de uitbreiding van zorgplekken zijn subsidies verstrekt. Om de 
doelstellingen in 2010 te behalen, wordt een aantal inspanningen verricht door de verschillende partners:

verder ontwikkelen ketenaanpak 

blijvend zoeken naar nieuwe manieren binnen de aanpak 

uitbreiding (en doorontwikkeling) zorgaanbod 

blijvende aandacht voor kennisopbouw en -uitwisseling 

Prostitutie/mensenhandel
De rol van OOV bij dit subresultaat is het mede formuleren van beleid en het leveren van een 
aanvullende bijdrage voor de activiteiten van het stadsdeel Centrum en de Dienst Zorg en Samenleving. 
Aan Stadsdeel Centrum zijn middelen beschikbaar gesteld voor Aanpak prostitutie en escort en het 
versterken van toezicht en handhaving in het Wallengebied. Plannen voor een hernieuwde aanpak van het 
Wallengebied zijn in ontwikkeling genomen.

De prostitutiebranche, inclusief escort, is doorgelicht. Op basis daarvan wordt nieuw beleid ontwikkeld. Er 
komt een dadergerichte aanpak van mensenhandel en er wordt een vergunningensystematiek ontwikkeld 
voor de escort. Voor dat laatste moet de APV aangepast worden. Omdat gewacht is op de resultaten van 
een onderzoek naar de escortbranche, liep deze aanpassing vertraging op. Samen met het Bureau BIBOB 
heeft Stadsdeel Centrum nu alle prostitutievergunningen doorgelicht, met uitzondering van die van de 
eenmenszaken. 
Er wordt gewerkt aan een nieuwe visie op het Wallengebied. Panden worden aangekocht en krijgen 
een nieuwe functie. In het kader van Emergo, de samenwerkingsovereenkomst tussen het Rijk en de 
gemeente voor de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit, zijn afspraken gemaakt om vooral de 
strafrechtelijke bestrijding te intensiveren.

1  APV: Algemene Plaatselijke Verordening
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Huiselijk geweld
Er is een nieuw wetsvoorstel dat de burgemeester de bevoegdheid geeft een huisverbod op te leggen, 
wanneer sprake is van (dreiging) van huiselijk geweld of kindermishandeling. 
In Amsterdam Noord is een pilot gehouden. Er zijn ruim dertig huisverboden uitgereikt. Op basis van 
de evaluatie worden in 2008 aanbevelingen gedaan aan het Rijk. Ook is onderzoek gedaan naar aard 
en omvang van eergeweld. Bij alle Advies- en Steunpunten huiselijk geweld wordt gewerkt met één 
registratievorm. 

Toezicht en handhaving
Subdriehoek Toezicht en Handhaving 
De subdriehoek Toezicht en Handhaving adviseert de Driehoek over een integraal beleid en zorgt voor 
samenhang, samenloop en samenwerking tussen bestuur (gemeentelijke diensten en stadsdelen), politie 
en openbaar ministerie. 
De volgende acties zijn uitgevoerd:

de Pilot Noord waarin afspraken gemaakt zijn over de aanpak van overlast met de inzet van het  

instrument toezicht
een stedelijk strategisch kader voor toezicht en handhaving is opgesteld, onder meer op basis van de  

ervaringen in de pilot Toezicht- en Handhavingsarrangementen Noord. Toezicht en handhaving in de 
openbare ruimte dienen binnen dit kader te worden uitgevoerd

Veiligheidsteam Openbaar Vervoer
Voor de uitoefening van toezicht en handhaving in het openbaar vervoer is per 1 januari 2007 het Veilig-
heidsteam Openbaar Vervoer opgericht. In dit team werken politie en gemeente samen aan toezicht en 
handhaving in het openbaar vervoer met als doel de (objectieve en subjectieve) veiligheid te vergroten. 

Medewerkers Toezicht en Veiligheid (MTV)/ Ontwikkeling Vliegende Brigade
Het team MTV-ers bestaat uit zestig mensen en is onderdeel van de Dienst Stadstoezicht. In het college-
programma 2006-2010 is een Vliegende Brigade opgenomen. Voor de fi nanciering van deze brigade is 
deels dekking gevonden in het huidige budget voor MTV. 
De volgende acties zijn uitgevoerd:

een Vliegende Brigade opgezet voor de aanpak van overlast, die inzetbaar is vanaf medio 2007.  

Uitvoering van een pilot Vliegende Brigade in het Wallengebied 
inzetplan op basis van de Veiligheidsindex Amsterdam 

opleidingsmodule opgezet 

module toepassing APV voor de politie gerealiseerd 

nieuw convenant MTV per 1 april 2007 opgesteld waarin, vooruitlopend op de ontwikkeling van de  

brigade de helft van de MTV-inzet gefl exibiliseerd wordt

Instrumentarium
Cameratoezicht

Door de centrale stad zijn in samenwerking met de politie en stadsdelen waar cameraprojecten lopen  

uitvoeringsrichtlijnen voor het beleid van cameratoezicht opgesteld
Om te zien of zij voldoen aan de eisen die voortvloeien uit het nieuwe artikel over cameratoezicht  

in de Gemeentewet en het nog te nemen Besluit Cameratoezicht is een schouw gehouden van alle 
bestaande projecten in Amsterdam. Een aantal projecten bleek geactualiseerd te moeten worden
Voor fase 2 van de pilot Mobiel Cameratoezicht is een locatie gevonden, zodat gestart kan worden  

met de uitvoering (in fase 2 wordt de snelle realisatie van een fl exibel systeem getest). Dit is een 
gezamenlijke actie van OOV, politie en het betreffende stadsdeel
Het onderzoek naar de haalbaarheid en wenselijkheid van één toezichtcentrale voor cameratoezicht  

in Amsterdam is in uitvoering. Op basis van dit onderzoek wordt besloten of zo’n toezichtcentrale er 
moet komen

Bestuurlijke bestrijding (georganiseerde) criminaliteit
Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (BIBOB)
Stadsbreed heeft het Coördinatiebureau BIBOB in 2007 81 dossiers doorgelicht in de diverse branches 
(horeca, prostitutie, speelautomatenhallen en bouw). Eén dossier kan meerdere vergunningen en/of 
inrichtingen betreffen. Na uitvoerig eigen onderzoek en gebruik van de eigen juridische mogelijkheden, 
is bij 26 dossiers aan de stadsdelen en/of dienst geadviseerd om advies te vragen bij het landelijk Bureau 
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BIBOB. Op basis van deze adviezen heeft het landelijk Bureau BIBOB in ongeveer 83% van de gevallen 
geadviseerd dat er sprake is van een ernstige mate van gevaar van misbruik van de vergunningen. De 
beleidslijn BIBOB & Bouw is vastgesteld door B&W. De stadsdelen hebben kennis genomen van en 
ingestemd met de beleidslijn. Per 1 mei 2008 zal de Wet BIBOB dan ook stadsbreed op bouwvergun-
ningen toegepast gaan worden.

Westpoort
De evaluatierapportage Meerjarenprogramma Westpoort 2003-2006 is vastgesteld met een nieuw 
programma 2007-2010. Dat nieuwe programma voorziet in een aparte functionaris die de handhaving van 
alle partners in dat gebied coördineert. Deze gebiedscoördinator is najaar 2007 aangesteld. Er zijn twee 
integrale handhavingsacties geweest: Hedonia, waarbij illegale bewoning is beëindigd en Libado met als 
resultaat dat bedrijven voldoen aan de vigerende wet- en regelgeving.

Vastgoed/Panden
Er is een Database Vastgoed in ontwikkeling genomen, waarbij alle bestanden zoals van het kadaster, het 
stadsdeel en de belastingen (WOZ), die betrekking hebben op vastgoed in het postcode gebied 1012, 
worden gekoppeld. De eindrapportage over het project Vastgoed is gereed. Op basis daarvan is een 
reeks panden aangekocht, waarbij de gemeente de planschade voor haar rekening heeft genomen. 

Systeem Horeca
Van dit stadsbrede systeem (van vergunningen) is eind 2007 een nieuwe release uitgekomen. 
Nieuw is de automatische melding aan een vergunninghouder dat de vergunning moet worden verlengd. 
In de melding zijn alle bekende gegevens over de vergunning opgenomen, zodat de vergunninghouder 
alleen eventuele wijzigingen hoeft opte geven. Het systeem is aangepast voor de mogelijke verwerking 
van vergunningen voor escortbedrijven en smartshops. 
Er is een toekomstvisie ontwikkeld in samenhang waarmee de functionaliteit via BRI zal worden 
opgenomen in de stedelijke systematiek. Tot aan dat moment zullen geen innovaties meer plaatsvinden.

Vreemdelingenbeleid
Het gebruik van het Fonds gevolgen vreemdelingenwetgeving is toegenomen. Deels heeft dit te maken 
met een oplopend aantal aanvragen voor vreemdelingen met ernstige medische problemen. Deels 
vloeit dit voort uit de tijdelijke steun voor asielzoekers die vermoedelijk in aanmerking komen voor de 
Pardonregeling. 
Eind 2007 waren alle asielzoekerscentra in Amsterdam opgeheven. De laatste werden gesloten in het 
najaar, in stadsdeel Bos en Lommer en stadsdeel Noord. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) 
onderzoekt inmiddels of het mogelijk is op termijn een vervangend centrum met een defi nitief karakter in 
of om Amsterdam te vestigen. 
De uitvoering van de Pardonregeling loopt conform het plan van aanpak. In de Zuiderkerk is voor 
vreemdelingen die informatie over de regeling wensen, of ervoor in aanmerking willen komen, een 
tijdelijk Pardonloket ondergebracht. 

Stedelijk Project Toezicht en Handhaving
In het Bestuursakkoord hebben de besturen van de centrale stad en de stadsdelen ambities vastgelegd 
om de kwaliteit en doelmatigheid van bestuurlijke handhaving te vergroten. Daaraan geeft het actiepro-
gramma Regelgeving en handhaving 2007-2010 nader uitwerking. Onze ambitie is Helder en haalbaar 
handhaven, minder regels beter handhaven.

In aansluiting op het actieprogramma heeft het bestuurlijk team gedetailleerde plannen van aanpak 
voor de clusters regelgeving, handhaving, professionalisering en bestuurlijke boete vastgesteld en zijn 
relevante projectplannen opgesteld. Het programma wordt nagenoeg in overeenstemming met de 
planning uitgevoerd.
De resultaten van het programma worden op drie niveaus gemeten:

handhavingsmonitor: effectniveau 

verandermonitor: implementatieniveau 

output: fi nancieel en resultaatniveau  

In samenwerking met bureau O&S zijn daarvoor de indicatoren ontwikkeld. De Verandermonitor is in 
december 2007 voor het eerst bij de deelnemende organisaties uitgevoerd. 
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Te bereiken 2007 Bereikt 2007 Activiteiten Begroot 
x € 1.000

Realisatie 
x € 1.000

Verlaging jeugdcriminaliteit 
(OOV)

Verlaging harde kern-jeugd 
van 615 in 2006 naar 482 in 2007

200 extra trajecten Nieuwe  

Perspectieven
facilitering professionaliserings- 

slag project Resocialisatie & 
Begeleiding
borging van de vijf ketenunits  

jeugdcriminaliteit en veelplegers
uitvoering trajecten  

zorgconsulenten (psychiatrie)
borging van de functionele  

gezinstherapie
nazorg voor jongeren die  

terugkeren uit detentie 
communicatie 

Lasten 2.500
Baten 
Saldo 2.500

 2.465
 
 2.465

Verlaging jeugdcriminaliteit 
(DMO)

ketenregie/keten units 

informatiesysteem jeugdnet- 

werken stadsdelen
Voorlichting Halt 

31 trajecten De Uitdaging 

615 trajecten Nieuwe  

Perspectieven
inzet SAOA 

Lasten 8.513
Baten 6.182
Saldo 2.331

 8.789
 6.035
 2,754

Verlaging jeugdoverlast Aantal groepen van 
118 in Amsterdam naar 85

organiseren sluitende keten; 

uitbreiding instrumentarium  

(stadsdelen)
inzet SAOA in de stadsdelen:  

Slotervaart, Osdorp, Baarsjes, 
Zeeburg en Noord

Lasten 1.000
Baten 
Saldo 1.000

 4.398
 3.395
 1.003

Verlaging overlast 
veelplegers

stadsdekkende uitbreiding  

Support
ISD voor zeer actieve verslaafde  

veelplegers (900)
nazorgtrajecten ISD’ers 

intensieve inzet bemoeizorg 

op peil houden en uitbreiden  

medische verstrekking heroïne
gebiedsverboden in  

overlastgebieden

Lasten 1.000
Baten 
Saldo 1.000

 634
 
 634

Verlaging misstanden in de 
prostitutiebranche

verbetering informatiepositie 

vergunningplichtig maken  

escortbranche-toepassen wet 
BIBOB
ontwikkelen dadergerichte  

ketenaanpak mensenhandel
stelselmatig toezicht en  

handhaving
vergunningplichtig maken  

escortbranche-toepassen wet 
BIBOB

Lasten 200
Baten 200
Saldo 0

 125
 125
 0
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Te bereiken 2007 Bereikt 2007 Activiteiten Begroot 
x € 1.000

Realisatie 
x € 1.000

Vermindering huiselijk 
geweld 

verbetering informatiepositie 

stelselmatig toezicht en  

handhaving

Lasten 300
Baten 300
Saldo 0

 200
 200
 0

Veiliger gebieden voortzetting veiligheidsarrange- 

menten locaties openbaar vervoer
hotspots Binnenstad en Zuidoost  

en overige stadsdelen
Westpoort 

keurmerk wonen 

veilig ondernemen 

Lasten 1.180
Baten 1.180
Saldo 0

 266
 266
 0

Verbetering toezicht cameratoezicht  

stedelijke pool Medewerkers  

Toezicht en Veiligheid (MTV’ers) 
beschikbaar voor 
gerichte inzet
opzet vliegende brigade (A&G  

romp 1,5 en PA prioriteit 1,5)

Lasten 5.878
Baten 
Saldo 5.878

 5.749
 33
 5.716

Normaliseren 
Wallengebied

Versterkte aanpak Wallengebied 

Emergo (afspraken met het Rijk) 

Coalitieproject 1012 

Lasten 600
Baten 470
Saldo 130

 298
 168
 130

Bestrijding agressie en 
geweld

verminderen wapenbezit door  

o.m. politiecontroles en het 
preventief fouilleren
bestrijding agressie en geweld  

tegen gemeentelijk personeel
alcoholmatiging door gerichte  

informatie 
over uitgaansgeweld
buurtbemiddeling 

ontwikkeling nieuwe programma’s 

Lasten 2.028
Baten 
Saldo 2.028

 1.204
 
 1.204

Monitoring en onderzoek-
programma

Regionale Veiligheidsrapportage  

Amsterdam en buurtindex
evaluaties en onderzoek 

Lasten 410
Baten 85
Saldo 325

 383
 85
 298

Bestuurlijke bestrijding 
(georganiseerde) 
criminaliteit

toepassing Van Traa-methode 

verwerving panden in het  

Wallengebied
coördinatie activiteiten in het  

kader van de wet BIBOB 
screening van ondernemingen die  

in aanmerking willen komen voor 
de gunning 
van een (Europese) aanbesteding 
stedelijk systeem verstrekken  

horecavergunningen
panden 

Lasten 1.070
Baten 550
Saldo 520

 1.012
 712
 300

 5.460
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 2.3 Subresultaatgebied Sociale veiligheid openbaar vervoer

Te bereiken 2007 Bereikt 2007 Activiteiten Geactualiseerd
 x € 1.000

Realisatie
 x € 1.000

Bijdrage 
conducteurs tot 
1 juni

Bijdrage stadsregio voor 
conducteurs tot 1 juni

Onderhandeling met stadsregio, 
verstrekken bijdrage

Lasten 4.198
Baten 0
Saldo 4.198

 4.198
 0
 4.198

VOV per 1 juni Per 1 juni 2007 is het Veilighe-
idsteam Openbaar Vervoer (VOV) 
van start gegaan bestaande uit 
politiefunctionarissen en veiligheids-
medewerkers van Stadstoezicht

Opzetten van het VOV, contract 
opstellen, contractbeheer

Lasten 4.239
Baten 0
Saldo 4.239

 4.430
 674
 3.756

Bijdrage conducteurs vanaf 
1 juni

Bijdrage stadsregio 
voor conducteurs 
vanaf 1 juni

Onderhandeling met stadsregio, 
verstrekken bijdrage

Lasten 1.638
Baten 0
Saldo 1.638

 1.638
 0
 1.638

Fietsdiefstal preventie Toename aangiftebereidheid van 
20 naar 27%. Verwerkte fi etsen op 
AFAC 31.400 (per 1/12), aantal 
gegraveerde fi etsen 3.750 (per 
1/12).

Opstellen werkprogramma, 
onderhandelingen met partners, 
afrekening Werkprogramma 
2002-2006. AFAC vestigingen in 
andere gemeenten in voorbereiding 
(IJmond, Tilburg, Leiden).

Lasten 1.015
Baten 815
Saldo 200

 988
 788
 200

2.4 Subresultaatgebied Brandveiligheid en 

rampenbestrijding

Algemeen
2007 is een historisch jaar voor Brandweer Amsterdam. Na 133 jaar houdt de Brandweer op te bestaan 
als gemeentelijke organisatie. Samen met vijf andere korpsen, gaat het op in de Regionale Brandweer 
Amsterdam-Amstelland.

Regionalisering brandweer
Op 31 oktober 2007 stemde uw Vergadering in met de ontvlechting, met ingang van 1 januari 2008, van 
de Brandweer Amsterdam uit de gemeentelijke organisatie en de instelling van de Gemeenschappelijke 
Regeling Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland.

Het doel van de Regionale Brandweer Amsterdam-Amstelland is vierledig:
het bundelen van kennis, kunde en slagkracht, waardoor de veiligheid van de burgers op een hoger 1. 

niveau geborgd kan worden
het vergroten van de kwaliteit van de aansturing van de brandweerorganisatie bij grootschalige 2. 

incidenten, rampen en crises
het verbeteren van de ondersteuning van het bestuur in geval van een crisis of ramp3. 

het realiseren van schaalvergroting door regionalisering, hetgeen belangrijke mogelijkheden voor 4. 

verbetering van de bedrijfsvoering biedt
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Te bereiken 2007 Bereikt 2007 Activiteiten Begroot 
x € 1.000

Realisatie 
x € 1.000

Crisisbeheersing Gemeentelijke bijdrage  

Regionale  Brandweer
Beheer beleidscentrum 

Inrichting Veiligheidsregio 

Lasten 2.555
Baten 0
Saldo 2.555

 2.708
 0
 2.708

Ordelijk en ongestoord 
verloop grote 
evenementen en 
onvoorziene incidenten

Adequaat reageren op niet  

voorzien bare ordeverstoringen
Bestuurlijke begeleiding  

demonstraties en manifestaties 
en evenementen
Koninginnedag 

Voorberieding op  

terrorrsimebestrijding

Lasten 360
Baten 5
Saldo 355

 396
 248
 148

Voorkomen radicalisering expertisecentrum 

informatieverzameling 

analyses 

ondersteuning en advies 

Lasten 473
Baten 
Saldo 473

 366
 580
 -214

Arbeidstijdenbesluit  
Per 1 juni 2006 is het gewijzigde Arbeidstijdenbesluit van kracht. Als gevolg van dit besluit mag een 
werkweek van het repressieve personeel uit maximaal 48 uur bestaan en niet meer uit de gebruikelijke 
54 uur. Ons College heeft op 13 maart 2007 besloten om het 48 uurrooster per 1 april 2007 in te voeren. 
Er is een nieuw rooster opgesteld en een wervingscampagne gestart voor 84 nieuwe brandwachten. 

Ontwikkelcentrum voor Loopbaan & Leiderschap (OCL2)
In 2007 is naar aanleiding van het akkoord over het functioneel leeftijdsontslag (FLO) nagedacht over 
mobiliteit en de tweede loopbaan en is hiervoor het OCL2 geopend. De mensen in de repressieve dienst, 
die na 1 januari 2006 in dienst zijn gekomen, mogen nog maximaal twintig jaar hun vak uitoefenen. 
Daarna moeten zij een alternatieve loopbaan starten. Deze groep gaat het OCL2 adviseren en 
ondersteunen.

Brandweer opleidingscentrum
De Europese aanbesteding van de installatie voor brandsimulatie is afgerond. Alle bouw- en milieuver-
gunningen zijn verkregen. De gebouwen zijn opgeleverd en de installatie voor brandsimulatie is voor 80% 
gereed. Op 3 maart 2008 is het nieuwe opleidingscentrum op Schiphol in gebruik genomen. 
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2.5 Subresultaatgebied Brandbestrijding (Brandweer)

Te bereiken 2007 Bereikt 2007 Activiteiten Begroot 
x € 1.000

Realisatie 
x € 1.000

Brandweer is in 80% van 
de gevallen binnen de 
norm ter plaatse

Opleiden en oefenen 

Alarmering 

Paraatheid 

Nazorg, management, overhead 

Lasten 67.391
Baten 9.792
Saldo 57.599

 76.106
 12.110
 63.996

Ordelijk en ongestoord 
verloop grote 
evenementen en 
onvoorziene incidenten

Adequaat reageren op niet  

voorzienbare ordeverstoringen
Bestuurlijke begeleiding  

demonstraties en manifestaties 
en evenementen
Koninginnedag 

Voorbereiding op  

terrorismebestrijding

Lasten 360
Baten 5
Saldo 355

 396
 248
 148

Verhoging fysieke 
veiligheid
(preventie Brandweer)

1.604 bouwvergunningen
1.158 gebruiksvergunningen
21 Wet Milieubeheer
232 Evenementen
vergunningen
60 uur voorlichting
242 ontruimingplannen

Advisering op vergunningen
Informatievoorziening
Planning
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 3 Realisatie prioriteiten

3.1 Realisatie prioriteiten 2007

Prioriteiten die zijn opgenomen in het programakkoord 2006-2010

Omschrijving 
prioriteit

S/I* Beschikbaar 
gesteld 
bedrag

Ultimo 2007 
betaald en 
verplicht

Voorstel om 
ultimo 
2007 op te 
nemen in 
reserve 

Omschrijving gerealiseerd 
resultaat

Prioriteit 
volledig 
uitgevoerd 
(J/N)

Uiterste 
datum 
geplande 
uitvoe- 
ring

Aanpak Harde Kern 
Jeugd

 I 2.500 2.555       0 Daling aantal harde kern 
jongeren

J  

Aanpak overlast 
gevende 
jeugdgroepen

I 1.000 1.000      0 Daling aantal groepen met 17 J

Uitbreiding 
cameratoezicht

I 1.000 1.000       0 CS, Zeeburg, pilot 
gezichtsherkenning

N 2008 

Programma Toezicht 
en handhaving

I   499   499       0 Uitvoering stedelijk programma 
regelgeving en handhaving

N 2010

Bestuursakkoord 
Programma Toezicht 
en Handhaving

I   500   500       0 Uitvoering stedelijk programma 
regelgeving en handhaving

N 2010

Aanpak wallengebied I   130   130      0 Uitbreiding capaciteit Centrum 
tbv handhaving

J

Vliegende brigade S 1.500  1.454      0 Start team in Wallengebied 
en Zeeburg. Extra inzet SAOA 
jeugdoverlast

J

Aanpak veelplegers S 1.000   634      0 Ketenunit, nazorg detentie, 
aanpak APV veelplegers

J

Intensivering OOV 
taken

S   370   370      0 Uitbreiding fte’s voor jeugd, 
sub driehoeken, brandweer, 
vei lig heids regio en bestuurs-
dwang

 J

Opleiden en oefenen S   400   400     0 De landelijke richtlijn voor 
het oefenen is vastgelegd 
in de Leidraad Oefenen. De 
geoefendheid is gestegen

 J



o
p

enb
are o

rd
e en veilig

heid

Jaarverslag 2007 Resultaatgebieden 65

Overige prioriteiten

Omschrijving 
prioriteit

S/I* Beschikbaar 
gesteld 
bedrag

Ultimo 2007 
betaald en 
verplicht

Voorstel om 
ultimo 
2007 op te 
nemen in 
reserve 

Omschrijving gerealiseerd 
resultaat

Prioriteit 
volledig 
uitgevoerd 
(J/N)

Uiterste 
datum 
geplande 
uitvoe- 
ring

Organisatie 
Koninginnedag

I   300   323     0 Ongestoord verloop 
Koninginnedag

J  

Inrichting 
Veiligheidsregio

I   150   150    0 Voorbereiding besluitvorming. 
Aanpassen gemeentelijke 
processen

N 2008

Collocatie 
meldkamers en 
Regionaal Coördinatie 
Centrum

I   100   100    0 Up to date brengen 
beleidscentrum

N 2008 

Fietsendiefstal 
preventie

I   200   200   0 Werkprogramma fi etsendiefstal 
volledig in uitvoering

J 2010

ISV Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing

Omschrijving 
prioriteit

S/I* Beschikbaar 
gesteld 
bedrag

Ultimo 2007 
betaald en 
verplicht

Voorstel om 
ultimo 
2007 op te 
nemen in 
reserve 

Omschrijving gerealiseerd 
resultaat

Prioriteit 
volledig 
uitgevoerd 
(J/N)

Uiterste 
datum 
geplande 
uitvoe- 
ring

Van Traa paarden I 1.500 0 1.500 Reservering voor aankoop 
panden in het Wallengebied

N 2010
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Resultaatgebied Werk en Inkomen

1 Bestuurlijke hoofdlijnen

1.1 Inleiding

‘Iedereen doet mee’ is het maatschappelijke effect dat beoogd wordt met het beleid voor werk en inkomen. 
 Meer Amsterdammers gaan aan het werk om te voorkomen dat zij geïsoleerd raken of blijven.  Voor de 
groep die (nog) een te grote afstand tot de reguliere arbeidsmarkt heeft, betekent dit dat maatschappelijke 
participatie het (tijdelijke) doel is.  Wie tijdelijk een uitkering nodig heeft, krijgt deze onder de voorwaarde dat 
maximaal aan de eigen re-integratie gewerkt wordt.  Zijn er fi nanciële belemmeringen voor participatie, dan 
investeert de gemeente in het wegnemen daarvan.

In het resultaatgebied Werk en inkomen staan de resultaten die de gemeente Amsterdam in 2007 heeft 
geboekt op het gebied van re-integratie en participatie van werkzoekenden, bijstandsverstrekking, armoe-
debeleid en sociale werkvoorziening.  De kaders die zijn vastgelegd in het Jaarplan 2007 zijn uitgewerkt in de 
door uw Vergadering vastgestelde meerjarenbeleidsplannen Werk, Participatie en Re-integratie, Inkomen en 
Armoedebeleid en Dienstverlening.

Aan het resultaatgebied Werk en inkomen leveren de volgende diensten een bijdrage:
Dienst Werk en Inkomen (DWI): re-integratie, bijstandsverstrekking en armoedebeleid 

Dienst Belastingen (DBGA): kwijtscheldingen 

Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO): Stadspas, pilot Wmo-WWB 

Dienst Wonen (DW): woonlastenfonds 

Stichting Pantar Amsterdam: uitvoering sociale werkvoorziening, en, in opdracht van DWI, uitvoering en  

afbouw ID-banen en WIW-banen.  Pantar is geen onderdeel van de gemeentelijke organisatie

DWI is op 1 januari 2006 formeel van start gegaan en is in de plaats gekomen van de Sociale Dienst 
Amsterdam, Maatwerk en de NV Werk.  De transformatie tot DWI is in 2007 afgerond, conform het Transfor-
matieplan DWI dat in 2003 door uw Vergadering is vastgesteld. 

1.2 Externe ontwikkelingen

Bestuursakkoord Rijk-gemeenten
Het kabinet wil de participatie op de arbeidsmarkt verhogen.  Op 4 juni 2007 hebben Rijk en gemeenten 
hiertoe een bestuursakkoord gesloten.  In dit bestuursakkoord is de gezamenlijke ambitie neergelegd 
om in de periode 2007-2011 het aantal mensen dat een beroep doet op een WWB-uitkering fors 
te laten dalen.  Het streven is dat er na vier jaar landelijk 75.000 bijstandsgerechtigden minder zijn. 
 Voor Amsterdam betekent dat een daling met ongeveer 7.500 tot 8.000. Bovendien is afgesproken dat 
landelijk 25.000 niet-uitkeringsgerechtigden aan werk geholpen zullen worden.  In Amsterdam wordt 
hierop aangesloten met het streven naar minimaal 2.000 niet-uitkeringsgerechtigden op traject naar werk 
in 2010.

Extra armoedegelden
In 2007 is vanuit het Rijk extra armoedebudget aangekondigd, zowel incidenteel (2008 en 2009) 
als structureel.  Het kabinet stelt voor 2008 en 2009 landelijk jaarlijks € 40 miljoen extra beschikbaar. 
 Hiermee wordt beoogd meer kinderen uit arme gezinnen te laten deelnemen aan sport, cultuur of andere 
activiteiten.  Het Amsterdamse deel hiervan is € 4,2 miljoen per jaar. 

Verder is in het bestuursakkoord tussen Rijk en gemeenten de ambitie uitgesproken om in de periode 
2008-2011 een extra impuls te geven aan het bestrijden van armoede en het terugdringen van het aantal 
huishoudens met problematische schulden.  Om de afspraken fi nancieel te ondersteunen stelt het kabinet 
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structureel een bedrag, oplopend tot € 80 miljoen beschikbaar.  In het bestuursakkoord is afgesproken dit 
geld onderdeel te laten zijn van de algemene uitkering uit het gemeentefonds.

Ontwikkeling Inkomensbudget
Het Rijk stelt middelen ter beschikking voor uitkeringen (WWB-inkomensbudget). Verdeling van die 
middelen vindt plaats op basis van een objectief verdeelmodel.  In het voorjaar en in het najaar stelt het 
Rijk de budgetten op basis van dit model bij. Daardoor ontstaat gedurende het jaar onzekerheid voor 
de gemeente.  In het voorjaar van 2007 is het inkomensbudget met bijna € 27 miljoen verlaagd, in het 
najaar is het budget met circa € 9 miljoen verhoogd.  In het bestuursakkoord tussen Rijk en gemeenten 
is vastgelegd dat de komende vier jaar gewerkt wordt met meerjarige budgetten.  Dit zou er toe moeten 
bijdragen dat het gemeentelijke budget minder fl uctueert.

Participatieplaatsen
Zoals vastgelegd in de meerjarenbeleidsplannen is DWI, vooruitlopend op een aangekondigd wetsvoor-
stel, in de loop van 2006 begonnen met het plaatsen van klanten op participatieplaatsen.  Deze plaatsen 
zijn bedoeld om klanten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, met behoud van uitkering, 
gedurende maximaal twee jaar werkervaring op te laten doen.  Met deze werkwijze heeft Amsterdam 
geanticipeerd op een wetswijziging die het aanbieden van een participatieplaats expliciet mogelijk maakt. 
 Naar verwachting wordt het wetsontwerp binnenkort ter goedkeuring aangeboden aan de Eerste Kamer.

Modernisering Wet Sociale Werkvoorziening (WSW)
De Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) is per 1 januari 2008 gemoderniseerd. Gemeenten zijn hierdoor 
beleidsmatig en fi nancieel meer verantwoordelijk geworden voor de uitvoering van de WSW.  In 2007 
is de nieuwe wet voorbereid.  Voor het opstellen van de verordeningen voor het wachtlijstbeheer, de 
cliëntparticipatie en het persoonsgebonden budget is de tijd gegeven tot 1 juli 2008.

1.3 Doelstellingen en resultaten

Programakkoord 2006-2010
Maatschappelijk effect (outcome): Iedereen doet mee

Hoofddoelstelling Indicator Te bereiken 
resultaten 2007 
(output)

Bereikte resultaten 
2007

Resultaten 2007-2010 Ingezette middelen 

Werk, Participatie 
en Re-integratie

€ 344,3 mln 
(totale lasten werk)

Duurzame 
uitstroom naar 
werk

Klantenbestand 
met re-integratie 
doelstelling

Daling van het 
klantenbestand 
met 500 klanten 
meer dan 
het landelijke 
gemiddelde

7,6% daling 
(landelijk 9,0%)

Daling van het klantenbestand 
met 500 klanten meer dan 
het landelijk gemiddelde in 
2007, in de overige jaren een 
gelijk opgaande trend met het 
landelijk gemiddelde

Vergroten van het 
aantal klanten op 
traject

Aantal klanten met 
een re-integratie 
doelstelling op 
traject 

60% van de 
klanten met een 
re-integratie 
doelstelling zit op 
traject

86,3% 90% van de klanten met een 
re-integratie doelstelling zit in 
2010 op traject
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Hoofddoelstelling Indicator Te bereiken 
resultaten 2007 
(output)

Bereikte resultaten 
2007

Resultaten 2007-2010 Ingezette middelen 

Terugdringen 
jeugd-
werkloosheid

Aantal jongeren  

dat na melding 
bij het jongeren-
loket terug naar 
school gaat, aan 
het werk is of 
op weg is naar 
werk

80% van de 
jongeren bij het 
jongerenloket is 
(binnen 4 weken 
na aanmelding) 
aan de slag, naar 
school of op weg 
naar werk

41,6% In 2010 zijn alle jongeren bij 
het jongerenloket (binnen 4 
weken na aanmelding) aan de 
slag: naar school of op weg 
naar werk

Aantal jongeren  

met een 
uitkering (27 jaar 
of jonger)

Max. stabiel 423 gedaald naar 
1.751

Max. stabiel

In het 
gemeentelijke 
aanbestedings-
beleid zijn 
voorschriften 
geformuleerd 
op het terrein 
van contract 
compliance

Voorschriften zijn 
in voorbereiding

Op grotere schaal 
invoeren van 
het instrument 
terugkeerbanen

Het aantal 
terugkeerbanen

1.000 1.071 
participatieplaatsen

5.000 (waarvan 10% in het 
onderwijs)

Inkomen en 
Armoede-
bestrijding

€ 582,1 mln 
(totale lasten 
inkomen)
€ 63,7 mln 
(totale lasten 
armoede)

Emancipatie van 
de burgers: meer 
doorstroom uit de 
uitkering 

Daling van het 
aantal klanten dat 
langer dan 5 jaar 
in de uitkering zit

Geen toename 
in 2007 van het 
aandeel van 
DWI-klanten dat al 
langer dan vijf jaar 
een beroep doet 
op een uitkering. 

2,3% stijging naar 
52,2%

Het aandeel van DWI-klanten 
dat al langer dan vijf jaar een 
beroep doet op een uitkering, 
neemt in de jaren 2008, 
2009 en 2010 telkens met 3 
procentpunt per jaar af
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Hoofddoelstelling Indicator Te bereiken 
resultaten 2007 
(output)

Bereikte resultaten 
2007

Resultaten 2007-2010 Ingezette middelen 

Vergroten van 
het bereik van de 
armoede-
middelen, met 
een uitbreiding 
van de doelgroep 
naar 110% van 
het wettelijk 
sociaal minimum

Aanbod voor  

klanten van de 
Voedselbanken

Alle klanten van 
Voedselbanken 
krijgen een 
aanbod voor 
het gebruik van 
voorliggende 
voorzieningen en/
of schuldhulpver-
lening

Alle nieuwe 
klanten worden 
verwezen

Uitputting  

armoedemid-
delen

Armoedemiddelen 
worden volledig 
uitgeput.  Om de 
effecten van het 
armoedebeleid 
te meten wordt 
een monitor 
ontwikkeld

101%

Versterken schuld-
hulpverlening: 
wegwerken van 
de wachtlijsten 
en meer inzet 
op schuld-
hulpverlening 
voor jongeren

Aantal  

mensen op de 
wachtlijsten 
schuldhulpver-
lening

Er zijn in 2007 
geen wachtlijsten 
voor schuldhulp-
verlening

Geen wachtlijst

Toename  

schuldhulp-
verlening voor 
jongeren

In een pilot wordt 
in 2007 aan 200 
jongeren een 
aangepaste vorm 
van schuldhulp 
aangeboden

93 Op basis van de pilot wordt 
bekeken wat de doelstelling 
voor 2008-2010 is

Terugdringen 
van het aantal 
gevallen van 
oneigenlijk 
gebruik van een 
uitkering

Capaciteit die 
wordt ingezet voor 
de borging van 
de rechtmatigheid 
van de uitkering

In 2007 wordt 
minimaal 70 fte 
ingezet voor het 
onderzoeken 
van signalen en 
het afl eggen 
van huisbezoek, 
waarbij mede 
wordt ingezet op 
de zorgtaken

71 fte gemiddeld
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Hoofddoelstelling Indicator Te bereiken 
resultaten 2007 
(output)

Bereikte resultaten 
2007

Resultaten 2007-2010 Ingezette middelen 

Dienstverlening Financiering vanuit 
bovenstaande 
posten

Snel en adequaat 
geholpen: binnen 
de wettelijke, 
c.q. (scherper) 
ten doel gestelde 
termijnen

 Aantal  

aanvragen 
levenson-
derhoud, 
afgehandeld 
binnen de 
wettelijke 
termijn

Behandeltermijn 
aanvraag 
levensonderhoud 
in 90% van de 
aanvragen van 8 
naar 7 weken

93,9% Behandeltermijn levens-
onderhoud in 90% van de 
aanvragen in 4 weken 

Aantal  

bezwaarschriften 
afgehandeld 
binnen de 
wettelijke 
termijn

90% van de 
bezwaarschriften 
binnen wettelijke 
termijnen

90,6% Bezwaarschriften afgehandeld 
binnen wettelijke termijn

Aantal  

aanvragen 
bijzondere 
bijstand binnen 
de wettelijke 
termijn

Afhandeling 
van 90% van 
de aanvragen 
Bijzondere 
Bijstand binnen de 
wettelijke termijn 
van 8 weken

95,0%

Verbeteren 
telefonische 
bereikbaarheid: 
tevredenheid 
over telefonische 
bereikbaarheid

Klantwaardering 
telefonische 
bereikbaarheid

Hoger cijfer dan in 
2006 en minimaal 
een voldoende

0,1 stijging naar 
6,5

Elk jaar hoger cijfer

Verbeteren 
klanttevredenheid

Algemene 
klanttevredenheid

Klanttevredenheid 
scoort in 2007 een 
voldoende en een 
hoger cijfer dan in 
2006

0,1 punt stijging 
naar 6,7
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Overige bestuurlijke aandachtspunten
Maatschappelijk effect (outcome):  iedereen doet mee

Hoofddoelstelling Indicator Te bereiken 
resultaten 2007 
(output)

Bereikte resultaten 
2007

Resultaten 2007-2010 Ingezette middelen 

Werk, Participatie 
en Re-integratie

Zie boven

Meer 
niet-uitkerings-
gerechtigden 
(NUG’ers) in een 
re-integratie-
traject

Aantal 
niet-uitkeringsge-
rechtigden in een 
re-integratietraject

Minimaal 500 
NUG’ers per jaar 
zitten op traject 
naar werk

306 In 2010 zitten minimaal 2.000 
NUG’ers per jaar op traject 
naar werk

Twee speerpunten

In het programakkoord heeft ons College twee speerpunten benoemd op het terrein van werk en inkomen: 
armoede en re-integratie.

Armoede
Het belangrijkste doel in het armoedebeleid is de vergroting van het bereik van de armoedemiddelen. 
 Hiertoe is de doelgroep uitgebreid naar mensen met een inkomen tot 110% van het wettelijk sociaal 
minimum.  Nadat in voorgaande jaren het armoedebudget niet volledig werd benut zijn in 2007 de 
middelen volledig ingezet.  Een andere indicator voor de effectiviteit van het armoedebeleid is het 
ontbreken van wachtlijsten voor schuldhulpverlening.

Re-integratie
Het hoofddoel van de re-integratie van werkzoekenden is de daling van het klantenbestand met 
een re-integratiedoelstelling.  In het Jaarplan 2007 is als ambitie een daling groter dan het landelijke 
gemiddelde geformuleerd. Aangezien dat cijfer pas na afl oop van het jaar beschikbaar komt, kan DWI 
hierop gedurende het jaar niet sturen.  Daarom heeft DWI deze doelstelling geoperationaliseerd als een 
daling van 5,3%, van 40.122 naar 38.000 klanten. Uiteindelijk is dit doel ruim gehaald: eind 2007 was het 
klantenbestand met een re-integratiedoelstelling 36.681, een daling van 8,6%. 
Bovenstaande cijfers betreffen de totale doelgroep. Landelijk vergelijkingsmateriaal is echter alleen 
beschikbaar voor klanten onder de 65 jaar met een werkzoekendenuitkering (WWB).  Voor die groep is het 
bestand in Amsterdam met 7,6% gedaald, tegen landelijk 9,0%. Geconcludeerd kan worden dat waar het 
bestand in Amsterdam in de voorgaande jaren sterker daalde dan landelijk, andere gemeenten inmiddels 
een inhaalslag hebben ingezet.
Overigens wordt de doelgroep sinds eind 2007 ruimer gedefi nieerd: mensen die een stagevergoeding 
ontvangen in plaats van een uitkering worden nu ook meegeteld als klanten met een re-integratiedoel-
stelling.  Het gaat daarbij eind 2007 om 1.243 klanten: ruim 600 jongeren en ruim 600 klanten met een 
korte afstand tot de arbeidsmarkt, die intensief bezig zijn met hun re-integratietraject.  Deze laatste groep 
ontvangt vanaf najaar 2007 een stagevergoeding in plaats van een uitkering.  Het totale klantenbestand 
met een re-integratiedoelstelling is daarmee uitgekomen op 37.924.
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2 Bereikte resultaten per subresultaatgebied 

2.1 Middelen

Bedragen x € 1 miljoen
Begroting Rekening

Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
Inkomen 658,2 532,0 126,2 582,1 514,5 67,6
Armoedebestrijding 61,0 5,9 55,1 63,7 8,3 55,4
Werk 302,4 285,1 17,3 344,3 277,4 66,9
Totaal resultaatgebied 1.021,6 823,0 198,6 990,1 800,1 190,0

In vorenstaande tabel is een cijfermatig overzicht opgenomen van de rekeningbedragen van dit resultaatge-
bied (onderverdeeld naar subresultaatgebieden).  Hierna volgt een toelichting op de voor 2007 bestuurlijk 
relevante ontwikkelingen.

2.2 Subresultaatgebied Werk

Algemeen
De doelstelling voor dit subresultaatgebied is zoveel mogelijk klanten te begeleiden naar regulier werk 
of, als dit (nog) niet kan, naar maatschappelijk participeren.  Het kader voor de uitvoering vormt het 
Meerjarenbeleidsplan Werk, Participatie en Re-integratie 2007-2010 dat in november 2006 door uw 
Vergadering is vastgesteld.

Klanten op re-integratietraject
Re-integratietrajecten worden ingezet om werkzoekenden te laten participeren en te helpen op weg naar 
werk.  De participatiegraad is het percentage klanten met een re-integratiedoelstelling, dat daadwerkelijk 
actief deelneemt aan een re-integratietraject.  De doelgroep is in de loop van 2007 gepreciseerd, omdat 
nu personen worden geteld (in plaats van uitkeringen).  Het percentage klanten op traject is gedurende 
2007 geleidelijk gestegen naar 86,3%, waarmee het doel van 60% ruimschoots is gehaald. 
Dit goede resultaat is mede bereikt doordat het inzicht in de re-integratiekansen van de klanten verder 
is verbeterd.  Met de ‘werkstraat’ als diagnose-instrument is het overgrote deel van de klanten met 
een werkzoekendenuitkering ingedeeld in treden van de re-integratieladder.  Deze indeling vormt de 
basis voor het aanmelden op een passend traject. Daarnaast is door DWI sterk ingezet op sociale en 
maatschappelijke activering van klanten in trede 2 van de re-integratieladder.
Het uiteindelijke succes van de re-integratietrajecten wordt uitgedrukt in verhoging van competenties 
en uitstroom naar werk.  Voor het meten van de competenties van een klant is DWI in 2007 gestart 
met het ontwikkelen van een meetinstrument.  De eerste uitkomsten hiervan worden halverwege 2008 
gepresenteerd.

Jongeren naar school of op weg naar werk
Het aantal jongeren met een uikering daalt.  Het doel om 80% van de jongeren die zich bij het jongeren-
loket melden naar school of op weg naar werk te helpen is echter niet gehaald.  Hierbij speelt een rol 
dat jongeren die zich melden vaak nog een beperkt beeld hebben van hun toekomstmogelijkheden. 
 Tevens blijft een deel van de jongeren na een eerste contact weg (waartegen geen sanctiemogelijkheden 
beschikbaar zijn).  In reactie op de vooralsnog achterblijvende resultaten is een nieuwe werkwijze 
geïntroduceerd.  Hierin wordt sneller met de jongeren aan de slag gegaan, ook als het einddoel nog niet 
helemaal duidelijk is.  Daarmee zal deze doelstelling in 2008 moeten worden gerealiseerd.

Niet-uitkeringsgerechtigden op traject
De doelgroep van Amsterdammers aan wie re-integratietrajecten worden aangeboden is verbreed naar 
niet-uitkeringsgerechtigden.  In 2007 heeft DWI voorbereidingen getroffen om zijn aanbod ook voor deze 
doelgroep beschikbaar te stellen.  Daarbij is met behulp van ‘talentenscouts’ een begin gemaakt met 
het bereiken van deze doelgroep, maar de ambitie voor 2007 is niet verwezenlijkt. Gebleken is dat een 
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specifi eke wervingsaanpak nodig is, die in de loop van 2008 verder vorm zal krijgen.  DWI werkt daarbij 
samen met stadsdelen en zelforganisaties.  Deze aanpak moet in 2008 resulteren in het plaatsen van 
1.000 niet-uitkeringsgerechtigden op traject (een doelstelling twee maal zo hoog als die voor 2007).

Creëren participatieplaatsen
Nadat Pantar in 2006 voor 230 personen een participatieplaats realiseerde, zijn in 2007 nog eens 841 
personen geplaatst.  Dit leidt tot een totaal van 1.071 personen op een participatieplaats.

Tabel subresultaatgebied Werk

Te bereiken
2007

Bereikt
2007

Activiteiten Begroot 
x € 1.000

Realisatie 
x € 1.000

Daling van het klantenbestand 
met 500 klanten meer dan 
het landelijk gemiddelde (of 
kleinere stijging dan het landelijk 
gemiddelde)

7,6% daling (landelijk 9,0%) Inzet nieuwe instrumenten,  

zoals een uitzendconstructie 
en participatieplaatsen
Inzet voor mensen die een  

onderneming starten
Trajecten voor klanten bij  

hun weg naar werk door 
middel van ontwikkeling van 
competenties

60% van de klanten met een 
re-integratiedoelstelling is op 
weg naar werk

86,3% Herijking en vernieuwing  

instrumentarium
Trajecten voor klanten bij hun  

weg naar werk door middel 
van ontwikkeling van compe-
tenties o.a. leerwerktrajecten
Wegnemen belemmeringen  

voor weg naar werk (kinderop-
vang, schuldhulp, taaltrajecten)
Klantmanagement voor alle  

klanten

1.000 terugkeerbanen 1.071 participatieplaatsen Werving participatieplaatsen  

en plaatsing klanten

Minimaal 500 NUG’ers zitten per 
jaar op traject naar werk

306 Ondersteuning voor NUG’ers,  

bijvoorbeeld in de vorm 
van beroepsopleidingen als 
vervolg op taalonderwijs

80% van de jongeren bij het 
jongerenloket is (binnen 4 weken 
na aanmelding) aan de slag: naar 
school of op weg naar werk

41,6% Sluitende aanpak voortijdig  

schoolverlaten en tussen 
regulier onderwijs en werk
Afspraken over stageplaatsen  

en in dienst nemen jongeren 
bij aanbestedingen (contract 
compliance)

In het gemeentelijk aanbeste-
dingsbeleid zijn voorschriften 
geformuleerd op het terrein van 
contract compliance

Voorschriften zijn in 
voorbereiding

Aanpassen beleid 
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Te bereiken
2007

Bereikt
2007

Activiteiten Begroot 
x € 1.000

Realisatie 
x € 1.000

Totale programmakosten Werk Lasten 302,4
Baten 285,1
Saldo 17,3

 344,3
 277,4
 66,9

2.3 Subresultaatgebieden Inkomen en Armoedebestrijding

Algemeen
Onder het subresultaatgebied Inkomen vallen de verstrekking van uitkeringen en de handhaving daarvan. 
 DWI voert de Wet Werk en Bijstand (WWB) en een aantal verwante wetten uit, zoals het Besluit Bijstand-
verlening Zelfstandigen (BBZ) en de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte 
werkloze werknemers (IOAZ). 
Onder het subresultaatgebied Armoede vallen de voorzieningen die als inkomensondersteuning 
aangeboden worden aan mensen met een inkomen tot 110% van het wettelijk sociaal minimum. 
 Het armoedebeleid wil voorkomen dat mensen met een minimuminkomen op essentiële onderdelen 
onvoldoende kunnen deelnemen aan de samenleving. 
Het kader voor de uitvoering vormt het Meerjarenbeleidsplan Inkomen en Armoedebestrijding 2007-2010 
dat in november 2006 door uw Vergadering is vastgesteld.

Vergroting bereik armoedevoorzieningen
Verschillende instrumenten zijn ingezet om het bereik van de armoedevoorzieningen verder te vergroten. 
 Zo heeft DWI 69 voorlichtingsbijeenkomsten gehouden in buurthuizen, bij zelforganisaties, op scholen 
en bij de uitgiftepunten van de voedselbank.  Ook via AT5-spotjes zijn Amsterdammers in 2007 attent 
gemaakt op voorzieningen waar mensen met een minimuminkomen een beroep op kunnen doen. 
Daarnaast worden via bestandskoppeling mensen opgespoord die een beroep kunnen doen op deze 
voorzieningen.  Ook een verbetering van de snelheid van afhandelen van aanvragen en declaraties heeft 
er in 2007 aan bijgedragen dat de middelen terechtkomen bij de mensen voor wie ze bedoeld zijn. 
 In 2008 wordt getracht het bereik onder de nieuwe doelgroep (tussen 105% en 110% van het wettelijk 
sociaal minimum) verder te vergroten.

Schuldhulpverlening
Met de in 2007 ingevoerde outputfi nanciering hebben de schuldhulpbureaus de ruimte gekregen hun 
capaciteit aan te passen aan het aantal klanten.  Dat heeft er toe bijgedragen dat zich in 2007, ondanks 
een stijgend klantenaantal, geen wachtlijsten meer hebben voorgedaan. 
Om de effectiviteit van de schuldhulpverlening te verhogen, is de aanpak ter voorkoming van 
huisuitzettingen geïntensiveerd.  Met de woningbouwcorporaties en energieleverancier NUON is een 
aanpak Vroeg er op af vastgesteld.  De inzet hiervan is om in een vroegtijdig stadium te interveniëren bij 
dreigende betalingsachterstanden.  Door gezamenlijk op te trekken met de betrokken schuldeisers kan 
schuldhulpverlening worden aangeboden met een minder vrijblijvend karakter.  Nadat in 2007 enkele 
pilots zijn uitgevoerd, wordt in 2008 de gemeentebrede implementatie hiervan voorbereid.

In december 2007 is in een preadvies op de raadsnotitie van de raadsleden Mahrach en Kaplan 
aangegeven welke initiatieven zijn genomen, gericht op preventie en bestrijding van schulden bij 
jongeren.  Zo zijn er budgetlessen en spreekuren gestart op diverse vestigingen van de beide ROC’s 
en in twee inlooppunten voor jongeren in de stad.  In 2007 hebben 2.750 cursisten deelgenomen aan 
budgetlessen en hebben 93 jongeren gebruik gemaakt van de spreekuren.  De schuldhulpverlening 
aan jongeren voorziet in wekelijkse begeleidingsgesprekken en een budgettraining.  De realisatie blijft 
vooralsnog achter bij de verwachting omdat niet alle jongeren met schulden bereid zijn tot deze inzet. 
 In 2008 wil men alsnog de beoogde 200 jongeren bereiken.  Eind 2008 verschijnt een evaluatierapport.

Doorverwijzing voedselbankklanten
Begin 2007 is de doelstelling om voedselbankklanten te verwijzen naar voorliggende voorzieningen, 
schuldhulpverlening of andere vormen van ondersteuning vastgelegd in een gezamenlijke intentie-
verklaring.  De voedselbank is een particulier initiatief dat werkt met vrijwilligers.  Om binnen die context 
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de realisatie van deze doelstelling te bevorderen, draagt DWI bij aan het professionaliseren van de 
intake van nieuwe klanten van de voedselbank.  Daartoe heeft DWI een training aangeboden voor de vrij-
willigers.  Alle intakers zijn nu alert op de mogelijkheden tot verwijzing van hun nieuwe klanten.  Ten slotte 
hebben de eerste 25 voedselbankklanten een ‘maatje’ toegewezen gekregen dat hen ondersteunt bij het 
contact met hulpverlenende instanties.

Tabel subresultaatgebieden Inkomen en Armoede

Te bereiken
2007

Bereikt
2007

Activiteiten Begroot 
x € 1.000

Realisatie 
x € 1.000

Geen toename in 2007 van het 
aandeel DWI-klanten dat al 
langer dan vijf jaar een beroep 
doet op een uitkering

2,3% stijging naar 52,2% Extra inzet trajecten voor  

mensen die langer dan vijf 
jaar een beroep doen op een 
uitkering

Aanbod aan alle klanten van 
voedselbanken voor het gebruik 
van voorliggende voorzieningen 
en/of schuldhulpverlening

Alle nieuwe klanten worden 
verwezen

Een aanbod voor het gebruik  

van voorliggende voorzie-
ningen en/of schuldhulpverle-
ning voor alle klanten van de 
voedselbank

Volledige uitputting armoede-
middelen.  Om de effecten van 
het armoedebeleid te meten 
worden een monitor ontwikkeld

101% Het vergroten van het bereik 
door:

Uitbreiding van de doelgroep  

naar 110% WSM
Eén loket voor  

armoedevoorzieningen
Elektronische aanvraag van  

enkele meest voorkomende 
voorzieningen
Bij huisbezoeken worden  

klanten actief gewezen op 
armoedevoorzieningen
Bestandskoppeling om  

doelgroep in beeld te krijgen
Gezamenlijke aanpak  

gemeentelijke diensten in 
opsporen doelgroep
Voorlichting in de hele stad 

Permanente monitoring van  

uitputting
Opzet monitor effecten van  

het armoedebeleid
Onderzoek naar specifi eke  

maatregel voor kleine 
ondernemers

Geen wachtlijsten voor 
schuldhulpverlening in 2007

Geen wachtlijst Klanten die zich melden  

worden binnen 2 weken 
geholpen



Jaarverslag 2007 Resultaatgebieden 77

w
erk en inko

m
en

Te bereiken
2007

Bereikt
2007

Activiteiten Begroot 
x € 1.000

Realisatie 
x € 1.000

In een pilot wordt in 2007 
aan 200 jongeren van een 
aangepaste vorm van schuldhulp 
aangeboden

93 Preventie en ontwikkeling  

alternatieve aanpak van 
schuldhulpverlening voor 
jongeren
Indien nodig extra inkoop  

trajecten schuldhulpverlening

Inzet in 2007 van minimaal 70 
fte voor het onderzoeken van 
signalen en het afl eggen van 
huisbezoek

71 fte gemiddeld Borging van de rechtmatigheid  

door huisbezoek bij aanvraag 
en controle op rechtmatigheid 
gedurende uitkeringsperiode

Totale programmakosten 
Inkomen

Lasten 658,2
Baten 532,0
Saldo 126,2

 582,1
 514,5
 67,7

Totale programmakosten 
Armoede

Lasten 61,0
Baten 5,9
Saldo 55,2

 63,7
 8,3
 55,4
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3 Realisatie prioriteiten

3.1 Realisatie prioriteiten 2007

Prioriteiten die zijn opgenomen in het programakkoord 2006-2010

Omschrijving 
prioriteit

S/I* Beschikbaar 
gesteld 
bedrag

Ultimo 2007 
betaald en 
verplicht

Voorstel om 
ultimo 2007 
op te nemen 
in reserve 

Omschrijving gerealiseerd 
resultaat

Prioriteit 
volledig 

uitgevoerd 
(J/N)

Uiterste 
datum 
geplande 
uitvoering

Reparatie rijksbezuini-
ging armoedebeleid

 I 14.000 14.000 0 Voorkomen dat mensen 
met een minimum 
inkomen op essentiële 
onderdelen worden 
uitgesloten van deelname 
aan de samenleving.

Ja  

Reparatie rijksbezuini-
ging armoedebeleid

S 1.000 1.000 0 Voorkomen dat mensen 
met een minimum 
inkomen op essentiële 
onderdelen worden 
uitgesloten van deelname 
aan de samenleving.

Ja

Vergroten doelgroep 
Armoedebeleid 

S 1.000 1.000 0 Voor meerdere regelingen 
waar de gemeente de 
inkomensgrens kan 
bepalen, is het bereik 
van de regelingen 
verhoogd van 105% naar 
110% van het Wettelijk 
Minimumloon (WML).

Ja

Overige prioriteiten

Omschrijving 
prioriteit

S/I* Beschikbaar 
gesteld 
bedrag

Ultimo 2007 
betaald en 
verplicht

Voorstel om 
ultimo 2007 
op te nemen 
in reserve 

Omschrijving gereali-
seerd resultaat

Prioriteit 
volledig 

uitgevoerd 
(J/N)

Uiterste 
datum 
geplande 
uitvoering

Verhogen gemeen-
telijke bijdrage 
exploitatiekosten 
Pantar Amsterdam

I 1.500 1.500 0 Betreft gemeentelijke 
bijdrage in de vorm van 
subsidie aan Pantar. 
 Is voor 1.350 betaald 
en voor 150 verplicht. 
 Deze verplichting wordt 
uitbetaald in 2008 na 
ontvangst van de jaar-
rekening van Pantar.

Ja  

Toelichting 
De incidentele en structurele prioriteiten zijn volledig gerealiseerd.
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Resultaatgebied Zorg

1 Bestuurlijke hoofdlijnen

1.1 Inleiding

Binnen het resultaatgebied Zorg legt ons College het accent op de bevordering en het behoud van de 
gezondheid van alle Amsterdammers.  Dit is vastgelegd in de eerste Nota Volksgezondheidsbeleid voor de 
periode 2004-2007 Gezond leven in Gezond Amsterdam. Hiermee heeft uw Vergadering op 8 oktober 2003 
ingestemd.  De centrale opgave is om de zorg toegankelijk, kwalitatief goed en betaalbaar te houden voor 
alle Amsterdammers. 

Aan dit resultaatgebied leveren de volgende diensten een bijdrage:
Dienst Zorg en Samenleven (DZS) 

Geneeskundige en Gezondheidsdienst (GGD) 

Dienst Wonen 

De subresultaatgebieden van het resultaatgebied Zorg zijn:
maatschappelijke zorg 

openbare gezondheidszorg 

Het resultaatgebied kent de volgende subresultaatgebieden:
maatschappelijke zorg 

gehandicapten 

maatschappelijke opvang 

ouderen 

overige maatschappelijke zorg 

openbare gezondheidszorg 

Voor alle Amsterdammers goede en toegankelijke zorg
Een belangrijke ontwikkeling binnen dit resultaatgebeid is de ontwikkeling van een nieuwe Dienst Zorg 
en Samenleven.  Vanaf 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van kracht. 
 Vanaf eind 2005 fungeerde het Wmo Servicecentrum als voorbereidende organisatie, die tevens de 
individuele zorgtaken van de gemeente uitvoerde.  Per 1 januari 2007 werd het servicecentrum omgezet in 
de nieuwe zelfstandige Dienst Zorg en Samenleven (DZS), die zich voor vier opdrachten zag geplaatst:

transformatie in een goed lopende organisatie en vormgeven van samenwerkingsrelatie met de  

stadsdelen in gezamenlijke opdrachtstructuren
lopende taken en afspraken gewoon uitvoeren 

nieuwe taken overnemen zonder stagnatie of onrust 

ambities voor de toekomst van de Wmo in Amsterdam uitwerken in samenwerking met stadsdelen en  

een breed maatschappelijk veld die zo veel mogelijk al realiseren

DZS is grotendeels ‘klaar’.  In belangrijke mate is het gelukt deze vier opdrachten zo goed mogelijk te 
vervullen.  Eind 2007 werd gestart met één van de laatste grote structuuringrepen: het integreren van de 
backoffi ce in de afdeling Uitvoering. 
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1.2 Externe ontwikkelingen

De in- en uitvoering van de WMO

De Wmo omvat een veelheid van taken, activiteiten en beleidsterreinen, waarvan een deel tot de 
verantwoordelijkheid van de centrale stad behoort en een ander deel tot die van de stadsdelen.  Van belang 
is dat die taken en activiteiten op een op elkaar afgestemde, complementaire wijze uitgevoerd worden. 
 Een belangrijk uitgangspunt voor de invoering van de Wmo in Amsterdam is: De burger staat centraal en 
moet weten waarop hij kan rekenen. 
Amsterdam heeft gekozen voor een ambitieuze aanpak van de Wmo, maar wel volgens een realistisch 
scenario. Derhalve lag in 2007, het eerste jaar van de Wmo, het accent op:

het zo goed mogelijk overnemen van de door het Rijk overgehevelde taken1. 

herijking van de subsidiekaders2. 

verbetering van kwaliteit en levering van bestaande basisproducten (doorlopend proces)3. 

de ontwikkelingsprogramma’s:4. 1

Amsterdam voor elkaar.  In dit programma ligt de nadruk op de kracht van de burger en op  

burgerinitiatieven
Wonen, zorg en dienstverlening 

Maatschappelijke opvang en Huiselijk Geweld 

Maatschappelijke Steunsystemen 

Dienstverlening/Loketten 

Gebiedsgerichte programmering 

Voor alle programma’s geldt dat ambities zijn geformuleerd en dat de te behalen resultaten zijn benoemd, 
maar dat een gefaseerde aanpak wordt gehanteerd. 

Maatschappelijk Meedoen
Door de komst van de Wmo is de verantwoordelijkheid van gemeenten om burgers en hun netwerken 
te ondersteunen bij hun inzet voor de gemeenschap nog groter geworden.  De ambities op het terrein 
van mantelzorgondersteuning, maar ook op het terrein van vrijwilligerswerk in de informele zorg en actief 
burgerschap, zijn uitgewerkt in het uitvoeringsprogramma Amsterdam voor elkaar. 

Wonen, zorg en dienstverlening
De meerjarige programmering van de behoefte aan aangepaste woningen en aan welzijns- en 
zorgvoorzieningen is voorzien in het programma Wonen, zorg en dienstverlening.  De stedelijke partners, 
waaronder het Zorgkantoor, de Federatie Woningcorporaties, stadsdelen, welzijnskoepels, patiënten/ 
consumenten- en huurderorganisaties, DZS en Dienst Wonen hebben een gezamenlijk pact gesloten. 
 In 2007 is gestart met het beter afstemmen van vraag en aanbod van aangepaste woningen en ambulante 
zorg. 

Eenwording patiënten- en consumentenkoepels
De professionele ondersteuning van patiënten-, consumenten- en ouderenorganisaties en de verzamel-
functie voor stedelijke belangenbehartiging werd vervuld door vier koepelorganisaties.  De koepel-
organisaties waren al enige tijd bezig zich te verenigen, een proces dat eind 2007 leidde tot de vorming 
van de stichting Vier Sterren, die in 2008 zal uitgroeien tot één stedelijke organisatie.

Uitbreiding verzorgingsgebied naar de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Ouder Amstel en 
Uithoorn

In 2006 hebben de gemeenten Ouder-Amstel, Aalsmeer, Amstelveen, Uithoorn en Haarlemmermeer een 
besluit genomen over de toekomst van de GGD Amstelland en Meerlanden.  De gemeente Amsterdam 
en de GGD Amsterdam waren daarin gesprekspartners. 
De Amstellandgemeenten Ouder-Amstel, Aalsmeer, Amstelveen en Uithoorn hebben op 14 maart 2007 
Amsterdam verzocht de GGD Amsterdam vanaf 2008 de dienstverlening van de GGD Amstelland te laten 
overnemen.  Op dit verzoek is positief gereageerd en GGD Amsterdam startte de dienstverlening op 
1 januari 2008.

1  Voor meer inhoudelijke informatie betreffende deze programma’s, verwijzen wij u graag naar het 
Jaarverslag 2007 van Dienst Zorg en Samenleven.
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Nota Preventie genotmiddelengebruik
In de Nota Preventie genotmiddelengebruik in Amsterdam zijn doelstellingen en activiteiten voor het 
gemeentelijk preventiebeleid ten aanzien van genotmiddelen vastgelegd voor de periode 2008-2011.

Nota Volksgezondheid 2008-2011
Sinds 2003 verplicht de Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid (WCPV) iedere gemeente tot het 
opstellen van een nota over het lokale volksgezondheidsbeleid, waarin de ambities, keuzes en prioriteiten 
op het gebied van volksgezondheid en collectieve preventie moeten worden vastgelegd. 
In 2007 is de looptijd van de nota Gezond leven in Gezond Amsterdam geëindigd.  In de tweede nota 
volksgezondheidsbeleid, Alle Amsterdammers Gezond!, wordt het beleid voor de gemeente Amsterdam 
voor de periode 2008-2011 geformuleerd.  Deze nota is – anders dan de eerste – een kadernota.  De aan 
de thema’s en doelstellingen gekoppelde activiteiten zullen worden uitgewerkt en gepresenteerd in 
jaarplannen volksgezondheid die jaarlijks opgenomen kunnen worden in de planning en controlcyclus van 
de Gemeente Amsterdam.

1.3 Doelstellingen en resultaten

Programakkoord 2006-2010

Hoofddoelstelling Indicator Te bereiken resultaten 
2007 (output)

Bereikte resultaten 
2007

Resultaten 
2007-2010

Ingezette middelen

Maatschappelijk effect (outcome): Iedere Amsterdammer heeft recht op een laagdrempelig en integraal zorgaanbod

Iedere Amsterdammer 
heeft recht op het 
laagdrempelige en 
integrale zorgaanbod. 
 Dat geldt specifi ek voor 
(allochtone) ouderen 
en mensen met een 
handicap

Tevreden 
burgers over 
informatie-
voorziening en 
dienstverlening.

Het aantal klachten 
en bezwaarschriften 
blijft minimaal 
gehandhaafd op 
het niveau van 2005 
(<0.2%)  

Aantal klachten:
Percentage t.o.v. 
leveringen
AOV: 3.750 (0,49%) 
Individueel vervoer: 
183 (1,87%)
Wonen: 10 (0,17%)
HbH: nog niet 
gemeten
Aantal bezwaren en 
beroepszaken:
Percentage t.o.v. 
beschikkingen
AOV: 9 (0,0%) 
Individueel vervoer: 
203 (5,6%)
Wonen: 115 (1,9%)
HbH + Pgb:77

Het aantal klachten 
en bezwaarschriften 
blijft minimaal 
gehandhaafd op 
het niveau van 2005 
(<0.2%)

Kostprijs 
voorzieningen

De huidige eigen 
bijdrage systematiek 
voor de HHV wordt 
voortgezet 

Handhaven huidige 
systeem

Handhaven huidige 
systeem

Aantal 
WMO-loketten

In alle stadsdelen 
is minimaal een 
WMO-loket 
operationeel

In ieder stadsdeel 
is een loket Zorg 
en Samenleven 
operationeel

Doelstelling 
gerealiseerd
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Hoofddoelstelling Indicator Te bereiken resultaten 
2007 (output)

Bereikte resultaten 
2007

Resultaten 
2007-2010

Ingezette middelen

Alle dak-en thuislozen en verslaafden een persoonsgericht traject en aanbod onderdak

Aantal dak- en 
thuislozen dat onderdak 
aangeboden krijgt.

Aantal dak- en 
thuislozen 
dat onderdak 
aangeboden 
krijgt

Nulmeting 516 op 
straat van de 31002

Op dit moment 
zijn geen nieuwe 
cijfers bekend, Vanaf 
2008 per kwartaal 
beschikbaar

2010: 2/3 van alle 
dak- en thuislozen 
hebben passende 
huisvesting

Gemeentelijke 
middelen, GSB-III en 
middelen plan van 
aanpak G4

Aantal dak- en 
thuislozen dat 
een persoon-
gericht aanbod 
krijgt.

600 dak- en 
thuislozen zijn eind 
2007 voorzien van 
een op de persoon 
gericht traject

600 trajecten 
opgesteld

2010: alle dak- en 
thuislozen zijn 
voorzien van een 
trajectplan 

Cliënten uit het 
ISD-traject krijgen in 
de nazorg opvang 
aangeboden.

Aantal 
cliënten uit 
het ISD-traject 
in de nazorg 
opvang 
aangeboden 
krijgen

Minimaal 70% 
van de verslaafde 
veelplegers die het 
ISD-traject verlaten 
krijgen nazorg

In de praktijk maakt 
65% van de personen 
die de ISD verlaten 
gebruik van het 
aanbod voor zorg

Sluitende keten van 
nazorg op ISD traject.

GSB-III

Kwetsbare groepen genieten zorg en worden ondersteund om zo volwaardig mogelijk te participeren in de samenleving

 Onderzoek naar welke 
specifi eke inloop-en 
opvangvoorziening 
nodig is voor verslaafde 
en dakloze vrouwen

Uit onderzoek blijkt 
dat de vrouwen een 
gedifferentieerd 
verblijf aanbod nodig 
hebben.
Dit wordt opgepakt 
in de reguliere 
verslavingszorg en 
aanpak.

Meer prostituees 
bereiken met gerichte 
hulp en advies door 
het opzetten van een 
Gezondheids- en 
expertisecentrum 
(verder te noemen 
HAG)

Aantal bereikte 
prostituees 
met het 
gezondheid- 
en expertise-
centrum.

Zonder het centrum 
wordt 15% van 
de naar schatting 
8.000 vrouwelijke 
prostituees bereikt.

Via het HAG 
(operationeel in 2008) 
meer dan 15% van de 
prostituees bereiken.

Bereik onder 
prostituees is meer 
dan 15% van het 
totaal

PA 2 (I )

Uitbreiding experiment 
heroineverstrekking

Uitbreiden 
van het aantal 
plaatsen heroi-
neverstrekking

Voorbereidingen 
treffen door 
gesprekken te voeren 
met het Rijk

Het aantal plaatsen 
is uitgebreid van 70 
naar 145; doelstelling 
gerealiseerd

Per 2009 uitbreiden 
heroïneverstrekking 
van 145 naar 225 
plaatsen

Opgenomen in 
aanpak verslaafde 
veelplegers  
(zie resultaatgebied 
OOV)

2 Dit is het aantal OGGZ- cliënten, zoals bekend bij de GGD.  Hier vallen ook mensen onder die dak- of 
thuisloos dreigen te worden.  Om deze reden is dit aantal hoger dan het aanvankelijke aantal van 2600 
dak- en thuislozen.
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Hoofddoelstelling Indicator Te bereiken resultaten 
2007 (output)

Bereikte resultaten 
2007

Resultaten 
2007-2010

Ingezette middelen

Er is minder relationeel geweld en minder vrouwen hoeven opgenomen te worden in de residentiele vrouwenopvang

Doorstroom van 
slachtoffers van 
huiselijk geweld uit 
de opvang naar een 
reguliere woning wordt 
verbeterd.  Melding en 
afhandeling van 
huiselijk geweld moet 
goed geregeld zijn.

Aantal 
meldingen

5.000 telefonische 
gesprekken, 1.000 
consultatiegesprekken

5.242 telefonische 
gesprekken en 
consulten3

5.000 telefonische 
gesprekken.
1000 consultatie-
gesprekken

Gemeentelijke 
middelen
Specifi eke uitkering 
VO/GSBIII

Aantal 
integrale 
trajecten

760 ambulante 
trajecten 

20 trajecten nazorg

701 ambulante 
trajecten  

25 trajecten nazorg

1.000 trajecten voor 
volwassen slachtoffers 
huiselijk geweld

Plan van aanpak G4

Rijksmiddelen 
aanpak HG

Zwerfjongeren participeren volwaardig in de maatschappij

Er verblijven geen 
zwerfjongeren meer op 
straat

Aantal 
zwerfjongeren 
per jaar in 
Amsterdam

400-500 
zwerfjongeren

400-500 
zwerfjongeren

Geen stijging aantal 
zwerfjongeren

Structurele prioriteit 
2007 1.7 tbv opvang 
zwerfjongeren

Alle zwerfjongeren zijn 
bekend en in zorg/
opvang geplaatst

Aantal opvang/
begeleidings-
plaatsen voor 
zwerfjongeren

Uitbreiding tov 
2005 met 40 
opvangplaatsen en 50 
trajecten begeleiding

Totale uitbreiding 87 
plaatsen.

(Capaciteit 200 
opvangplaatsen) en 
50 trajecten

Groei naar capaciteit 
359 opvangplaatsen

 

Amsterdamse kinderen weerbaar en gezond

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

Aantal 
scholen voor 
voortgezet 
onderwijs met 
lesprogramma 
Gezonde 
School en 
Genotsmid-
delen (GSG)

Implementatie 
lesprogramma
GSG bij driekwart van 
de 75 Amsterdamse 
scholen voor 
voortgezet onderwijs 

Implementatie bij 
75%.

Voortzetting 
programma op het 
peil van 2007

277.00 voor 
2008-2011

Aantal bereikte 
VMBO-
leerlingen met 
lesprogramma 
‘Lang leve de 
liefde’.

Driekwart van de 
VMBO leerlingen 
wordt bereikt

Minimaal driekwart 
van de VMBO 
leerlingen wordt 
bereikt

Voortzetting 
programma op het 
peil van 2007

3 Splitsing cijfer is momenteel niet mogelijk.  Cijfers komen in jaarverslagen van de instellingen 
onderverdeeld naar telefonische gesprekken en consulten.
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Hoofddoelstelling Indicator Te bereiken resultaten 
2007 (output)

Bereikte resultaten 
2007

Resultaten 
2007-2010

Ingezette middelen

Vermindering aantal 
dragers SOA, 
tienermoeders en 
slachtoffers van 
loverboys door middel 
van doelgroepgerichte 
seksuele voorlichting

Aantal zelfor-
ganisaties dat 
aan seksuele 
voorlichting 
doet

Preventie HIV/ 
SOA en seksuele 
voorlichting in 
gehele stad door o.a. 
zelforganisaties

30 zelforganisaties 
hebben programma’s 
mbt seksuele 
voorlichting

Voorzetting preventie 
HIV/ SOA en voorlich-
ting in 2008 en 2009 
via zelforganisaties

GSB-III middelen tot 
en met 2009

Problemen in de opvoeding worden vroeg gesignaleerd in Ouder- en Kindcentra (OKC’s)

Vroegsignalering van 
problemen in OKC’s 

Aantal 
verwezen 
kinderen

Versterken Vroegtij-
dige onderkenning 
Ontwikkelingsstoor-
nissen (VTO)- functie.

250 kinderen doorver-
wezen naar diverse 
vormen van hulp 
(VTO)

Naar verwachting zal 
de vraag toenemen.

Jong Amsterdam/ 
Kinderen Eerst

Onderzoeken van 
verplicht opleggen 
van opvoedings-
ondersteuning

Zie resultaatge-
bied EJD

Overige bestuurlijke aandachtspunten

Hoofddoelstelling Indicator Te bereiken resultaten 
2007 (output)

Bereikte resultaten 
2007

Resultaten 
2007-2010

Ingezette middelen

Maatschappelijk effect (outcome):  goed functionerende veiligheidsregio, zodat de geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen 
optimaal verleend kan worden.

Regionalisering 
zorg en vorming 
veiligheidsregio’s 

Overgaan van 
de gemeente 
Haarlemmermeer 
van veiligheidsregio 
Agglomeratie 
Amsterdam naar 
veiligheidsregio 
Kennemerland

Per 01-01-2008 is 
Haarlemmermeer 
overgegaan naar 
veiligheidsregio 
Kennemerland

    



Jaarverslag 2007 Resultaatgebieden 85

zo
rg

2 Bereikte resultaten per subresultaatgebied 

2.1 Middelen

Bedragen x € 1 miljoen Begroting Rekening
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo

Maatschappelijke zorg 173,7 36,0 137,7 204,7 68,4 136,3
Gehandicapten 57,3 0,1 57,2 45,7 0,9 44,8
Maatschappelijke opvang 49,1 31,5 17,6 68,4 46,0 22,4
Ouderen 3,7 0,0 3,7 3,4 0,0 3,4
Overige maatschappelijke zorg 63,6 4,3 59,3 87,1 21,5 65,6
Openbare gezondheidszorg 106,5 9,3 57,2 119,3 93,7 25,6
Totaal resultaatgebied 280,2 115,3 164,9 324,0 162,1 161,9

In vorenstaande tabel is een cijfermatig overzicht opgenomen van de rekeningbedragen van dit resultaat-
gebied (onderverdeeld naar subresultaatgebieden).  Hierna volgt een toelichting op de voor 2007 bestuurlijk 
relevante ontwikkelingen.

De doelstelling voor dit subresultaatgebied is dat burgers volwaardig kunnen participeren door een 
samenhangend pakket van zorg-, woon-, en mobiliteitsvoorzieningen.  De burgers ervaren minder (sociale) 
onveiligheid van verslaafde veelplegers/ overlastgevers. Veelplegers/ overlastgevers ontvangen adequate 
zorg, opvang en dagbesteding. Een verder doel is dat er minder relationeel geweld is en minder vrouwen 
opgenomen hoeven te worden in residentiële vrouwenopvang.

2.2 Subresultaatgebied Maatschappelijke zorg (onderdelen 

gehandicapten, maatschappelijke opvang, ouderen en 

overige maatschappelijk zorg)

Te bereiken 2007 Bereikt 2007 Activiteiten Begroot 
x € 1.000

Realisatie 
x € 1.000

Het aantal klachten 
en bezwaren tav 
leveringen blijft minimaal 
gehandhaafd op het 
niveau van 2005 (< 0.2%)

Aantal klachten en bezwaren zijn 
binnen de tolerantiegrenzen.

Voorzetting van de in gang gezette 
verbeteringen van voorzieningen 
van de WMO.

De huidige eigen bijdrage 
voor de HHV wordt 
voortgezet.

Gerealiseerd

In alle stadsdelen is een 
WMO loket operationeel

In ieder stadsdeel is een loket Zorg 
en Samenleven operationeel dat 
als fysiek frontoffi ce van de WMO 
fungeert.

Taken uitgevoerd door stadsdelen  
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Te bereiken 2007 Bereikt 2007 Activiteiten Begroot 
x € 1.000

Realisatie 
x € 1.000

600 dak- en thuislozen zijn 
eind 2007 voorzien van 
een op de persoon gericht 
traject.

Veldtafel gestart per januari 2007
600 trajecten opgesteld.

Veldregie taak van de GGD  

195 extra opvang plaatsen 
gerealiseerd en 1.500 
gericht op arbeidsmatige 
dagbesteding

691 trajecten aangemeld
467 daadwerkelijk gestart

Minimaal 7% van de 
verslaafde veelplegers die 
het ISD-traject verlaten 
krijgen nazorg.

65% van de ex –ISD-ers is 
aangewezen op nazorg

Bekostigen van geprioriteerde 
nazorg

Lasten 
ambtelijke 
capaciteit
Baten 
Saldo 

Laagdrempelig centrum 
in buurt van de wallen 
waar prostituees terecht 
kunnen voor hulp, advies 
en gezondheidszorg

Adviescentrum per 1-1-2008 gereed Aanstellen projectleider om voorbe-
reidingen te operationaliseren

Opstarten prostitutie maatschap-
pelijk werk en preventieve 
gezondheidszorg

Financiering van huisvesting en 
inrichting pand

HVO-Querido levert aanbod voor 
opvang van slachtoffers mensen-
handel en methodiekontwikkeling

Hanteren van een integrale 
dadergerichte aanpak via OOV 
(begroting OOV)

Lasten 2.000
(begroot en realisatie)
Baten 0
Saldo 2.000

Opvang en ondersteuning 
slachtoffers mensenhandel

Categorale opvang voor vrouwelijke 
slachtoffers mensenhandel geopend 
op 8-5-2007

14 stadsdelen hebben 
Plan van Aanpak Huiselijk 
Geweld

Samenwerkingsafspraken 
tussen steunpunten 
huiselijk geweld en locale 
organisaties in stadsdelen 
over voorlichtingsac-
tiviteiten aan moeilijk 
bereikbare en kwetsbare 
groepen

5000 telefonische advies/ 
intake gesprekken

1000 
consultatiegesprekken

Er is een concept kadermodel 
ontwikkeld

6 steunpunten huiselijk geweld 
gerealiseerd

Procesafspraken tussen ketenpart-
ners in concept gereed

Voorlichtingscampagne ‘Nu is het 
genoeg’. 

Actieprogramma Eergerelateerd 
Geweld

G4 Actieprogramma aanpak 
huiselijk geweld

5.242 telefonische adviezen en 
consultatiegesprekken

Uitvoeren samenwerkingsafspraken 
stad- stadsdelen 

Herhalen publiekscampagne

Opstellen van actieprogramma’s

Tijdens kantooruren via 6 
steunpunten en via 24-uurs telefoni-
sche bereikbaarheid aanbeden van 
ambulante hulpverleningstrajecten

Lasten 254
Baten 0
Saldo 254

 5. 511
 -5.257
 254

(baten zijn 
rijksmiddelen)
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Te bereiken 2007 Bereikt 2007 Activiteiten Begroot 
x € 1.000

Realisatie 
x € 1.000

Uitbreiding tov 2005 
met 40 opvangplaatsen 
voor zwerfjongeren en 50 
trajecten begeleiding

Uitbreiding: 52 plaatsen begeleid 
wonen voor zwerfjongeren, 10 
plaatsen nachtopvang, 25 plaatsen 
24-uursopvang
Totale uitbreiding= 87 plaatsen
Capaciteit 200 plaatsen

In samenwerking met Bestuurlijk 
Overleg Zwerfjongeren wordt 
uitvoering gegeven aan de 
notitie Verbetering ketenaanpak 
zwerfjongeren. 

Overleg met Zorgkantoor over 
realisering extra opvangplaatsen 
voor zwerfjongeren

Lasten 1.700
Baten 0
Saldo 1.700

 1.700
 0
 1.700

3 Realisatie prioriteiten

3.1 Realisatie prioriteiten 2007

Prioriteiten die zijn opgenomen in het programakkoord 2006-2010

Omschrijving 
prioriteit

S/I* Beschikbaar 
gesteld 
bedrag
(x € 1.000)

Ultimo 2007 
betaald en 
verplicht
(x € 1.000)

Voorstel om 
ultimo 
2007 op te 
nemen in 
reserve 
(x € 1.000)

Omschrijving gerealiseerd 
resultaat

Prioriteit 
volledig 

uitgevoerd 
(J/N)

Uiterste 
datum 

geplande 
uitvoe- 

ring

Opvang 
zwerfjongeren

S 1.700 1.700 0 Minder zwerfjongeren op straat 
en meer in de opvang.

J

Prostitutiecentrum I 2.000 1.543 457 Er is een laagdrempelig 
gezondheid- en adviescentrum 
voor prostituees opgericht dat 
in 2008 operationeel is.

J

Structurele 
fi nanciering Vangnet 
& Advies, uitbreiding 
structurele taken

S 500 500 0 Vangnet en advies kan 1500 
meldingen rond gezinnen per 
jaar verwerken.  Het aantal 
meldingen overstijgt reeds dit 
aantal

J
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Overige prioriteiten

Omschrijving 
prioriteit

S/I* Beschikbaar 
gesteld 
bedrag
(x € 1.000)

Ultimo 2007 
betaald en 
verplicht
(x € 1.000)

Voorstel om 
ultimo 
2007 op te 
nemen in 
reserve 
(x € 1.000)

Omschrijving gerealiseerd 
resultaat

Prioriteit 
volledig 

uitgevoerd 
(J/N)

Uiterste 
datum 

geplande 
uitvoe- 

ring

Additionele 
personeelskosten

S 175 175 0 Dienst Zorg en Samenleven 
beschikt over deskundig 
personeel op strategische 
spilfuncties

J

Subsidieregelingen S 2.300 2.300 0 Mantelzorgers worden 
ondersteund en mensen 
met een zorgbehoefte 
kunnen participeren en zijn 
zelfvoorzienend

J

Subsidieregelingen I 600 600 0 (ex-) GGZ cliënten met een 
zorgbehoefte kunnen partici-
peren en zijn zelfvoorzienend

J

Onafhankelijke 
klachtenlijn WMO 

I 60 60 0 Loketten WMO hebben sociaal- 
juridische deskundigheid inzake 
klachten uitvoering WMO

J

Wij Amsterdammers I 20 20 0 Activiteiten van stichting 
Bij de Tijd tbv participatie 
programma’s voor ouderen 
uitgebreid

J

Samen Starten I 425 46 379 Voorbereidende werkzaam-
heden zijn gestart.  Er wordt 
nu een nieuwe projectleider 
geworven.  De pilot wordt 
gestart per 01-09-2008 en 
verdere uitrol wordt verwacht 
in 2009

N 2009

Implementeren 
Elektronisch Cliënten-
dossier Uitbreiding 
t/m 10 jarigen

I 520 4 516 Voorbereidende werkzaam-
heden zijn gestart. Invoering 
10 jarigen vindt in 2008 plaats

N 2008

Weerbaarheids-
training LVG meisjes

I 135 4 131 Er wordt een samenwerkings-
overeenkomst opgesteld met 
Movisie om te komen tot de 
productie van een interventie. 
 Deze overeenkomst zal in 
februari 2008 wordt getekend

N 2008
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Omschrijving 
prioriteit

S/I* Beschikbaar 
gesteld 
bedrag
(x € 1.000)

Ultimo 2007 
betaald en 
verplicht
(x € 1.000)

Voorstel om 
ultimo 
2007 op te 
nemen in 
reserve 
(x € 1.000)

Omschrijving gerealiseerd 
resultaat

Prioriteit 
volledig 

uitgevoerd 
(J/N)

Uiterste 
datum 

geplande 
uitvoe- 

ring

Preventie-programma 
depressie

I 200 14 186 In 2007 zijn 3 scholen gestart 
met het programma.  Omdat de 
fi nanciering lange tijd 
onduidelijk bleef zijn niet meer 
scholen benaderd. Inmiddels is 
een projectleider aangetrokken 
en zullen over de jaren 
2008-2010 elk jaar 17 scholen 
deelnemen aan het project

N 2008

Stedelijke coördinatie 
OKC tot 1-7-2007

I 75 123 0 Er heeft 6 wekelijks coördina-
torenoverleg plaatsgevonden, 
de voorzittersfunctie is bekleed 
door de GGD.  Er zijn 3 nieuwe 
OKC’s geopen

J 2007

3.2 Toelichting realisatie prioriteiten

Invoeren in EKD 10 jarigen € 520.000 prioriteit suppletoire begroting
In 2007 is gestart met de voorbereidingswerkzaamheden van de prioriteit invoer 10 jarigen in KIDOS 
voor € 4.000.  Er is € 516.000 toegevoegd aan de reserve.  Er is voorrang gegeven aan het uitvoeren van 
de reguliere werkzaamheden, aan het voorbereiden en doorvoeren van verbeteringen bij Kidos en het 
voorbereiden van de reorganisatie van JGZ.  De invoer 10 jarigen in KIDOS wordt in 2008 gestart.

Samen Starten € 425.000, budgetoverdracht van DMO Actualisatie 2007
In de actualisatie van de begroting 2007 werd het project Samen Starten (budgetoverdracht van DMO) 
toegevoegd (€ 425.000).  Deze prioriteit is niet uitgevoerd.  Er zijn voorbereidende kosten gemaakt 
voor het project door de projectleider (€ 46.000).  Het resterende bedrag ad € 379.000 toegevoegd 
aan de reserve Samen Starten voor 2008.  De prioriteit Samen Starten vergt extra training en inzet van 
de medewerkers JGZ en vereist fl inke organisatorische veranderingen ten aanzien van de planning van 
de werkzaamheden omdat de consultduur op de consultatiebureaus verandert.  In dezelfde periode 
is het project Triple P geïmplementeerd.  Triple P heeft ook een fl inke impact op de JGZ uitvoering. 
 Het bleek niet realistisch om beide projecten tegelijkertijd uit te rollen.  Er is voor gekozen om eerst de 
implementatie van Triple P ter hand te nemen alvorens te starten met ‘Samen Starten’.
De planning is dat in september 2008 de daadwerkelijke uitvoering van de pilot gestart gaat worden en 
3 maanden later de training van de verpleegkundigen. 

Weerbaarheidtraining LVG (licht verstandelijk gehandicapten) meisjes (budgetoverdracht 
van DMO actualisatie 2007 € 135.000

Door het moment van besluitvorming was het niet meer mogelijk deze prioriteit in 2007 volledig uit te 
voeren. Februari 2008 wordt een overeenkomst afgesloten met Movisie.

Preventieprogramma depressie
De fi nanciering, althans de zekerheid daaromtrent liet enige tijd op zich wachten.  Als gevolg hiervan 
konden niet meer dan 3 scholen starten met dit programma. Inmiddels is een projectleider aangetrokken 
en zullen in 2008-2010 elk jaar 17 scholen deelnemen aan het project (Friends).
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Resultaatgebied Educatie, jeugd en 
 diversiteit

1 Bestuurlijke hoofdlijnen

1.1 Inleiding

Het resultaatgebied Educatie, jeugd en diversiteit kent vier subresultaatgebieden:
educatie 

jeugd 

diversiteit en Wij Amsterdammers 

bibliotheken 

De diensten die op deze terreinen opereren zijn:
Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO) 

Directie Stedelijke bestuursadvisering van de Bestuursdienst 

In het Programakkoord Mensen maken Amsterdam 2006-2010 staat investeren in de jeugd van Amsterdam 
centraal. ‘Goede scholen leren kinderen en jongeren hun talenten te ontdekken en te ontplooien en 
bereiden hen voor op een plek op de arbeidsmarkt in overeenstemming met hun talenten.’

Educatie
Het programma Jong Amsterdam is leidend voor de uitvoering van het lokale onderwijsbeleid. 
Onderwerpen als voorschool, de brede school, leerplicht en voldoende stageplekken zijn hier in 
een samenhang geplaatst.  Vanuit haar regietaken zet de gemeente in op de speerpunten van Jong 
Amsterdam:

een succesvolle schoolcarrière 

brede talentontwikkeling 

sluitende aanpak zorg 

jong burgerschap 

van onderwijs naar arbeidsmarkt 

Het merendeel van de gestelde doelen op deze terreinen voor 2007 is behaald.  Een paar voorbeelden 
zijn: 

de resultaten voor de VVE (voor- en vroegschoolse educatie) zijn vrijwel volledig gerealiseerd. Omdat  

het Rijk een andere defi nitie hanteert van doelgroepkinderen, wat consequenties heeft voor de 
bekostiging, zijn minder doelgroepkleuters geplaatst dan beoogd. Hierover zal met het Rijk worden 
overlegd 
de realisering van geschikte schoolgebouwen ligt op schema  

het voortijdig schoolverlaten is met ruim 25% gedaald, waarmee de doelstelling om tot 10% reductie  

te komen ruimschoots is overtroffen 
er zijn 8 (van de beoogde 10) meetingpoints – ontmoetingsplekken tussen voortgezet onderwijs (VO)  

en bedrijfsleven – gerealiseerd en er zijn er nog 7 in ontwikkeling
de brede schoolontwikkeling is in gang gezet, in zowel primair onderwijs (PO) als VO  

medio 2007 is het convenant Kleurrijke Basisscholen getekend.  Het is de basis voor het tegengaan  

van segregatie in het primair onderwijs.  In de tweede helft van 2007 is de operationalisering van de 
maatregelen ter hand genomen, zodat deze in 2008 hun beslag kunnen krijgen 

 Maar 2007 leverde ook een aantal aandachtspunten op.
Gebleken is dat de eindexamenresultaten in het VO in 2007 zijn verslechterd ten opzichte van het jaar  

daarvoor.  In 2008 wordt het gesprek aangegaan met de schoolbesturen over de resultaten van het VO
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Een ander punt van zorg betreft de mate waarin scholen effectief uitvoering geven aan hun  

veiligheidsbeleid
Aan beleid voor ouderbetrokkenheid en sociale competenties heeft ons College nog niet de  

uitvoering gegeven die in het Jaarplan 2007 (en Jong Amsterdam) werd beoogd.  Dat wil overigens 
niet zeggen dat op het niveau van de uitvoering – het schoolniveau – niet de nodige activiteiten 
worden ontplooid.  Nut en noodzaak van een beleidskader en een meer samenhangende aanpak 
worden in 2008 onderzocht

Educatie & Inburgering
Met Taal- en Inburgeringstrajecten beoogt de gemeente Amsterdam van Amsterdammers die dat nodig 
hebben de taalachterstand te verkleinen en de maatschappelijke betrokkenheid te verhogen.  De ambitie 
van de gemeente is groot.  Begin 2006 is besloten om in vijf jaar (2006 tot en met 2010) voor circa 
70.000 á 80.000 mensen taal- en inburgeringstrajecten te organiseren.  In 2006 zijn circa 20.000 taal- en 
inburgeringstrajecten van start gegaan.  Voor de periode 2007-2010 is het aantal te bereiken inburgeraars 
bijgesteld naar 60.000 (hiertoe behoren ook trajecten in het kader van volwasseneneducatie en taal & 
ouderbetrokkenheid).  Dat betekent dat in de periode 2007-2010 jaarlijks 15.000 taal- en inburgeringstra-
jecten gerealiseerd moeten worden.

Hoewel inburgering hoog op de agenda van ons College stond, hebben de diverse verbeteracties 
niet geleid tot de verwezenlijking van de doelstelling voor 2007: de realisatie van 15.000 Taal- en 
Inburgeringstrajecten.  Ons College heeft opdracht gegeven de inburgering in Amsterdam te evalueren 
(inclusief knelpuntenanalyse en verbeteradviezen).  Deze opdracht is extern uitgezet.  Omdat doelstelling 
en resultaten van de inburgering in Amsterdam deel uit maken van deze evaluatie, is niet op voorhand 
uit te sluiten dat de uitkomsten daarvan aanpassing noodzakelijk maken van doelstellingen en resultaten 
zoals weergegeven in dit jaarverslag.  Hier past dus voorbehoud.  De resultaten van de evaluatie worden 
verwacht in het tweede kwartaal van 2008.

Jeugd
In 2007 is invulling gegeven aan het ambitieuze programma Opvoeden en opgroeien uit het collegeak-
koord Kinderen Eerst/Jong Amsterdam.  Veel van de beoogde doelen zijn bereikt.  Een belangrijk 
onderdeel is de training van alle professionals (opvoedondersteuners) rondom jonge kinderen, zoals 
verpleegkundigen en welzijnswerkers, en de vorming van hoogwaardige Ouder en Kindcentra (OKC) in 
de hele stad. 

Het accent ligt op vroegtijdige (preventieve) interventies.  Uit wetenschappelijke literatuur blijkt dat 
bewezen effectieve interventies kunnen voorkomen dat kinderen op latere leeftijd veel zorg nodig 
hebben.  Het Sprint-programma dat bij jongens tussen 8 en 10 jaar beginnende vormen van antisociaal 
gedrag opspoort, is daarvan een belangrijk en substantieel onderdeel. Gebleken is dat wanneer een 
jongere via het Sprint-programma – samen met zijn opvoeders – de aanpak voor antisociaal gedrag 
ondergaat (kosten: € 2.500), er een grote kans is dat plaatsing in een justitiële inrichting (kosten circa 
€ 130.000 per jaar) voorkomen kan worden. 
Verder zijn er cursussen rond geboorte gegeven, preventieprogramma’s tegen depressie en ontwikke-
lingsstoornissen uitgevoerd en huisbezoeken afgelegd door onderwijsgevenden uit primair en voortgezet 
onderwijs.

Verder stond in 2007 de brede aanpak van de multi-probleem gezinnen centraal. Hiervoor is een – niet-
vrijblijvende – samenwerking gestart tussen o.a. woningcorporaties, politie, jeugdzorg, maatschappelijk 
werk en jeugdreclassering.  In 2007 hebben die ketenpartners afspraken gemaakt die in de komende jaren 
een effectieve zorg en lokaal maatwerk moeten garanderen.

In 2007 waren er elf stadsdelen met een OKC.  Van een geüniformeerde werkwijze, die het mogelijk maakt 
dat de Amsterdammers bij elk OKC eenzelfde mate van dienstverlening tegemoet kunnen zien is echter 
nog geen sprake.  Dit vormt een belangrijke opgave voor 2008. 

Diversiteit en Wij Amsterdammers
De DMO-Unit Diversiteit en het Platform Amsterdam Samen (PAS, programma Wij Amsterdammers) 
worden gezamenlijk aangestuurd door de regisseur Sociale Cohesie.  Het zijn de pijlers waarop de 
beleidsinspanningen en interventies steunen waarmee de bestuurlijke doelstellingen voor integratie en 
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sociale cohesie gerealiseerd moeten worden.  In 2007 waren de belangrijkste activiteiten de uitvoering van 
de subsidieverordening integratie, participatie en sociale cohesie (SIP), de uitvoering van maatschap-
pelijke projecten via het Meldpunt Goede Ideëen (MGI), het realiseren of faciliteren van grootschalige 
evenementen als de Amsterdamdag, de Stadsspelen, de Dag van de Dialoog, het Ramadanfestival en de 
Nationale Herdenking Slavernijverleden. 

Strategisch onderdeel van Wij Amsterdammers is de Informatiehuishouding (Ihh), in welk kader 
preventieve maatregelen, gericht op het voorkomen van radicalisering, zijn uitgevoerd, conform de 
beleidsnota Amsterdam tegen Radicalisering, die eind 2007 verscheen.
Onder de vlag van PAS is actief met de stadsdelen samengewerkt (fi nancieel en inhoudelijk) om 
activiteiten uit het programma Wij Amsterdammers ook op buurt- en wijkniveau te realiseren, onder meer 
via de Denktank Sociale Cohesie.
De Unit Diversiteit onderhoudt strategische samenwerkingsverbanden met het Meldpunt Discriminatie 
Amsterdam, het COC, de inspraakorganen (Strategisch Overleg Diversiteit) en de Adviesraad Diversiteit 
en Integratie.
De samenwerking met de Stichting Marhaba, die actuele vraagstukken in samenhang met het thema 
Islam en samenleving op de agenda zou zetten, is in 2007, door problemen binnen de stichting, niet van 
de grond gekomen.

1.2 Externe ontwikkelingen

Educatie
De stopzetting door het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen van de fi nanciering van 
de Stichting Islamitisch Basisonderwijs Amsterdam (SIBA), zorgde in de zomer van 2007 voor onrust. 
 Overleg met het schoolbestuur en het Rijk heeft gezorgd voor een vrij soepele overplaatsing van alle 
leerlingen naar andere basisscholen. 
De kwaliteit van het onderwijs stond in 2007 hoog op de agenda, zowel lokaal als op rijksniveau. 
Gezamenlijk wordt gezocht naar wegen de kwaliteit van het onderwijs op een hoger niveau te brengen.

Educatie en inburgering
De nieuwe Wet Inburgering (WI) werd op 1 januari 2007 van kracht, een besluit overigens, dat pas eind 
2006 genomen werd.  Alle gemeenten werden geconfronteerd met een korte invoeringstijd en aanloop-
problemen.  De centrale stad en de stadsdelen zijn begonnen aan de ontwikkeling van een nieuwe 
infrastructuur die het mogelijk moet maken effectieve trajecten voor inburgering te kunnen aanbieden. 
 Om de negatieve effecten van de late invoering te kunnen ondervangen, is een groot aantal ontwik-
kelingen tegelijkertijd op gang gebracht, bijvoorbeeld ICT, ontwikkeling Taalwijzers, aanbestedingen, 
reorganisaties, planvorming en uitvoering.  De gemeente Amsterdam heeft in 2007 met ketenpartners en 
het ministerie van WWI (Wonen, Wijken en Integratie) gezocht naar oplossingen voor knelpunten. 

Jeugd
In 2006 en 2007 hebben bijna 2.900 jongeren gebruik gemaakt van de Bijzondere Trajecten Risico-
jongeren.  Dat impliceert een benutting van 95% van de capaciteit van deze trajecten – Goal!, CATch, 
Edutainment, Sport-it, Enip en Tienermoeders –, die met middelen uit het Europees Sociaal Fonds 
(ESF) aangeboden konden worden.  Het is wel opvallend dat de mentorprojecten in Goal! achterbleven 
bij de verwachting. Jongeren hebben minder belangstelling voor een mentor dan aanvankelijk werd 
verondersteld.  De terugloop in deelname vanwege de administratieve verplichtingen (meedoen aan een 
persoonsgebonden registratie), die in 2006 werd verwacht, is uitgebleven, mede dankzij de grote inzet 
van aanbieders bij de werving van jongeren voor de trajecten.  Zo zijn via de Gemeentelijke Basisadmini-
stratie alle bekende tienermoeders in de stad aangeschreven om ze te wijzen op het aanbod van Altra.
Amsterdam en enkele andere Europese hoofdsteden hebben goedkeuring van de Europese Unie 
gekregen voor een gezamenlijk kennisuitwisselingsproject voor armoedebestrijding bij kinderen.
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Hoofddoelstelling Indicator Te bereiken 
resultaten 2007 
(output)

Bereikte resultaten 
2007

Resultaten 
2007-2010

Ingezette 
middelen
(x € 1 miljoen) 

Voorschool
Kinderen beheersen 
de Nederlandse taal

Meetinstrument 
taalbeheersing

Oplevering 
meetinstrument 
taalbeheersing

Dataset meetinstru-
ment vastgesteld

Na oplevering 
meetinstrument wordt 
resultaat vastgesteld

2,0 structureel

BREDE SCHOOL
Brede scholen met 
een reeks van activi-
teiten op het gebied 
van sport, recreatie 
en cultuur en open 
tijdens kantooruren

Aantal scholen met 
bredeschoolconcept 
(po en vo)

Plan van aanpak voor 
150 basisscholen om 
brede-school-concept 
in te voeren

185 scholen voor 
PO en SO hebben 
afspraken met 
kinderopvang over 
samenwerking

150 basis-
scholen hebben 
brede- schoolconcept

1,0 structureel

Op 11 VO-locaties 
wordt de basis 
gelegd voor brede-
school-concept

7 VO scholen voeren 
dagarrangementen 
uit. 
10 kleurrijke lycea 
voeren een brede 
schoolprogramma uit

11 vo-locaties hebben 
een professioneel 
bredeschool-concept

VOORTIJDIG 
SCHOOLVERLATEN
Jongeren behalen 
een startkwalifi catie, 
werken, of volgen een 
traject naar opleiding 
of werk

Aantal voortijdig 
schoolverlaters

Het aantal VSV’ers in 
schooljaar 2006/2007 
daalt met 10%

Totaal aantal VSV-ers 
in schooljaar 06-07 is 
gedaald met 25% tot 
9.972

Jaarlijkse verminde-
ring VSV’ers met 
10%

 0,5 
incidenteel

LEERPLICHTHAND-
HAVING 
Directe aanpak 
schoolverzuim

Percentage wettelijk 
relatief verzuim

Het wettelijk relatief 
verzuim is met 10% 
gedaald

Totaal aantal jongeren 
met relatief verzuim is 
toegenomen 

Het wettelijk relatief 
verzuim is met 10% 
gedaald

OUDERBETROKKEN-
HEID 
Betrokkenheid ouders 
bij de schoolcarrière 
van hun kinderen

Aantal scholen met 
ouderbeleidsplan1

Minimaal de helft 
van alle scholen 
heeft in 2007 een 
ouder-beleidsplan

Stedelijke aanpak 
ouderbetrokkenheid 
is uitgevoerd

Alle scholen hebben 
een ouderbeleids-
plan

STAGEPLAATSEN
Voldoende 
stageplaatsen/
leerwerk-trajecten

Aantal leerlingen 
zonder stageplaats/
leerwerktraject

Iedere leerling in 
het mbo heeft een 
stageplaats/
leerwerktraject

Iedere leerling in 
het mbo heeft een 
stageplaats/leerwerk-
traject in schooljaar 
06/07

Er zijn stageplaatsen
Leerwerk-trajecten 
voor alle leerlingen 
die dat nodig hebben

1 Met de schoolbesturen van de basisscholen is afgesproken dat in een ouderbeleidsplan in ieder geval 
wordt opgenomen dat er minimaal 1 keer per jaar contact is met de ouders van iedere leerling.

Programakkoord 2006-2010
Maatschappelijk effect (outcome): iedereen heeft voldoende bagage om volwaardig en zelfstandig in de Amsterdamse 
samenleving te kunnen participeren
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Hoofddoelstelling Indicator Te bereiken 
resultaten 2007 
(output)

Bereikte resultaten 
2007

Resultaten 
2007-2010

Ingezette 
middelen
(x € 1 miljoen) 

LERARENTEKORT
Voldoende gekwalifi -
ceerde leerkrachten

Aantal structurele 
vacatures in PO en 
VO

Géén structurele 
vacatures in het PO 
en maximaal 50 in 
het VO

Er zijn geen 
structurele vacatures 
in het PO, cijfers over 
het VO zijn nog niet 
bekend

Géén structurele 
vacatures in PO, 
in het VO zijn 
er maximaal 25 
vacatures

0,5 
incidenteel

TAALBEHEERSING
Betere beheersing 
van de Nederlandse 
taal en grotere 
kennis van cultuur 
en geschiedenis van 
de (Amsterdamse) 
samenleving bij 
de allochtone 
Amsterdammers

Aantal Amsterdam-
mers met een taal- en 
inburgeringachter-
stand

(72.500 Amsterdam-
mers hebben 
taal- en inburgering-
achterstand)

Bijstelling2 naar: 
15.000 Amsterdam-
mers met een taal- en 
inburgerings-achter-
stand krijgen een 
traject aangeboden 

Ultimo 2007: 10.620 
Amsterdammers 
zijn geplaatst op 
een taaltraject 
en 3.130 op een 
Inburgeringstraject 
Totaal: 13.7503

De doelstelling 
van 15.000 is niet 
gerealiseerd.  Bij de 
behandeling van de 
begroting 2008 heeft 
de Raad opdracht 
gegeven om het 
aantal van 15.000 
trajecten voor 2008 
op te hogen met de 
trajecten die in 2007 
niet zijn uitgevoerd 
(motie Van der Pligt). 

(30.000 Amst er-
dammers hebben een 
taal- en inburgerings-
achterstand)

Bijstelling4 naar: Het 
aantal te bereiken 
Amster dammers met 
een taal- en inbur-
gerings-achterstand 
is bijgesteld naar ca. 
60.000 
Resultaat 2007 
– 2010: 60.000 
Amsterdam-mers 
met een taal- en 
inburgerings-achter-
stand zijn geschoold. 

1,5 
incidenteel

JEUGDZORG
Juiste zorg voor 
kinderen

Aantal kinderen dat 
geïndiceerde zorg 
ontvangt

2.300 kinderen 
ontvangen geïndi-
ceerde zorg

Ca. 2.200 kinderen 
ontvangen zorg. Def. 
 cijfers volgen maart 
‘08

Ruim 9.000 
kinderen ontvangen 
geïndiceerde zorg

0,7 
incidenteel
1,0 
structureel5

AANPAK PROBLE-
MATIEK JONGEREN
Vroegtijdige 
signalering en onder-
vanging problemen 
bij jongeren

Gebruik van diverse 
trajecten6

Minimaal 95 % van de 
trajecten wordt benut

M.u.v.  het traject 
GOAL wordt min. 
95% van de trajecten 
benut

Minimaal 95 % van de 
trajecten wordt benut

1,8 
incidenteel

OPVOEDINGS-
ONDER-
STEUNING
Hulp bij de 
opvoeding voor 
ouders die dat nodig 
hebben

Totaal aantal 
opvoeders dat 
gebruik maakt van 
opvoedingsonder-
steuning

2.000 opvoeders 
maken gebruik 
van opvoedings-
ondersteuning

Ruim 7.500 
opvoeders 
maken gebruik 
van opvoedings-
ondersteuning

Ruim 7500 opvoeders 
maken gebruik 
van opvoedings-
ondersteuning

1,0 structureel

2 Cie Wij 1 februari 2007 (Transformatie-plan Inburgering Amsterdam). 
3 zie voorbehoud bij § 1, 1.1 (Educatie & Inburgering)
4 Cie Wij 1 februari 2007 en aangepast in Jaarplan 2008
5 Beide bedragen hebben betrekking op Kinderen Eerst.
6 In par. 2.3 wordt precies aangegeven om welke trajecten het gaat. 
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Hoofddoelstelling Indicator Te bereiken 
resultaten 2007 
(output)

Bereikte resultaten 
2007

Resultaten 
2007-2010

Ingezette 
middelen
(x € 1 miljoen) 

BURGERSCHAP % Amsterdam-
mers bekend 
met democratie, 
grondrechten en 
gedeelde waarden & 
normen

Nulmeting is integraal 
meegenomen in de 
aanpak inburgering 
en is onderdeel van 
Wij Amsterdammers

Alle burgers zijn 
bereikt (100%)

‘Wij Amster-
dammers’7

VERSTERKEN 
SOCIALE COHESIE, 
ONTMOETING 
EN BINDING VAN 
AMSTERDAMMERS

Aantal positieve 
contacten tussen 
Amsterdammers 
met verschillende 
achtergrond; aantal 
mensen dat zich 
verbonden voelt met 
de stad

5% betere scores op 
dezelfde criteria 

Uit de burgermo-
nitor 2007 blijkt 
dat 41% van de 
Amsterdammers vindt 
dat de omgang met 
verschillende groepen 
(heel) goed is; dat 
43% meent dat dit 
matig is en 10% (heel) 
slecht.
78% van de Amster-
dammers voelt zich 
thuis in Amsterdam

10% betere scores op 
dezelfde criteria

‘Wij Amster-
dammers’ 

AANPAK 
DISCRIMINATIE EN 
RADICALISERING

% ervaren 
discriminatie

Afname 5% Het Meldpunt Discri-
minatie Amsterdam 
heeft 730 meldingen 
behandeld.
Volgens de burger-
monitor 2007 over 
ervaren discriminatie
- Marokkanen 
50%; Surinamers 
33%; Turken 29%; 
homo-mannen 27%; 
vrouwen algemeen 
9%.

Afname 10% 0,6 
incidenteel

Aantal acties/
meldingen 
Amsterdams 
Onderwijsadviespunt 
Radicalisering (AOR)

AOR behandelt 
alle klachten en 
hulpvragen

De taken van het AOR
 zijn onderdeel ge wor-
 den van het regu lie re 
werk van project-
bureau VIOS (Veilig in 
en Om School).

AOR behandelt 
alle klachten en 
hulpvragen

7 Op basis van het Programakkoord is voor 2007 € 5,5 miljoen beschikbaar gesteld voor ‘Taal en Wij 
Amsterdammers’.  Daarvan is € 2 miljoen voor Wij Amsterdammers en € 3,5 miljoen wordt verdeeld op 
basis van de jaarrekening. ‘Wij Amsterdammers’ is onderdeel van het resultaatgebied Bestuur en concern. 
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Hoofddoelstelling Indicator Te bereiken 
resultaten 2007 
(output)

Bereikte resultaten 
2007

Resultaten 
2007-2010

Ingezette 
middelen
(x € 1 miljoen) 

MAATSCHAPPELIJKE 
ORGANISATIES 
DRAGEN BIJ AAN 
INTEGRATIE

Aantal goed functi-
onerende stedelijke 
zelforganisaties dat 
werkt aan integratie, 
participatie en 
emancipatie

Evaluatie 142 organisaties 
hebben een subsidie 
aangevraagd, 
waarvan 43 
periodieke subsidies 
en 70 projectsubsi-
dies zijn gehonoreerd. 
 Bij het Meldpunt 
Goede Ideeën (MGI) 
zijn 120 verzoeken 
behandeld, waarvan 
er 42 zijn toegekend.

Implementatie 
resultaten evaluatie

0,5 structureel

Overige bestuurlijke aandachtspunten
Maatschappelijk effect (outcome): iedereen heeft voldoende bagage om volwaardig en zelfstandig in de Amsterdamse samenleving te 
kunnen participeren

Hoofddoelstelling Indicator Te bereiken 
resultaten 2007 
(output)

Bereikte resultaten 
2007

Resultaten 
2007-2010

Ingezette 
middelen
(x € 1 miljoen)

HUISVESTING
Onderwijs in 
geschikte gebouwen

Aantal scholen met 
geschikte huisvesting

55% van de scholen 
is gehuisvest in een 
geschikt gebouw

Ca. 50% van de 
schoolgebouwen is 
geschikt

95% van de scholen 
is gehuisvest in een 
geschikt gebouw
Werkzaamheden voor 
de overige 5% van 
de scholen worden 
voorbereid

23,9

ONDERDAK
Hulp voor dak- en 
thuisloze jongeren

Aantal dak- en 
thuisloze jongeren

Onderzoek naar 
omvang van de groep 
dak- en thuisloze 
jongeren

Geen onderzoek 
gedaan in 2007, vanaf 
2008 veldtafel zwerf-
jongeren ingesteld. 
 Daar wordt het 
aantal zwerfjongeren 
gemonitord

Output wordt 
bepaald na het 
onderzoek

1,6

JEUGDVOORZIE-
NINGEN
Jongeren participeren 
in gemeentelijke 
activiteiten

Aantal jongeren 
dat gebruik maakt 
van gemeentelijke 
jeugdactiviteiten

Inventarisatie wensen 
jongeren

Inventarisatie wensen 
en gebruik van 
voorzieningen heeft 
plaatsgevonden. 

Vaststelling resultaat 
na afstemming 
aanbod op wensen 
jongeren 

1,9

AANPAK 
SEGREGATIE
Afname concentratie-
scholen in PO

Aantal concentratie 
scholen in PO

Convenant met 
stadsdelen en 
schoolbesturen 
over tegengaan 
concentratie-scholen

Convenant 
is getekend. 
 Rapport ‘witte vlucht’ 
is opgeleverd

Afhankelijk van de 
resultaten van het 
convenant wordt het 
te bereiken resultaat 
vastgesteld

0,35 
incidenteel
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2 Bereikte resultaten per subresultaatgebied 

2.1 Middelen

Begroting Rekening
 Bedragen x € 1 miljoen       
 Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
Educatie 120,9 77,3 43,6 195,2 151,7 43,5
Bibliotheken 11,1 0,6 10,5 10,6 0,3 10,3
Diversiteit 4,4 0,0 4,4 4,1 0,0 4,1
Jeugd 25,7 8,1 17,6 31,8 10,1 21,7
Totaal resultaatgebied 162,0 86,0 76,0 241,7 162,1 79,6

In vorenstaande tabel is een cijfermatig overzicht opgenomen van de rekeningbedragen van dit resultaat-
gebied (onderverdeeld naar subresultaatgebieden).  Hierna volgt een toelichting op de voor 2007 bestuurlijk 
relevante ontwikkelingen.

2.2 Subresultaatgebied Educatie

Te bereiken 2007 Bereikt 2007 Activiteiten Begroot 
x € 1.000

Realisatie 
x € 1.000

VOORSCHOOL
Kinderen beheersen de 
Nederlandse taal

Dataset meetinstrument in 
samenspraak met Monitorbedrijf 
vastgesteld. Implementatie in 
voorbereiding

Ontwikkelen meetinstrument 
taalbeheersing; 
 

Lasten 21.400
Baten 20.800
Saldo 600

 28.192
 28.277
 -85

Aantal voorscholen is uitgebreid: 
eind 2007 zitten 3.067 doelgroep-
kinderen op de voorschool 
medio 2007 zitten 5.330 doelgroep-
kinderen op de vroegschool

Uitbreiden aantal voorscholen, 
zodat het aantal peuters en kleuters 
die daarvan gebruik maken, kan 
toenemen van 1.900 peuters 
en 5.750 kleuters nu naar 3.850 
peuters en 6.000 kleuters in 20108.

BREDE SCHOOL
Brede scholen, open 
tijdens kantooruren, met 
een reeks van activiteiten 
op het gebied van sport, 
recreatie en cultuur

Cofi nanciering is gerealiseerd Bereiken Cofi nanciering 
ESF-middelen voor 
bredeschoolconcepten

Lasten 1.000
Baten 0
Saldo 1.000

 8.285
 6.693
 1.592

VOORTIJDIG 
SCHOOLVERLATEN
Jongeren behalen een 
startkwalifi catie, werken, 
of volgen een traject naar 
opleiding of werk

Herinrichting RMC/leerplicht is 
gerealiseerd. Stedelijk Bureau 
leerplicht start op 1 januari 2008

Overstapprocedures in werking
Aanscherpen ketenaanpak VSV
Uitvoeren convenant VSV
200 mentoraten voor overgang van 
po/vo

Verbeteren informatie-uitwisseling 
(ICT-slag)

Lasten 4.658
Baten 4.829
Saldo -171

 7.374
 7.486
 -112

8 De verantwoordelijkheid voor de kleuters ligt bij de schoolbesturen.
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Te bereiken 2007 Bereikt 2007 Activiteiten Begroot 
x € 1.000

Realisatie 
x € 1.000

LEERPLICHTHANDHA-
VING9 
Directe aanpak 
schoolverzuim

Huisbezoeken gerealiseerd Bij schoolverzuim is binnen vijf 
dagen contact opgenomen met 
spijbelende jongeren en hun 
ouders10

De middelen 
hiervoor zijn 
verwerkt in 

de bijdragen 
voor het 

tegengaan 
van voortijdig 
schoolverlaten

OUDERBETROKKENHEID
Betrokkenheid ouders bij 
de schoolcarrière van hun 
kinderen

Stedelijke aanpak ouderbetrokken-
heid is uitgevoerd i.s.m. stadsdelen, 
schoolbesturen en capabel 

Uitvoering teamtrainingen in PO, 
VO en MBO

 500
 0
 500

STAGEPLAATSEN
Voldoende stageplaatsen/
leerwerktrajecten

Iedere leerling in het MBO heeft 
een stageplaats

Inventarisatie tekorten per branche/
sector
Dienstendesk Amsterdam 
operationeel
Leerbedrijvencentrum Oost 
operationeel (het Vakwerk)
RABA11

Lasten 1.720
Baten 0
Saldo 1.720

 1.339
 0
 1.339

LERARENTEKORT
Voldoende gekwalifi -
ceerde leerkrachten.

Er zijn geen vacatures in het PO
Het jaarplan van het APO is conform 
uitgevoerd

Uitvoering Jaarplan APO Lasten 
Baten 
Saldo 

 500
 0
 500

TAALBEHEERSING
Betere beheersing van 
de Nederlandse taal 
en grotere kennis van 
cultuur en geschiedenis 
van de (Amsterdamse) 
samenleving
 bij de allochtone 
Amsterdammers

Ultimo 2007: 10.620 Amsterdam-
mers zijn geplaatst op een 
taaltraject en 3.130 op een 
Inburgeringstraject 
Totaal: 13.75012

De doelstelling van 15.000 is niet 
gerealiseerd.  Bij de behandeling 
van de begroting 2008 heeft de 
Raad opdracht gegeven om het 
aantal van 15.000 trajecten voor 
2008 op te hogen met de trajecten 
die in 2007 niet zijn uitgevoerd 
(motie Van der Pligt). 

Uitvoeren en aanbesteden en 
inkoop trajecten
Handhaven inburgeringsplicht
Informeren van de doelgroep
‘Taal Werkt’13

Coördineren inburgeringsbeleid 
Amsterdam
Ontwikkelen en beheren ICT en 
inburgeringstrajecten
Ontwikkelen en uitvoeren 
fl ankerend beleid

Lasten 36.852
Baten 37.000
Saldo -148

 25.874
 69.467
 43.593

HUISVESTING
Onderwijs in geschikte 
gebouwen voor kinderen

Ca. 50% van de schoolgebouwen 
heeft geschikte huisvesting

Uitvoeren Integraal Huisvesting 
Plan (IHP)

Lasten 28.727
Baten 404
Saldo 28.323

 25.433
 1.489
 23.944

9 De uitvoering van de leerplichthandhaving valt onder de verantwoordelijkheid van de stadsdelen.
10 De middelen hiervoor zijn verwerkt in de bedragen voor het tegengaan van voortijdig schoolverlaten. 

Handhaving van leerplicht en het tegengaan van voortijdig schoolverlaten hangen zeer nauw met elkaar 
samen.

11 Regionaal Arrangement Beroepsonderwijs Amsterdam.
12 Zie voorbehoud bij § 1, 1.1 (Educatie & Inburgering)
13 Op basis van het Programakkoord is voor 2007 € 5,5 miljoen beschikbaar gesteld voor Taal en Wij 

Amsterdammers.  Daarvan is € 2 miljoen voor Wij Amsterdammers en € 3,5 miljoen wordt verdeeld op 
basis van de jaarrekening.  Wij Amsterdammers is onderdeel van het resultaatgebied Bestuur en concern.
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2.3 Subresultaatgebied Jeugd

Te bereiken 2007 Bereikt 2007 Activiteiten Begroot 
x € 1.000

Realisatie
x € 1.000

ONDERDAK
Hulp voor dak- en 
thuisloze jongeren14

Veldwerk ten behoeve van 
1750 jongeren en dienstverlening 
t.b.v. 625 jongeren

Veldwerk door Streetcornerwork 
(1800 jongeren)
Dienstverlening aan 550 jongeren

Lasten 1.594
Baten 0
Saldo 1.594

 1.594
 0
 1.594

JEUGDZORG15

Juiste zorg voor kinderen
Ca. 2.200 kinderen ontvangen zorg 
Def.  cijfers volgen maart ‘08

Stadsbrede programcoördinatie en 
evaluatie preventief jeugdbeleid
Opsporen en behandelen 
psychosociale en psychiatrische 
problemen van 17- tot 23-jarigen in 
arbeidtoeleidingsprojecten
Implementeren elektronisch 
kinddossier
Kingma-project

Nvt

AANPAK 
PROBLEMATIEK 
JONGEREN
Vroegtijdige signalering 
en ondervanging van 
problemen bij jongeren

703 Catch trajecten, 460 
Edutainment trajecten, 984 Goal! 
Trajecten, 190 Tienermoeders 
trajecten, 208 Sport-it trajecten, 
147 ENIP trajecten. 

188 trajecten CATch (met ESF 350 
trajecten)
150 trajecten Edutainment (met 
ESF 200 trajecten)
700 GOAL-mentoraten
38 Tienermoederstrajecten (met 
ESF 100 trajecten)
Met ESF 100 Sport-it-trajecten
1.350 jongeren in Vangnet-traject
60 jongeren in ENIP-trajecten
Uitvoering Traject Risicojongeren
Cofi nanciering ESF (minimaal 50%)

Lasten 6.297
Baten 6.297
Saldo 0

 7.784
 5.696
 2.088

OPVOEDINGS 
ONDER STEUNING
Hulp bij de opvoeding 
van hun kinderen voor 
ouders die dat nodig 
hebben

Ruim 7.500 opvoeders maken 
gebruik van opvoedings-
ondersteuning die in alle stadsdelen 
aanwezig is (waarvan 6 stadsdelen 
met Triple P), 295 hulptrajecten voor 
jonge moeders en 360 afgeronde 
aanmeldingen

Uitvoeren ‘Kinderen Eerst’
Ontwikkeling brede 
aanpak preventie en 
opvoedingsondersteuning
Hulp aan 260 jonge moeders
Uitvoeren motie ‘Kinderen Eerst’ 
voor 2006
Voorzorg en ‘Samen Starten’ (baby)
Introductie Triple P 
(opvoedingsondersteuning)
Sprint
Uitbreiding van aantal multipro-
bleemgezinnen die (combinaties) 
van zorg ontvangen (van 12% naar 
21%)

Lasten 1.801
Baten 1.801
Saldo 0

 13.461
 1.801

11.660

14 Het gaat om jongeren tot 18 jaar.  Is met de hulpverlening begonnen voordat de jongere 18 jaar was, dan 
mag jeugdzorg de behandeling afmaken, ook als de jongere de 18 is gepasseerd. Jeugdzorg mag geen 
nieuwe cliënten ouder dan18 jaar aannemen.

15 De Stadsregio Amsterdam is verantwoordelijk voor de jeugdzorg.  De Stadsregio stelde in 2007 ruim 
€ 100 miljoen beschikbaar voor het uitvoeringsprogramma van de jeugdzorg in Amsterdam.
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Te bereiken 2007 Bereikt 2007 Activiteiten Begroot 
x € 1.000

Realisatie
x € 1.000

JEUGDVOORZIENINGEN
Participatie jongeren 
in gemeentelijke 
jeugdactiviteiten.

8% van de jongeren maakt  

gebruik van een jongerencentrum 
en 11% van een buurthuis
48% van de jongeren is bekend  

(weet te vinden) met een 
jongerencentrum en 11% met een 
buurthuis
Jeugdlol: 54 aanvragen voor  

door jongeren bedachte en 
(mede)uitgevoerde stedelijke 
jongerenactiviteiten
Circus Elleboog: 2 innovatieve  

projecten met stadsdeel Noord 
en in samenwerking met 
Streetcornerwork gerealiseerd
Stedelijk Jongeren/werk  

Amsterdam: aantal producenten: 
1.555; aantal vrijwilligers: 9.283; 
aantal bezoekers: 963.332
MFC Zeeburg (Nowhere): aantal  

producenten: 734; aantal vrijwil-
ligers: 2.014; aantal bezoekers: 
14.932
Studio West: aantal bezoekers:  

23.560
XXXS

50.000 jongeren hebben  

XXXS-card ontvangen
78% Amsterdamse jongeren is  

bekend met de kaart, 22% maakt 
actief gebruik van de kaart. XXXS.
nl heeft gemiddeld 1.500 unieke 
bezoekers per dag
4 Topscore XXXSperience met  

3.000 bezoekers, 11 XXXSclusives 
georganiseerd

Uitbreiding aanbod vrijetijdsactivi-
teiten voor 12-16 jaar
Onderzoek 2006/2007 naar 
vrijetijdsbesteding
Jeugdmonitor
Inventarisatie en vergroten (buiten) 
speelruimte
Uitvoering Lokaal Jeugd- en 
Onderwijsplan (LOJP)
Stimuleren Jongerenparticipatie
Uitbreiding aanbod Jongerenpas 
XXXS
Uitvoeren 30 à 35 stedelijke 
jongerenactiviteiten (Jeugdlol)
Coördinatie Vrijwillig Jeugd- en 
Jongerenwerk
Ondersteuning Scouting- en 
Vakantiekampen
Organisatie Kinderwerk i.s.m. 
 Circus Elleboog
Subsidiëren 6 innovatieve projecten

Lasten 4.949
Baten 0
Saldo 4.949

 4.886
 0
 4.886

AANPAK SEGREGATIE
Afname concentratie 
scholen in po

Convenant kleurrijke scholen is 
ondertekend
10 pilots in voorbereiding gericht 
op het bevorderen van gemengde 
scholen

Kleurrijke scholen en so
Uitvoeren pilots
Ondersteunen ouderinitiatieven
Uitwisselingproject zwarte en witte 
scholen
Afspraken met scholen en 
stadsdelen over aannamebeleid
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2.4 Subresultaatgebied Diversiteit en Wij Amsterdammers

Te bereiken 2007 Bereikt 2007 Activiteiten Begroot 
x € 1.000

Realisatie
x € 1.000

BURGERSCHAP: 
nulmeting

Aandacht voor burgerschap is 
integraal onderdeel van de aanpak 
Wij Amsterdammers en is verder 
onderdeel van aanpak inburgering 
van DMO alsmede binnen 
programma VIOS

Aanpak inburgering (zie subresul- 

taatgebied Educatie) 
VIOS (zie subresultaatgebied  

Educatie) 

VERSTERKEN 
SOCIALE COHESIE, 
ONTMOETING 
EN BINDING VAN 
AMSTERDAMMERS:
5% betere scores op 
dezelfde criteria

stadsdelen worden ondersteund  

bij diverse activiteiten voor 
sociale cohesie op buurt- en 
wijkniveau
grote stedelijke projecten:  

dag vd Dialoog, Stadsspelen, 
Amsterdamdag, Westside soap
Maatschappelijke investeringen  

via MGI
Opzetten denktanks sociale  

cohesie in 5 stadsdelen
Ontwikkeling Amsterdamse  

Canon

WA investeringen in stadsdelen 

Investeren in sociaal kapitaal  

(diverse actielijnen)
Stelpost Diversiteit (diverse  

interventies)

Lasten 6500
Baten 0
Saldo 6500

 6100
 0
 6100

AANPAK DISCRIMINATIE 
EN RADICALISERING:
Afname discriminatie 5%

AOR behandelt alle 
klachten en hulpvragen

actieplan preventie van radicalise- 

ring (implementatie Imes-rapport)
veel trainingen van professionals  

op preventie radicalisering
Informatiehuishouding behandeld  

22 meldingen 
Ramadanfestival 

Het Meldpunt Discriminatie  

Amsterdam heeft 730 meldingen 
behandeld
AOR heeft alle adviesvragen en  

signalen afgehandeld

WA grenzen en eisen stellen  

(diverse actielijnen; voor project 
Informatiehuishouding wordt hier 
verwezen naar resultaatgebied 
OOV)
Subsidierelatie Meldpunt  

Discriminatie Amsterdam
AOR is ingebed in de vaste  

structuur van VIOS (zie subresul-
taatgebied Educatie)

Lasten 2000
Baten 0
Saldo 2000

 2000
 0
 2000

MAATSCHAPPELIJKE 
ORGANISATIES DRAGEN 
BIJ AAN INTEGRATIE:
Evaluatie

142 organisaties hebben een 
subsidie aangevraagd, waarvan 
43 periodieke subsidies en 70 
projectsubsidies zijn gehonoreerd.

Subsidieverordening Integratie  

en Participatie
Subsidies vrouwen- en homo- 

organisaties
Multifunctioneel Centrum  

Vluchtelingenorganisaties

Lasten 2000
Baten 0
Saldo 2000

 2000
 0
 2000



Jaarverslag 2007 Resultaatgebieden 103

ed
ucatie, jeug

d
 en d

iversiteit

Te bereiken
2007

Bereikt
2007

Activiteiten Begroot 
x € 1.000

Realisatie 
x € 1.000

Exploitatie Openbare 
Bibliotheek

Exploitatie Openbare Bibliotheek Subsidieverstrekking en kapitaal- 

lasten OBA
Oriënterende gesprekken  

gevoerd over de werkrelatie 
tussen de bibliotheek en DMO

Lasten 9.700  9.700

2.5 Subresultaatgebied Bibliotheken
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Prioriteiten die zijn opgenomen in het programakkoord 2006-2010

Omschrijving 
prioriteit

S/I* Beschikbaar 
gesteld 
bedrag

(x € 1.000)

Ultimo 2007 
betaald en 
verplicht

(x € 1.000)

Voorstel om 
ultimo 
2007 op te 
nemen in 
reserve 
(x € 1.000)

Omschrijving gerealiseerd 
resultaat

Prioriteit 
volledig 

uitgevoerd 
(J/N)

Uiterste 
datum 
geplande 
uitvoe- 
ring

Wij Amsterdammers  I 5.5 5.3 Uitvoering preventieve  

aanpak radicalisering
Wij Amsterdammers inzet  

in en met de stadsdelen
Ontwikkeling A’damse  

canon
Amsterdamdag 

Voor €  1,5 miljoen is 
geïnvesteerd in Taallessen 
/ouderenparticipatie

 N  

3 Realisatie prioriteiten

3.1 Realisatie prioriteiten 2007

3.2 Toelichting realisatie prioriteiten

Wij Amsterdammers
De prioriteit voor Wij Amsterdammers betrof € 4 miljoen (€ 5,5 miljoen minus €1,5 miljoen voor Taal/
Ouderparticipatie) en is grotendeels uitgevoerd.  Een plan van aanpak voor preventie van radicalisering 
is goedgekeurd door uw Vergadering en in 2007 is de implementatie van de aanbevelingen van het 
Imes-rapport ter hand genomen.  Met de stadsdelen zijn afspraken over (co)fi nanciering gemaakt voor de 
realisering op buurt- en wijkniveau van activiteiten uit het programma Wij Amsterdammers.  Verder zijn 
grote projecten als de Amsterdamdag en de Stadsspelen uitgevoerd en is begonnen aan de ontwikkeling 
van de Amsterdamse Canon.

De prioriteit is niet volledig uitgevoerd, omdat het project Marhaba in 2007, door omstandigheden niet 
gerealiseerd kon worden

Diversiteit
De prioriteit van € 0,5 miljoen is volledig uitgevoerd via subsidiebeschikkingen op het terrein van 
integratie en participatie, met dien verstande dat de zogeheten 10%-operatie deze prioriteit met 
€ 150.000 verlaagde.
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verkeer en infrastructuur

Resultaatgebied Verkeer en infrastructuur

1 Bestuurlijke hoofdlijnen

1.1 Inleiding

Het resultaatgebied Verkeer en Infrastructuur omvat bereikbaarheid, mobiliteit en aanleg en beheer van de 
infrastructuur van Amsterdam. Het streven is de volgende maatschappelijke effecten te bereiken:

behoud en verbeteren van het openbaar vervoer 

betere luchtkwaliteit in de stad 

betere bereikbaarheid ten dienste van de stad en de regio 

betere verkeersveiligheid  

goed onderhouden infrastructuur  

De volgende diensten dragen bij aan deze resultaten.
Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer (DIVV) 

Het grootste deel van het resultaatgebied valt onder deze dienst. DIVV zorgt ervoor dat de bewoners 
en bezoekers van Amsterdam zich veilig en effi ciënt kunnen verplaatsen door de stad. DIVV ontwikkelt 
verkeer- en vervoerbeleid en voert dit uit door het realiseren en beheren van infrastructuur. Hiertoe heeft 
DIVV een centrale regiefunctie en is DIVV het Amsterdamse kenniscentrum op het gebied van verkeer en 
vervoer
Dienst Stadstoezicht 

De Dienst Stadstoezicht voert de parkeerhandhaving uit (vergunningverlening, handhaving en inning)
Dienst Advies Beheer (DAB/ Parkeergebouwen) 

De Parkeergebouwen is exploitant van de gebouwde parkeervoorzieningen (garages en P+R voorzie-
ningen). Via beheer, het leveren van kennis en informatie over het gebruik van de parkeergebouwen 
draagt parkeergebouwen bij aan een betere exploitatie en sociale veiligheid van de garages en de P+R 
voorzieningen

1.2 Externe ontwikkelingen

Landelijke ontwikkelingen
In het nieuwe regeerakkoord blijft mobiliteit belangrijk en er is meer aandacht voor milieu, leefomgeving 
en openbaar vervoer. Tot nu toe stemt de fi nanciële verdeling van het Rijk echter niet positief. Zo wordt 
op de groei van de ‘Brede Doeluitkering’ (hieruit wordt de exploitatie van het OV betaald en kan de 
Stadsregio Amsterdam investeringen in infrastructuur doen) gekort. Hierdoor is er landelijk jaarlijks € 80 
miljoen minder te besteden

Randstad Urgent
Het programma ‘Randstad Urgent’ is opgesteld. Dit is een verzameling grote projecten die bijdragen aan 
de versterking van de positie van de Randstad. Het kabinet wil de besluitvorming over deze projecten 
in goede banen leiden en waar mogelijk versnellen. De infrastructurele projecten van Randstad Urgent 
binnen de Noordvleugel zijn: Planstudie weg Schiphol Amsterdam Almere (SAA,A6/A9), A4 Schiphol, 
Planstudie OV Schiphol Amsterdam Almere Lelystad (SAAL), Werkstad A4, Gebiedsontwikkeling Haarlem-
mermeer, Toekomstagenda Markermeer/IJmeer en de Schaalsprong Almere. 

Weg- en openbaar vervoerverbindingen
In 2007 heeft het kabinet een besluit genomen over de planstudie Schiphol Amsterdam Almere (SAA), 
waarin de gehele corridor wordt aangepakt. Het kabinetsbesluit heeft geleid tot een overeenkomst met 
de regio, waarin de mate van uitbreiding van de weg, de inpassing van de A9 en de fi nanciële bijdragen 
vanuit de regio zijn vastgelegd. De Gaasperdammerweg wordt, overeenkomstig de wens van Amsterdam, 
vrijwel geheel in een tunnel ondergebracht. In 2008 wordt de Tracénota/MER voltooid en volgt na 
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inspraak het standpunt van het kabinet. 
De eerste fase van de Planstudie OV Schiphol Amsterdam Almere Lelystad (SAAL) wordt naar verwachting 
begin 2008 afgerond met een besluit over de korte termijn spoormaatregelen en een besluit over de 
vervolgfase. 

Anders betalen voor mobiliteit
In het besluit van het kabinet van 30 november 2007 is gekozen voor de introductie van een landelijke 
kilometerprijs. De invoering van een landelijk systeem start met vrachtwagens in 2011 gevolgd door 
personenauto’s in 2012. In 2012 kan in de Noordvleugel als eerste plaats in Nederland begonnen 
worden met de invoering van een heffi ng die gedifferentieerd is naar tijd, plaats en milieukenmerk van 
de auto. Tot die tijd is er een mobiliteitspakket beschikbaar van € 100 miljoen, waarvan een substantieel 
deel beschikbaar is voor de Noordvleugel. In overleg met het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, de 
maatschappelijke organisaties en de werkgevers zal in 2008 een voorstel worden voorbereid. 

Wet en regelgeving tram- en metrotunnels
Nieuwe landelijke wet- en regelgeving voor tram- en metrotunnels is in voorbereiding. De nadruk ligt 
daarbij op de borging van tunnelveiligheid. Dit is een complexe opgave omdat de huidige wet- en 
regelgeving voor tram en metro niet alleen sterk verouderd is, maar ook verspreid is over verschillende 
wetten. Vooruitlopend op deze wet- en regelgeving heeft Amsterdam al in 2005 de Amsterdamse 
Leidraad Integrale Veiligheid (ALIVe) vastgesteld. Dit in verband met de projecten Noord/Zuidlijn en 
Renovatie Oostlijn. Punt van aandacht rond de wet- en regelgeving op dit moment betreft de borging en 
de toetsing van tunnelveiligheid in bouw- en gebruiksvergunningen.

Regionale ontwikkelingen
Begin 2006 heeft de minister van Verkeer en Waterstaat onder de verzamelnaam fi leproof een aantal 
maatregelen aangekondigd om op korte termijn de fi ledruk te verminderen. Één van de maatregelen 
is het project ‘Verbetering doorstroming ring A10’. Hiervoor is een uitvoeringsprogramma vastgesteld, 
aanbesteed en worden de maatregelen geconcretiseerd voor toepasbaarheid op straat. De eerste 
maatregelen worden begin 2009 verwacht. Daarnaast is het afgelopen jaar ook ‘Gebiedgericht Benutten-
project Westpoort’ opgestart, dat zich richt op het verbeteren van de bereikbaarheid van Westpoort voor, 
tijdens en na de aanleg van de Westrandweg en de Tweede Coentunnel.  

Tweede Coentunnel- Westrandweg
In februari 2007 is het ‘Tracébesluit Capaciteitsuitbreiding Coentunnel’ ondertekend, de laatste stap in de 
procedure leidend tot de uitbreiding van de capaciteit van de Coentunnel. Volgens planning kan in 2008 
de eerste spade in de grond. 
Voor een goede afwikkeling van het verkeer door de Tweede Coentunnel is de aanleg van de 
Westrandweg noodzakelijk. Een groot deel van het tunnelverkeer wordt via de aan te leggen 
Westrandweg afgeleid van de Ring A10-west. 

OV-Visie
In 2007 heeft de voorbereiding en inspraak over de Amsterdamse OV-Visie 2008-2020  plaatsgevonden. 
De Amsterdamse OV-Visie is ontwikkeld als inbreng van Amsterdam voor de OV-Visie 2020-2030 van 
de Stadsregio Amsterdam. De Amsterdamse OV-Visie bevat drie belangrijke hoofdlijnen. Ten eerste 
dient het fi jnmazige OV-netwerk in Amsterdam in stand gehouden te worden. Daarnaast dient het 
huidige systeem op twee punten te worden aangepast, namelijk verbetering van de kwaliteit over de 
hele linie en vergroting van de vervoerscapaciteit. Tot slot afstemming van ruimtelijke ontwikkelingen en 
OV-infrstructuur vragen om een integrale benadering.

Metropoolvisie
De bestuurders in de regio hebben de ambitie uitgesproken om Amsterdam en de regio tot een 
metropool te ontwikkelen. Hiervoor wordt gewerkt aan de Metropoolvisie. De strategiegroep is gestart 
met een aantal thematische discussies over onder meer de Economie in de Metropool, de toekomst van 
Schiphol en de ontwikkeling van mobiliteit in de Metropool. 

Lokale ontwikkelingen
Luchtkwaliteit 
Amsterdam wil een schonere en gezondere lucht. De gezondheid van mensen staat centraal. Daarnaast 
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wil de gemeente voorkomen dat bouwprojecten worden stilgelegd doordat de normen van luchtkwaliteit 
worden overschreden. Het ‘Actieplan Luchtkwaliteit’ omvat vijftig maatregelen om de luchtkwaliteit in 
Amsterdam te verbeteren. De twee belangrijkste acties zijn ‘Voorrang voor een Gezonde Stad’ (VGS) en 
het ‘Actieplan Goederenvervoer’.

1.3 Doelstellingen en resultaten

Programakkoord 2006-2010
Maatschappelijk effect (outcome): Behoud en verbeteren van het openbaar vervoer

Hoofddoelstelling Indicator Te bereiken resultaten 
2007 (output)

Bereikte resultaten 2007 Resultaten 
2007-2010

Ingezette 
middelen 

Inzetten op goede 
regionale lightrail- of 
metroverbindingen

Voortgang besluit-
vormingstraject

n.v.t. Projectcontract OV-SAAL 
tussen Rijk en gemeente 
ondertekent

Positieve 
besluitvorming 
IJmeerverbin-
ding

€ 345 miljoen1 

Voortgang realisatie 
Noord/zuidlijn

Realisatie onderdelen 
Noord/Zuidlijn

Realisatie onderdelen 
Noord/Zuidlijn

Realisatie 
onderdelen 
Noord/Zuidlijn

Toename gebruik 
Transferia (P+R)

Aantal gebruikers 
per jaar

180.000 gebruikers P+R 
voorzieningen

272.000 gebruikers P+R 
voorzieningen

200.000 
gebruikers 
P+R 
voorzieningen

Uit exploitatie-
begroting 
parkeer-
gebouwen

Aantal 
P+R-voorzieningen

Verkenningen nieuwe 
P+R-voorzieningen

Voorlopige keuze voor 
uitbreiden P+R Sloterdijk 
en Zeeburg en 2 nieuwe 
terreinen
Middelen beschikbaar in 
begroting 2008

2 extra P+R- 
voorzieningen 
gerealiseerd

Behoud van een 
fi jnmazig netwerk 
van bus, tram en 
metro

Tevredenheid 
reizigers over 
frequentie en 
aansluitingen2

61 % geeft oordeel 
voldoende of goed

66,7 % geeft oordeel 
voldoende of goed

65 % geeft 
oordeel 
voldoende of 
goed

Programakkoord 2006-2010
Maatschappelijk effect (outcome): Betere luchtkwaliteit

Hoofddoelstelling Indicator Te bereiken resultaten 
2007 (output)

Bereikte resultaten 2007 Resultaten 
2007-2010

Ingezette 
middelen 

Toename fi etsgebruik 
(MJP Fiets)

Criterium 
Amsterdam 
fi etsstad uit 
Kwaliteitsenquête 
fi ets

Score 7 Score 7,2 Score 7,5 € 6,4 miljoen

1 Exclusief extra dotatie aan risicofondsen Noord/Zuidlijn.
2 Score hierbij is het percentage reizigers dat bij de beoordeling van de frequentie en aansluiting in het OV 

een oordeel voldoende of goed aangeeft.
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Hoofddoelstelling Indicator Te bereiken resultaten 
2007 (output)

Bereikte resultaten 2007 Resultaten 
2007-2010

Ingezette 
middelen 

Aandeel fi ets in 
modal split3

Aandeel fi ets in modal 
split 37%

Aandeel fi ets in modal 
split 37,7%

Streven naar 
een hogere 
modal split 
voor fi ets in 
2010 dan 37%, 
maar deze 
ten minste 
handhaven op 
37% van de 
Amsterdamse 
verplaatsingen

Verbetering 
luchtkwaliteit door 
milieuzonering en 
vrachtverkeer

Uitstoot van 
stikstofdioxide 
en fi jnstof door 
vrachtverkeer

Actieplan goederenvervoer Actieplan 
goederenvervoer

Invoering 
Euro-4
voor 
vrachtverkeer

Convenant Milieuzone-
ring goederenvervoer

Vermindering zwaar 
vrachtverkeer

Pilot vrachttram Pilot vrachttram 
geslaagd

uitstoot 
reductie met 
15%
50 rijdende 
vrachttrams

Concessieverlening voor 
10 jaar

Terugdringen 
automobiliteit

Inkomend en 
uitgaand verkeer 
t.o.v. norm

Daling inkomend verkeer 
met 16% t.o.v. van norm
Daling uitgaand verkeer 
21% t.o.v. norm

Daling inkomend verkeer 
met 20% t.o.v. van norm
Daling uitgaand verkeer 
17% t.o.v. norm

Daling 
inkomend 
verkeer met 
20% van de 
norm
Daling 
uitgaand 
verkeer met 
25% van de 
norm

Debat Verkeersplan oude 
stad (VOS)

Debat met de stad 
‘Voorrang voor de 
Gezonde Stad’ (VGS) 
afgerond

Volledige 
invoering 
maatregelen 
VGS

3 Modal split = de verdeling van de verschillende vervoersvormen over de auto, OV en fi ets
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Programakkoord 2006-2010
Maatschappelijk effect (outcome): Betere bereikbaarheid ten dienste van de stad en de regio

Hoofddoelstelling Indicator Te bereiken resultaten 
2007 (output)

Bereikte resultaten 2007 Resultaten 
2007-2010

Ingezette 
middelen 

Kwaliteitsverbetering 
taxivervoer in 
Amsterdam

Aantal taxi’s met 
kwaliteitskeurmerk

300 Alternatief plan 
ontwikkeld voor 
standplaats Centraal 
Station

1800 € 19,1 miljoen

Keuze van het 
Rijk voor de 
Uitwegvariant voor 
de A6/A9

Voortgang 
besluitvorming

geen Overeenkomst tussen 
Rijk en regio waarin de 
mate van uitbreiding van 
de weg, de inpassing van 
de A9 en de fi nanciële 
bijdragen vanuit de regio 
zijn vastgelegd.

Keuze Rijk 
voor de 
Uitwegvariant 
A6/A9

Invoering van 
beprijzing

Voortgang 
invoering 
beprijzing. 

Voorstel invoering 
beprijzing gereed

Kabinetsbesluit start 
beprijzen in 2011 met 
vrachtwagens. Invoering 
van een heffi ng met 
differentiatie naar tijd, 
plaats en milieukenmerk 
van de auto. In 2012 
personenauto’s, als 
eerste in Noordvleugel 

Pilot betaald 
rijden in 
Amsterdam

Goede doorstroming 
autoverkeer op 
hoofdwegen en 
corridors (DVM)

Gemiddelde 
rijsnelheid binnen 
de ringweg A10

Gemiddelde snelheid auto 
15 km per uur

Van de 12 metingen in 
2007 was snelheid in 10 
gevallen hoger dan 15 
km/u

Gemiddelde 
snelheid auto 
15 km per uur

Overige bestuurlijke aandachtspunten
Maatschappelijk effect (outcome): Betere verkeersveiligheid

Hoofddoelstelling Indicator Te bereiken 
resultaten 2007 
(output)

Bereikte 
resultaten 2007

Resultaten 
2007-2010

Ingezette 
middelen 

De verkeersveiligheid wordt 
verbeterd

aantal (ernstige) 
slachtofferongevallen

max.19 
doden en 280 
ziekenhuis-
gewonden

20 doden en 285 
ziekenhuis-
gewonden

max.19 
doden en 280 
ziekenhuis-
gewonden

€ 6,2 mln.

Overige bestuurlijke aandachtspunten
Maatschappelijk effect (outcome): Goed onderhouden stedelijke infrastructuur

Hoofddoelstelling Indicator Te bereiken 
resultaten 2007
(output)

Bereikte 
resultaten 2007

Resultaten 
2007-2010

Ingezette 
middelen

Duurzaam beheer en 
onderhoud van de stedelijke 
infrastructuur

Onderhoudsurgentie Besluitvorming 
en start 
uitvoering

Besluitvorming 
en start 
uitvoering

Geprioriteerde 
projecten 
uitgevoerd

€ 52,9 mln. 
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Het merendeel van de activiteiten van DIVV hebben een meerjarig karakter. Kenmerkend voor de activiteiten 
is dat de projecten en activiteiten die zich in het portfolio bevinden, tegelijkertijd, of in tijd gebonden 
combinaties, worden uitgevoerd, waarbij ieder van deze projecten gebruik maakt van hetzelfde type 
resources. De gemeentelijke planning en control cyclus heeft echter een éénjarig karakter, waardoor het 
meerjarig inzicht in de aspecten tijd, geld, kwaliteit in breder perspectief ontbreekt. Om een volwaardig 
inzicht te krijgen dient er een meerjarige doorkijk in de activiteiten te worden geboden. 
In 2006 is een start gemaakt met de meerjarige programmering van de activiteiten van DIVV. Het meerjarig 
perspectief is vertaald naar de jaarcyclus van het Jaarplan 2007. In het jaarplan heeft echter slechts een 
methodische vertaling plaatsgevonden van een meerjarige werkwijze. Een deel van de informatie in de 
Begroting 2007 was nog niet helemaal volledig. Dit maakt dat een vergelijking van de beoogde resultaten 
per doelstelling met de fi nanciële uitwerking daarvan tussen de begroting en de rekening geen meerwaarde 
heeft en erg complex is. In 2007 heeft DIVV bij de actualisatie wel het volledige meerjarige perspectief 
ingevuld. Vandaar dat ons College er – eenmalig – voor heeft gekozen om de resultaten in deze paragraaf te 
vergelijken met de actualisatie en niet met de begroting. 

Hieronder wordt verantwoord over de doelstellingen, die gerelateerd zijn aan het Programakkoord 
2006-2010. Dit komt niet overeen met de indeling in de subresultaatgebieden, maar biedt volgens ons 
College meer inzicht. Bij het Jaarplan 2009 doet ons College een voorstel voor aanpassing van de subresul-
taatgebieden naar de hoofddoelstelling conform programakkoord.

 Bedragen x € 1 miljoen Begroting Rekening
 Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
Exploitatie openbaar vervoer 1,3 63,8 -62,5 21,6 81,6 -60,0
Infrastructuur 211,7 112,6 99,1 555,3 346,0 210,11
Verkeers- en vervoersbeleid 14,7 3,7 11,0 9,7 2,0 7,7
Parkeren 170,0 167,4 2,6 185,6 182,3 3,3
Kapitaallasten activa algemene dienst 43,9 0,0 43,9 43,1 0,0 43,1
Kapitaallasten activa openbaar vervoer 3,3 0,0 3,3 3,9 0,0 3,9
Totaal resultaatgebied 444,9 347,5 97,4 819,2 612,0 208,0

In vorenstaande tabel is een cijfermatig overzicht opgenomen van de rekeningbedragen van dit resultaatgebied (onderverdeeld naar 
subresultaatgebieden). Hierna volgt een toelichting op de voor 2007 bestuurlijk relevante ontwikkelingen.

2  Bereikte resultaten per maatschappelijk 
effect

2.1 Middelen



Jaarverslag 2007 Resultaatgebieden 111

verkeer en infrastructuur

Te bereiken 2007 Bereikt 2007 Activiteiten Geactualiseerd 
x € 1.000

Realisatie 
x € 1.000

Behoud en verbeteren 
van het OV 

Totaal Lasten 460.150
Baten 453.157
Saldo 6.993

 459.033
 337.918
 121.115

Noord/Zuidlijn Totaal Lasten 310.728
incl. lasten 2007 
risicofondsen 
Noord/Zuidlijn

 354.841

Baten 310.728
Saldo 0

 240.541
 114.300

Werkzaamheden aan 6 
stations van de Noord/
Zuidlijn 

Werkzaamheden 
aan 6 stations van 
de Noord/Zuidlijn: 
Buikslotermeerplein, 
Johan van Hasseltweg, 
CS, Rokin, Vijzelgracht, 
Ceintuurbaan

Uitvoering

Nieuw Leeuwardeweg Tijdelijke weg 
geasfalteerd

Uitvoering

Werkzaamheden 
aan Insitu tunnel en 
Zinktunnel 

Insitu tunnel: Bouwkuip 
fase 1 op diepte
Zinktunnel: CS-moot + 
moot 3, kopschotten 
geplaatst

Uitvoering

Werkzaamheden aan de 
Ruijterkade- Voorplein 
CS en de passage CS

De Ruijterkade-Voor-
plein & Passage CS: 
Westelijke diepwand 
onder perronkappen, 
en diepwanden onder 
stationsgebouw gereed. 
Voorplein, diepwanden 
deel A gereed. 
Voorplein, noordelijk 
dakdeel gereed (= start 
fase omleggen tram)

Uitvoering

Werkzaamheden kruising 
A 10

Kruising A10: 1e 
tunneldeel wanden/dak 
gestort

Uitvoering

Overige OV projecten Totaal Lasten 65.144
Baten 65.144
Saldo 0

 29.549
 29.549
 0

2.2 Resultaat per doelstelling: behoud en verbeteren van 

het OV
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Te bereiken 2007 Bereikt 2007 Activiteiten Geactualiseerd 
x € 1.000

Realisatie 
x € 1.000

IJtram IJtram fi nanciële 
afwikkeling: omissie in 
het veiligheidssysteem 
is naar tevredenheid 
opgelost waarna 
het project defi nitief 
opgeleverd is.

Indiening eindrapportage en eind-
declaratie bij Stadsregio Amsterdam

Bypass Lijn 5
Vastellen defi nitief 
ontwerp, uitvoeringsbe-
sluit en kredietaanvraag, 
aanbesteding en 
gunning, start uitvoering

Ontwerpen en 
bestek afgerond, 
uitvoeringsbesluit en 
-krediet verkregen van 
de raad, uitvoering van 
het project aanbesteed, 
gegund en gestart

Defi nitief ontwerp en het bestek 
zijn opgesteld. De uitvoering is in 
juli gestart en loopt voorspoedig. 
Met de stadsregio wordt de laatste 
hand gelegd aan de beschikking en 
uitvoeringsovereenkomst.

Invoering OV chipkaart 
koppeling tram/bus 
chipkaartapparatuur aan 
poortjes

Poortjes: Akkoord 
brandweer en 
vergunningverleners 
voor In gebruikname 
poortjes, SLA’s afgerond 
(incl. beheercontract 
IVV-GVB), oplevering 
camera’s en 
intercomzuilen, per 
1-1-2007 overdracht 
aan beheerder, voor-
bereiding en uitvoering 
gecombineerde 
NS-GVB stations (2e 
fase Poortjes)

Tramhalte Joh 
Huizingalaan

Het defi nitief ontwerp 
(DO) is gereed

Er is ambtelijke overeenstemming over 
het DO en over de uitvoeringsperiode

Busstation Bijlmer ArenA:
fi nanciële afwikkeling 

De concept 
eindafreking is gereed. 
Naar aanleiding van 
de evaluatie zijn 
fysieke aanpassingen 
voorgesteld. 

De concept eindafrekening is met de 
Stadsregio Amsterdam besproken, 
aanpassingen worden verwerkt. 
Fysieke aanpassingen naar aanleiding 
van de evaluatie zijn met relevante 
partijen besproken en voorbereid voor 
uitvoering.

Busstation Buiksloter-
meerplein: vaststellen 
Voorlopig Ontwerp ter 
realisering

Het verkeerskundig 
voorlopig ontwerp (VO) 
is gereed

Het verkeerskundig VO is afgestemd 
met relevante partijen en akkoord 
bevonden
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Te bereiken 2007 Bereikt 2007 Activiteiten Geactualiseerd 
x € 1.000

Realisatie 
x € 1.000

Inrichting en Dynamise-
ring Busstation CS

Het voorlopig 
ontwerp is afgerond 
en uitgewerkt tot 
defi nitief ontwerp. Het 
voorlopig ontwerp 
voor de functionele 
en kunstzinnige 
verlichting is afgerond. 
Het ontwerp van de 
toezichthoudersruimte 
is gereed voor bouw-
vergunningsaanvraag. 
Met de stadsregio 
is een overleg over 
de subsidieaanvraag 
ingediend.

Begeleiden en aansturen ingenieursbu-
reau voor het VO en het DO inrichting 
tijdelijke en defi nitieve busstation. 
Aansturen ontwerp toezichthou-
dersruimte. Begeleiden ontwerp 
kunstzinnige verlichting. Opstarten 
subsidieaanvraag dynamisering en 
toezichthoudersruimte

IJsei: ruwbouw tunnel 
Zuidwest en Waterplein 
Oost gereed start 
fabricage overkapping

De ruwbouw van de 
auto-onderdoorgang is 
in uitvoering met uitzon-
dering van het gedeelte 
ter plaatse van de 
Noord/Zuidlijn gereed. 
Bouw busstation en 
opritten is gestart. 
De voorbereidingen 
voor de bouw van de 
overkapping zijn gestart

Begeleiden en aansturen bouwtunnels 
en busstation. Zorgen dat de IJzijde 
bereikbaar, leefbaar en veilig blijft, 
opstarten overkapping

Amsterdam Metrosys-
teem (AMSYS): aanschaf 
materieel, beveiliging en 
explotiatievoorzieningen

Projectteam opgericht, 
bestek opgesteld, 
aanbesteding formeel 
aangekondigd, 
conceptkredietvoorstel 
opgesteld

Planvorming, bestek, overleg met GVB 
en SRA, consultatieronde industrie

Programma’s Totaal Lasten 34.366
Baten 34.366
Saldo 0

 21.889
 21.889
 0

Renovatie Metro Oostlijn 
(ROL)

Uitvoeringsbesluit ten 
aanzien van tunnelwerk 
2008. Projectbesluit 
renovatie metrostation 
Kraaiennest

Afronding kwantitatieve risicoanalyse 
tunnelveiligheid. Defi nitief ontwerp 
tunnelveiligheid aanbesteding 
tunnelwerk 2008. opdrachtverstrek-
king funderingsherstel bovengrondse 
perrons. Aanbesteding renovatie 
bovengrondse perrons.

Verbetering toegankelijk-
heid tram

In 2006 zijn 8 haltes 
technisch aangepast en 
in 2007 zijn 12 haltes 
technisch aangepast

Aanpak 41 haltes in 2007 en 2008
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Te bereiken 2007 Bereikt 2007 Activiteiten Geactualiseerd 
x € 1.000

Realisatie 
x € 1.000

Aanpassingen infra irt 
nieuwe dienstregeling

In 2007 zijn geen infra-
maatregelen uitgevoerd 
naar aanleiding van de 
nieuwe dienstregeling. 
Wel zijn er coordina-
tiewerkzaamheden 
rondom de aanpassing/
wijziging van de 
traminfra voor de komst 
van City Cargo in de 
stad uitgevoerd

Coördinatie en regie

Vervangingsprogramma 
tram

14 MVP projecten 
technisch gereed 
gekomen

Contractbeheer GVB, monitoring, 
bewaking opdrachtverstrekking

Vervangingsprogramma 
metro

2 MVP-M-projecten 
opgedragen. Daarnaast 
zijn diverse reeds in 
opdracht gegeven 
projecten technisch en 
fi nancieel afgerond.

Contractbeheer GVB, monitoring, 
bewaking opdrachtverstrekking

Producten Totaal Lasten 291
Baten 291
Saldo 0

 262
 256
 6

Voorbereiding overname 
veren NZ-kanaal

In december 
contract overname 
NZ-kanaalveren 
getekend door minister 
Eurlings en wethouder 
Herrema

Contract opgesteld, onderhandelen 
over voorwaarden

Metrostudies Vervolg-
studie uitkomsten project 
EENZ, Metrovisie

Metronetstudie is 
afgerond en maakt 
onderdeel uit van de 
OV-visie. Ons College 
heeft ingestemd met 
resultaten

Onderzoek, voorbereiding bestuurlijke 
behandeling

Overige OV-onderzoek 
OV-visie: OV-visie, 
tramroutes, 
verkeersveiligheid

OV-visie is afgerond, 
dient als Amsterdamse 
input in regionale 
OV-Visie van SRA

Onderzoek, afstemming en overleg 
met belangenorganisaties en overige 
diensten gemeenten, stadsdebat, 
inspraak

Exploitatie Totaal Lasten 49.621
Baten 42.628
Saldo 6.993

 52.492
 45.683
 6.809
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Te bereiken 2007 Bereikt 2007 Activiteiten Geactualiseerd 
x € 1.000

Realisatie 
x € 1.000

Veren Amsterdam & 
opdrachtgeverschap 
veren Amsterdam

De pontveren 
Buiksloterweg, IJplein 
en NDSM-veer in 
exploitatie. Javaveer 
is opgeheven. 
Beleidskader veren 
defi nitief vastgesteld, 
raamcontract opgesteld, 
operationaliseren 
NDSM-veer.

Subsidie verlenen aan GVB wat betreft 
pontveren. Overleg voeren, onderzoek 
doen en bestuurlijke advisering over 
opheffen Javapont. Opdrachtgever voor 
het GVB-veren

Regulier onderhoud 
railinfrastructuur

Regulier onderhoud rail-
infrastructuur is conform 
eisen uitgevoerd. De 
meetbaarheid op de 
prestatieindicatoiren is 
ten opzichte van 2006 
verder verbeterd. Er 
is meer meetbaar en 
er wordt beter aan de 
eisen voldaan.

Vaststellen meerjaren onderhoudsplan 
GVB en jaarprogramma’s, bewaken van 
voortgang door beoordeling kwartaal-
rapportages en monotoring, rapportage 
o.b.v. 10 kritische prestatie-indicatoren 
en 72 prestatie-indicatoren

2.3 Resultaat per doelstelling: een betere luchtkwaliteit/

stimuleren fi etsgebruik

Te bereiken
2007

Bereikt
2007

Activiteiten Geactualiseerd 
x € 1.000

Realisatie 
x € 1.000

betere luchtkwaliteit 
stimuleren fi etsgebruik

Totaal Lasten 6.833
Baten 6.164
Saldo 669

 3.927
 3.285
 642

Projecten Lasten 1.517
Baten 1.517
Saldo 0

 694
 694
 0

Langzaamverkeers-
verbinding Mosplein 
Opstellen voorlopig 
ontwerp en concept 
defi nitief ontwerp

integraal programma van 
eisen (IPvE) vastgesteld. 
Voorlopig Ontwerp in concept 
gereed. Stadsregio heeft 
promotiebesluit tot opname 
in planuitwerkingsfase 
genomen

IPvE vastgesteld, concept VO, 
promotiebesluit stadsregio tot 
opname in planuitwerkingsfase

Langzaamverkeers-
passage CS/Fietstunnel 
CS voorlopig ontwerp 
en reservering voor 
fi etspassage CS

projectbesluit inhoudelijk 
gereed. Project aangemeld 
voor BDU-subsidie Stadsregio 
amsterdam. Aanmelding 
quickwins programma 
afgerond. 

Concept subsidieaanvraag 
Stadsregio Amsterdam ingediend. 
Aanmelding quickwins programma 
afgerond. Architectonisch 
programma van Eisen afgerond
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Te bereiken
2007

Bereikt
2007

Activiteiten Geactualiseerd 
x € 1.000

Realisatie 
x € 1.000

Fietsenstalling bij 
Noord/Zuidlijn station 
Rokin

Financiële en administratieve 
afronding 1e fase, rest 
werkzaamheden starten 1 jaar 
voor oplevering

Aanleg irt Noord/Zuidlijn

Programma’s Lasten 865
Baten 865
Saldo 0

 688
 688
 0

Fietsprogramma 
CS; realisatie 2000 
fi etsparkeerplekken

Fietsparkeersteiger IJ-zijde CS 
in gebruik genomen, project 
afgerond en overgedragen 
aan beheerder

Aanleg en inrichting steiger, 
inrichting veerpont

Producten Lasten 810
Baten 810
Saldo 0

 470
 470
 0

Beleidskader 
fi etsparkeren

Beleidskader fi etsparkeren is 
door de raad vastgesteld

Opstellen van beleidskader door 
onderzoek, overleg, inspraak en 
afstemming

Fietsbeleid; Maatregelen 
in het kader van MJP 
Fiets

MJP fi ets is opgesteld, 
afgestemd en defi nitief 
vastgesteld

Opstellen van beleidskader door 
onderzoek, overleg, inspraak en 
afstemming

Fietsrouteplanner 
Uitvoering motie Raad

Actie loopt, afgerond in 2008 Opdracht uitgezet bij derden om 
fi etsrouteplanner op te zetten

Exploitatie Lasten 3.641
Baten 2.972
Saldo 669

 2.075
 1.433
 642

Exploitatie en beheer 
Lockerstallingen

Exploitatie en beheer 
Lockerstallingen is conform 
begroting uitgevoerd voor 
genoemde stallingen. Gebruik 
stijgt licht.

Bijdrage in exploitatietekort van 
de stallingen Paradiso, BG-terrein, 
Albert Cuyp, Kalvertoren, 
Tolhuisplein, Zuid-WTC en Station 
RAI.
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2.4 Resultaat per doelstelling: een betere luchtkwaliteit: 

overig 

Te bereiken
2007

Bereikt
2007

Activiteiten Geactualiseerd 
x €1.000

Realisatie 
x € 1.000

betere luchtkwaliteit: 
overig

Totaal Lasten 2.331
Baten 2.331
Saldo 0

 2.500
 2.342
 158

Autovrije dag Op 23 september is een 
geslaagde autovrije dag 
gehouden De evaluatie 
was in december in 
concept gereed.

Organisatie autovrije dag i.s.m. 
stadsdelen, politie en burgers/orga-
nisaties. Communicatie over doelstel-
ling, afsluitingen en activiteiten

Voorrang voor een 
Gezonde stad (VGS)

Discussiedocument 
in zomer vrijgegeven 
debat met de stad. 
Nieuw document wordt 
begin 2008 afgerond en 
vrijgegeven voor inspraak.

Onderzoek ten behoeve van 
discussiedocument. Overleg met 
stadsdelen, bedrijfsleven etc. om tot 
gedragen plan te komen. Organiseren 
debat met de stad

Foodcenter Plan van Aanpak 
Foodcenter opgesteld 
en vastgesteld met 
18 maatregelen, incl. 
verkeersmaatregelen op 
J.van Galenstraat en Haar-
lemmerweg; Herinrichting 
J.van Galenstraat (actie 13 
uit het Actieplan Luchtkwa-
liteit) is uitgevoerd.

Plan van Aanpak Foodcenter met 18 
voorgestelde maatregelen. Inmiddels 
wordt gewerkt aan een uitvoe-
ringsplan voor deze maatregelen. 
Herinrichting Jan van Galenstraat 
gereed

plan van aanpak voor 
7 knelpuntenlocaties 
en Luchtkwaliteit 
Verkeersmanagement

Conceptplan van aanpak 
voor 7 knelpuntenlocaties 
met per knelpuntlocatie 
overzicht voorgestelde 
te nemen maatregelen, 
verwachte effecten m.b.t. 
reductie concentratie 
fi jnstof en stikstofdioxide, 
planning en kosten. 
Onderzoek naar 
(dynamische) verkeersma-
nagementmaatregelen 
op Stadhouderskade 
en Tasmanstraat/
Spaarndammerdijk. 

Rapportage met voorgestelde 
maatregelen, eindrapport per straat 
met overzicht te nemen maatregelen, 
verwachte effecten, planning en 
kosten

Actieplan 
Goederenvervoer

Convenant ‘Stimulering 
schone vrachtauto’s en 
milieuzonering goederen-
vervoer’ met bedrijfsleven

Voorstel maatregelen Actieplan 
Goederenvervoer; Onderzoek naar 
zes bedrijventerreinen in relatie tot de 
milieuzone voor schoon vrachtverkeer
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Te bereiken
2007

Bereikt
2007

Activiteiten Geactualiseerd 
x €1.000

Realisatie 
x € 1.000

Capaciteitstoedeling 
citycargo

Consessieovereenkomst 
en convenant tussen 
gemeenten Amsterdam 
en het bedrijf CityCargo 
over de exploitatie van 
vrachttrams

Opstellen voorwaarden pilot en 
concessie

Cisco/Clinton Global 
plan voor vermindering 
CO2 uitstoot

Drie producten zijn verder 
uitgewerkt: telewerken, 
betaald rijden en Personal 
Transport Assistant (PTA).

Congres, plannen van aanpak voor 
3 producten, samenwerking met 
San Fransico en Seoel

Verkenning, haalbaar-
heid en promotie 
transferia (P+R) en Park 
& Bike

Experiment 5 gratis 
OV-kaartjes (i.p.v. 
2 kaartjes) loopt per 
31-12-2007 af en wordt 
geëvalueerd.
De geprognosticeerde 
stijging is ruimschoots 
bereikt. Ten opzichte van 
het werkelijk gerealiseerde 
gebruik in 2006 (211.000 
auto’s) is er sprake 
geweest van een toename 
van het gebruik van meer 
dan 25% (+ 60.000 naar 
271.000 gebruikers).

Afspraken met GVB over extra 
OV-kaartjes en bekostiging hiervan

2.5 Resultaat per doelstelling: Een betere bereikbaarheid ten 

dienste van stad en regio

Te bereiken
2007

Bereikt
2007

Activiteiten Geactualiseerd 
x €1.000

Realisatie 
x € 1.000

Een betere bereikbaar-
heid ten dienste van 
stad en regio

Totaal Lasten 25.696
Baten 25.696
Saldo 0

 19.104
 19.104
 0

Projecten Lasten 5.427
Baten 5.427
Saldo 0

 2.928
 2.928
 0

Reconstructie 
Muntbergweg 

Een nieuwe indeling met 
openbaar vervoer voorzie-
ningen uitgevoerd.

Project opgeleverd en overge-
dragen. Eindafrekening RWS en 
OGA gereed.
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Te bereiken
2007

Bereikt
2007

Activiteiten Geactualiseerd 
x €1.000

Realisatie 
x € 1.000

Westrandweg & 
Coentunnel Beoordeling 
vd door RWS aan 
Amsterdam voorgelegde 
ontwerpen, die ihkv het 
Design en Built contract 
door de aannemer zijn 
opgesteld incl toetsen, 
afstemmen en bestuur-
lijke verantwoording + 
aanvraag krediet

Beoordeling van VO 
Westrandweg is gemaakt, 
positief. Voorlopig 
welstands-kader opgesteld. 
Noordzeeweg verlegd. 
Depots voor bodemas 
aangelegd. Inpassing WRW in 
poldergebied verbeterd door 
verhoogde dijk aan oostzijde 
Osd.Binnenpolder. In ruil 
moet A’dam om niet zand 
leveren

OGA heeft overeenkomst met 
RWS getekend tot levering 
van hergebruik-grond voor 
Westrandweg. Organisatievoorstel 
voor projectorganisatie nader 
uitgewerkt. Deze wordt samen 
met kredietaanvraag aan bestuur 
voorgelegd in 2008

Ijweg West De IJweg betreft zowel 
de Westerdoksdijk als een 
deel De Ruijterkade. De 
inrichting van de defi nitieve 
Westerdoksdijk volgt 
de stedenbouwkundige 
ontwikkeling  en zal gefaseerd 
plaatsvinden in 2009 en 2011. 
De herinrichting van De 
Ruijterkade sluit aan op IJsei, 
verdieping Westertoegang 
en het nieuwe profi el op 
de Westerdoksdijk en is 
daarmee het sluitstuk van een 
tweerichtingen fi etspad langs 
het IJ, Het ontwerp wordt 
nader uitgewerkt, uitvoering 
is gepland in 2010

P+R Sloterdijk Financiële 
afwikkeling van het 
project

Het project is fi nancieel 
afgewikkeld in 2007

Eindafrekening is geleverd en 
goedgekeurd door de accountant

Parkeergarages Adviezen gegeven voor 
de ontwikkeling van onder 
andere het project CAN/
Noordwaarts en de Hallen/
Oud-West. Daarnaast is een 
kader voor garageontwik-
kelingen tot stand gebracht. 
Met de RAI worden 
besprekingen gevoerd om 
de daar aanwezige parkeer-
problematiek op te lossen. 
Om grote publiekstrekkers 
in Zuidoost veilig te kunnen 
blijven ontvangen is bij P2 
een naburig terrein gehuurd 
dat omgezet wordt in 
parkeeraccommodatie
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Te bereiken
2007

Bereikt
2007

Activiteiten Geactualiseerd 
x €1.000

Realisatie 
x € 1.000

Programma’s Lasten 4.266
Baten 4.266
Saldo 0

 2.753
 2.753
 0

Verkeersmanagement 
Uitvoering actieplan 
2007:

Monitorsysteem intensiteit 
Arenagebied gereed, rest 
Zuid-Oost dient nog te 
worden opgeleverd evenals 
het monitoringssysteem 
van rijsnelheid op de op 
de corridors. Realisatie van 
Parkeerverwijssysteem Zuid 
Oost, voetgangersverwijzing 
en DRIPS zijn opgedragen. 
Parkeerverwijzing Westerpark-
garage is in uitvoering

Uitvoering actieplan 2007

WODAN: aanpak 
knelpunten hoofdnetten

HN AUTO: 2 kruisingen 
aangepakt
HN Fiets: 1 vrijliggend 
fi etspad vrijheidslaan
HN Openbaar vervoer: vrije 
trambaan Ring Oud Zuid 
is gestart. 8 projecten in 
voorbereiding.

knelpunten hoofdnetten Wodan 
(Werkgroep Oplossing Door-
stroomknelpunten aan Netten)

Producten Lasten 4.112
Baten 4.112
Saldo 0

 3.691
 3.691
 0

Studies aansluiting op 
rijkswegennet Uitvoering 
netwerkanalyse Noord-
vleugel, beïnvloeding 
A6-A9, planstudie 
Schiphol-Almere

Overeenstemming bereikt 
met minister over verbreding 
wegen (A6, A9, A1)

Onderzoek naar benodigde 
uitbreiding wegen, overleg, 
onderhandelen met ministerie, 
stadsdeel Zuidoost, aangrenzende 
gemeenten

Producten Betaald rijden Overeenstemming met 
minister over landelijke 
kilometerheffi ng en binnen 
Noordvleugel in 2012 heffi ng 
naar plaats, tijd en milieu-
kenmerk v.d. auto. Op korte 
termijn geld beschikbaar voor 
mobiliteitspakketen in NVL.

Onderzoek naar verschillende 
varianten voor kilometerheffi ng 
om bereikbaarheid te verbeteren. 
Overleg met ministerie V&W, 
Noordvleugelpartijen, VNO-NCW, 
KvK etc.
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Te bereiken
2007

Bereikt
2007

Activiteiten Geactualiseerd 
x €1.000

Realisatie 
x € 1.000

Ontwikkeling visie 
verkeer en vervoer 
en het Amsterdams 
Mobiliteitsprogramma

Amsterdams mobiliteitspro-
gramma wordt begin 2008 
opgeleverd

Amsterdams mobiliteitspro-
gramma waarin ons College 
aangeeft wat er de komende jaren 
in de stad en regio gebeurt om de 
bereikbaarheid te verbeteren

Externe opdracht 
Zuidas en deelgebieden 
Studies in het kader van 
ontwikkeling Zuidas, 
waarborgen bereikbaar-
heid en leefbaarheid, 
vertegenwoordiging 
dienst

In samenwerking met 
Rijkswaterstaat, Prorail en de 
Stadsregio het Programma 
van Eisen Infrastructuur 
opgesteld en bijgedragen 
geleverd aan het Programma 
van Eisen stedelijke ontwik-
keling en de Visie Zuidas. 
Al deze werkzaamheden 
zijn noodzakelijk om  
tot oprichting van een 
onderneming te komen die 
het DOK gaat ontwikkelen. 
In december is de besluitvor-
ming gestart voor vrijgave van 
het prospectus

Programma van Eisen, Visie Zuidas

Kwaliteitsverbetering 
taxivervoer in 
Amsterdam

Voorbereiding plan om 
taxistandplaats CS in 2008 
exclusief toegankelijk te 
maken voor kwaliteitstaxi. 
Daarnaast samen met 
Rotterdam, Den Haag, Utrecht 
en het ministerie een nieuw 
taxiconvenant voorbereid: 
voortzetting van de intensieve 
handhaving, een aantal 
nieuwe pilotprojecten

Plan van aanpak en ontwerp 
taxistandplaats CS. Overleg met 
taxibranche, bedrijfsleven, G4, 
ministerie V&W

Gehandicapten 
parkeerkaart/
zorgparkeren

Invoering GA vergunning Ontwikkeling, communicatie, 
extra inzet stadstoezicht om 
GA-vergunning aan te vragen

Advisering en 
vertegenwoordiging 
in oa Noordvleugel, 
BON-route, G4

Lasten 2.256
Baten 411
Saldo 1.845

 2.023
 525
 1.498

Exploitatie Lasten 9.635
Baten 6.057
Saldo 3.578

 7.739
 4.114
 3.625

Coördinatie 
stationseiland

Er is coördinatie/gebiedsregie 
gevoerd en daardoor 
hebben projecten kunnen 
functioneren. Besluitvorming 
rond Ode brug is rond

Financieel Perspectief Zuidelijke 
IJ-oever is opgesteld.
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Te bereiken
2007

Bereikt
2007

Activiteiten Geactualiseerd 
x €1.000

Realisatie 
x € 1.000

Stadscoördinatie werken 
aan de openbare weg

Start Gemeentelijk Platform 
Kabels & Leidingen, concept 
verordening Werken in 
de Openbare Ruimte, 
gebiedsregie. Het SCS 
(stadscoördinatiesysteem) 
is nog niet gereed, naar 
verwachting wordt dit nu in 2e 
kw 2008 opgeleverd.

Coördinatiestelsel werken in de 
openbare ruimte. Registratie en 
mutaties van planningen van 
alle infrastructurele projecten, 
bouwprojecten en evenementen. 
Organisatie en voorbereiding van 
alle overleggen van het stelsel.

Verkeersonderzoek en 
beheer GENMOD

Geactualiseerd verkeers-
model: huidige situatie, 
2010-2015-2020.verkeers-
studies opgeleverd voor 
grootstedelijke gebieden, 
stadsdelen, bijdrage aan 
monitoring en onderzoek 
luchtkwaliteit.

Up to date houden van verkeers-
model GENMOD: telrapport 
2007, verwerking huisenquettes. 
Stromenkaart auto, factsheets van 
verkeergegevens

2.6 Resultaat per doelstelling: Een veiliger stad

Te bereiken
2007

Bereikt
2007

Activiteiten Geactualiseerd 
x €1.000

Realisatie 
x € 1.000

Een veiliger stad Totaal Lasten 9.335
Baten 9.335
Saldo 0

 6.175
 6.175
 0

Programma’s Lasten 7.594
Baten 7.594
Saldo 0

 5.320
 5.320
 0

Aanpak Blackspots Van de 16 grote blackspots 
zijn er 14 gereed - waarbij 
voor 1 blackspot in maart 
2008 aanvullende maatregelen 
worden genomen. De overige 
2 worden in het 1e kwartaal 
van 2008 gedaan; fi nanciële 
afhandeling loopt nog.
4 kleinere black-spots gereed. 
25 black-spot mirrors geplaatst. 
1 spiegelafstelplaats aangelegd 
i.h.k.v. de dode hoek problema-
tiek. Vrijliggende fi etspaden op 
twee redroutes

6 blackspots veiliger 
gemaakt in 2007; Veiliger 
maken van kruispunten 
conform het MJP 
Verkeersveiligheid
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Te bereiken
2007

Bereikt
2007

Activiteiten Geactualiseerd 
x €1.000

Realisatie 
x € 1.000

School en thuisroutes Bij 54 scholen in Zuid Oost, 
Noord, Zeeburg en Oost-
Watergraafsmeer zijn tussen 
school en thuis programma 
uitgevoerd, zodat kinderen 
leren hoe ze veilig aan het 
verkeer deelnemen.

Programma tussen school 
en thuis

Producten verkeerseducatie, fi etsexamen, 
verkeersveiligheidscampagnes

Lasten 973
Baten 973
Saldo 0

 530
 530
 0

Exploitatie
Omgevingsmanagement NZL 
bij de stadsdelen

Verplichtingen aan stadsdelen 
zijn aangegaan, declaraties 
lopen achter

Aanstellen omge-
vingsmanagers, extra 
klein onderhoud, extra 
reiniging en vuilnisop-
haal, extra handhaving en 
verkeersregelaars

Lasten 768
Baten 768
Saldo 0

 325
 325
 0

2.7 Resultaat per doelstelling: Goed beheerde stedelijke 

infrastructuur

Te bereiken
2007

Bereikt
2007

Activiteiten Geactualiseerd 
x €1.000

Realisatie 
x € 1.000

Goed beheerde stedelijke 
infrastructuur

totaal Lasten 68.882
Baten 39.788
Saldo 29.094

 52.888
 24.378
 28.510

Projecten Lasten 14.539
Baten 14.539
Saldo 0

 9.009
 9.009
 0

Onderhoud hoofdnet auto 19 wegen/wegvakken 
onderhouden: vervan-
gingsonderhoud/
reconstructie

Voorbereiden en uitvoeren 
vervangingsonderhoud/
reconstructie 19 wegen/
wegvakken

Vernieuwing bruggen 11 bruggen vernieuwd Voorbereiden en uitvoeren 
van vernieuwing 
11 bruggen

Programma’s totaal Lasten 23.314
Baten 21.040
Saldo 2.274

 14.438
 12.172
 2.266

Vervanging hoofdnet Auto 14 wegen/wegvakken voorzien 
van nieuwe deklaag

Groot onderhoud 
(vervanging deklagen): zie 
toelichting
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Te bereiken
2007

Bereikt
2007

Activiteiten Geactualiseerd 
x €1.000

Realisatie 
x € 1.000

Verkeersregelinstallatie 
Uitvoering programma 2203 t/m 
2005 en programma 2006

Er zijn 12 VRI’s vervangen 
en van 13 te vervangen 
verkeersregelinstallaties is de 
voorbereiding gestart. Verder 
zijn er 8 ombouwprojecten 
gerealiseerd als gevolg 
van herprofi lering en vele 
aanpassingen

Technische vervanging/ 
ombouw en kleine 
aanpassingen

Vervangingsprogramma 
routinematige investeringen 
openbare verlichting Vervan-
gingsprogramma openbare 
verlichting en 

Projecten zijn grotendeels in 
voorbereiding, een kwart is 
ongeveer in uitvoer en een 
klein aantal projecten is reeds 
volledig afgerond

Vervangings- en herpro-
fi leringswerkzaamheden 
van projecten die t/m 
2006zijn opgedragen doch 
in 2007 tot (deel)uitvoering 
en/of betaling komen. 
Quotum onrendabel 
krediet vervanging- en 
herprofi leringsprogramma 
openbare verlichting 2007

Vervanging en nieuwbouw 
stadsilluminatie

Het merendeel van de 
projecten is opgestart, een 
kwart is uitvoeringsgereed 
en een aantal projecten is in 
uitvoering

Quotum onrendabel 
krediet vervangings- en 
nieuwbouwprogramma 
stadsilluminatie 2007

Exploitatie totaal Lasten 31.029
Baten 4.209
Saldo 26.820

 29.441
 3.197
 26.244

Gladheidbestrijding Het bestrijden van 
gladheid door winterse 
omstandigheden 

Vanwege zachte winters is 
fors minder gestrooid

Beheer Bruggen Opdracht verstrekt tot 
onderzoek naar PLC besturing. 
Diverse groot onderhoud 
verricht

Areaal management, 
inspectie en onderhoud en 
24-uurs storingsdienst

Beheer Tunnels Gestart met project WARV ter 
verbetering van de (brand)
veiligheid in de tunnels. 
Opstart gemaakt met het 
project ter vervanging van 
wandplaten in de IJ-tunnel

Areaal management, 
inspectie en onderhoud en 
24-uurs storingsdienst

Beheer Oevers Het onderhoud aan de oevers 
uitgevoerd conform het 
beheerplan

Areaal management, 
inspectie en onderhoud en 
24-uurs storingsdienst
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verkeer en infrastructuur

3 Realisatie prioriteiten

3.1 Realisatie prioriteiten 2007

Omschrijving 
prioriteit

S/I* Beschikbaar 
gesteld 
bedrag 

(x € 1000)

Prognose 
ultimo 2007 
betaald en 

verplicht 
(x € 1000)

Omschrijving gerealiseerd resultaat Prioriteit 
volledig 

uitgevoerd 
ultimo 2007 

(J/N)

Uiterste 
datum 
geplande 
uitvoering

Personeelsvoorzie-
ning GVB

S 5.400 5.400 Dekking aandeel gemeente in 
afl ossing voorfi nanciering personeels-
voorziening GVB

J 2007

Groot onderhoud 
hoofdnet auto

S 750 750 Vervangen deklagen op diverse 
locaties, voorbereiding raambestek 
groot onderhoud 2008-2010 en 
vervangen deklaag Rozengracht-
Raadhuisstraat (i.h.k.v. overdracht aan 
stadsdeel)

J 2007

Realisatie taakstellingen

Omschrijving 
taakstelling

S/I* Jaar van 
oplegging

Opgelegd 
bedrag 

(x € 1000)

Ultimo 2007 
gerealiseerd 

(x € 1000)

Posterioriteit 
volledig 

uitgevoerd 
(J/N)

Uiterste 
datum 

geplande 
uitvoering

Taakstelling apparaat 
incidenteel 2007

I 2006 86,5 86,5 J 2007

Strategisch en 
operationeel beheer 
hoofdnet auto

S 2007 100 100 J 2007

Strategisch beheer 
openbare verlichting

S 2007 100 100 J 2007

Vermindering inhuur 
externen

S 2007 225 225 J  2007

Toelichting
De ombuigingen voor 2007 (ruim € 0,5 miljoen) zijn in fi nanciële zin gerealiseerd, maar deels via andere 
begrotingsposten dan opgenomen in het besluit over de 10%-operatie. Dit geldt vooral voor de taakstel-
ling op inhuur van externen van € 225.000. De kosten voor externen zijn in 2007 hoger uitgevallen dan 
begroot; de ombuiging is via onderbesteding op andere begrotingsposten gerealiseerd.
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Resultaatgebied Openbare ruimte, groen, 
sport en recreatie

1 Bestuurlijke hoofdlijnen

1.1 Inleiding

Het motto van het Programakkoord,’Mensen maken Amsterdam,’ is bij uitstek van toepassing op het 
resultaatgebied Openbare ruimte, groen, sport en recreatie.  Meedoen staat centraal in het Amsterdamse 
sportbeleid.  Vanuit de gedachte ‘Kinderen eerst’ richten onze sportstimuleringsprogramma’s zich met nadruk, 
via het onderwijs, op de jeugd van 6 tot 18 jaar.  In de sport, en in het bijzonder in de verenigingssport, 
maken duizenden vrijwilligers het in honderden sportverenigingen mogelijk dat elke Amsterdammer, al of 
niet met een beperking, kan sporten op het door hem of haar gewenste en haalbare niveau. 

De raakvlakken van sport met andere beleidsvelden als onderwijs, zorg, economische zaken, diversiteit, werk 
en inkomen, ruimtelijke ordening en grondzaken en veiligheid zullen worden versterkt. Hiervoor is in 2007 
een eerste aanzet gegeven door de vaststelling van de notitie Focus op sport.  In het voorjaar van 2008 zal 
het Sportplan 2009-2012 ter besluitvorming worden gepresenteerd, waarin de ambitie samen met interne en 
externe partijen verder moet worden waargemaakt.

De openbare ruimte vervult voor Amsterdam een bijzondere rol in het streven een gezonde en succesvolle 
stad te zijn waar mensen graag willen wonen en werken.  Dit streven vraagt om een systeem van bereikbare, 
goed ingerichte en goed beheerde, openbare ruimten en groengebieden. Pleinen, straten, parken, volks-
tuinparken en het regionale landschap maken de stad aantrekkelijker en versterken daardoor de stedelijke 
(creatieve) economie, de maatschappelijke kwaliteit, de cultuur en het milieu. 
Het Amsterdamse Bos en de Sporthallen Zuid, als grootstedelijke sport- en recreatievoorzieningen onder 
beheer van de centrale stad, spelen daarbij een belangrijke rol.

De volgende diensten dragen bij aan dit resultaatgebied:
 Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO) 

 Dienst Advies en Beheer (DAB), de onderdelen Amsterdamse Bos/Sporthallen Zuid en Westpoortbeheer 

 Dienst Ruimtelijke Ordening (DRO) 

Artis en Hortus zijn onafhankelijke instellingen die jaarlijks subsidie van de gemeente ontvangen.  Het beheer 
van de subsidiegelden is per 1 januari 2007 ondergebracht bij DMO. 
Het resultaatgebied Openbare ruimte, groen, sport en recreatie heeft als subresultaatgebieden:

 beheer openbare ruimte 

 groengebieden in en nabij de stad 

 sportdeelname en -stimulering 

 topsport 

 sportvoorzieningen en -accommodaties 

 dieren 

1.2 Externe ontwikkelingen

Sport
Het rijksbeleid op het gebied van sport vindt plaats in het kader van de uitwerkingsnota Samen voor 
Sport. Daarbinnen heeft het Rijk in 2007 inhoud gegeven aan zijn doelstelling om vitale sportverenigingen 
te instrumentaliseren als sterke partners bij het realiseren van maatschappelijke doelen.  Via het instellen 
van combinatiefuncties willen de ministeries van VWS en van OCW gezamenlijk een impuls geven aan het 
professionaliseren van sportverenigingen met als nevendoelstelling het stimuleren van de Brede school, 
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met een belangrijke plaats voor sport in het naschoolse aanbod.  Bij de inzet van combinatiefuncties wil 
het Rijk prioriteit geven aan een inzet gericht op de Krachtwijken.  In 2008 krijgt Amsterdam de middelen 
om 49 combinatiefuncties in te zetten.

In 2007 is gestart met de uitwerking van het convenant met het Rijk in het kader van ‘Meedoen 
Allochtone Jongeren’.  Binnen DMO Sport is een projectorganisatie ingesteld die met de negen 
sportbonden, die partner zijn in het convenant, een actieprogramma heeft ontwikkeld om jonge 
allochtonen via sportbeoefening en lidmaatschap van sportorganisaties meer te laten participeren in de 
samenleving.

In 2007 heeft een coalitie van diverse ministeries, de gemeente en NOC*NSF met partners binnen en 
buiten de sport de uitvoering van het Olympisch Plan 2028 ter hand genomen.  De eerste fase van dit 
plan moet leiden tot een uitgewerkt businessplan op een achttal thema’s.  Dit businessplan vormt dan 
de basis voor de mogelijke organisatie van Spelen in Nederland.  Het moet leiden tot een afgewogen 
oordeel in 2016 of een bid voor de Olympische Spelen van bijvoorbeeld 2028 realistisch is.  De gemeente 
Amsterdam is nauw betrokken bij de voortgang rond het Olympisch Plan 2028.

Openbare ruimte en Groen
Een belangrijke ontwikkeling is de invoering van het ILG (Investeringsbudget Landelijk Gebied) per 
1 januari 2007.  Het Rijk heeft diverse geldstromen voor investeringen in het landelijk gebied gebundeld 
en gedecentraliseerd naar de provincies.  De provincies kennen via gebiedscommissies de gelden aan 
programma’s toe.  Het is zaak dat Amsterdam alert blijft en invloed uitoefent op de besteding van deze 
middelen.  Er is zicht op een aanzienlijk bedrag voor de Tuinen van West.  In het algemeen komt de 
relatie stad-land steeds meer in de aandacht.  De verrommeling van het platte land door het afnemen 
van de economische drager landbouw is een bedreiging voor deze gebieden.  Dit geldt ook voor de 
omgeving van Amsterdam.  Het is noodzakelijk met de partners in de regio actie te ondernemen om deze 
verloedering te stoppen en stad en land op elkaar te betrekken zodat deze gebieden een rol kunnen 
blijven spelen voor de duurzaamheid, leefbaarheid en recreatiemogelijkheden in de metropool.  Op de 
noordvleugelconferentie zijn hier afspraken over gemaakt.
In 2007 is de proeftuin Amsterdam op de agenda gezet.  Het behelst een programma met initiatieven die 
leiden tot verduurzaming van de voedselketen.  Daarbij wordt ook effect nagestreefd in het versterken 
van de stad-land relatie door de positie van boeren te verbeteren.  In 2008 zal een pilot ter bevordering 
van gezond eten in scholen en in verzorgingshuizen worden gestart.  Voor 2008 is een programma 
opgesteld waarin met vele instanties wordt samengewerkt zoals bijvoorbeeld zorginstellingen, bedrijven, 
Wageningen Universiteit, de stichting streekproducten Nederland, het ministerie van LNV en de provincie 
Noord Holland.
Duurzaamheid is ook in Europa een belangrijk thema waar door Amsterdam op ingespeeld kan worden 
voor cofi nanciering van projecten.
Steeds meer wordt onderkend dat groen in de stad bijdraagt aan de gezondheid van mensen. 
 Het gezondheidsbelang kan een belangrijke motor zijn om investeringen in groen te realiseren. 
 Daarom wordt ook een groot deel van de Programakkoordmiddelen groen besteed aan groen in de 
stad, zoals parken (Vondelpark, Noorderpark, Bijlmerpark, etc.) maar ook in kleinschalig buurtgroen. 
 Ons College heeft bij de uitvoeringsagenda 2008 nog eens € 8 miljoen extra vrijgemaakt voor groen 
(Tuinen van West, Sloterpark en kleine buurtparken). Ons College heeft ook € 1 miljoen euro aangewend 
om de tien meest verloederde plekken in de openbare ruimte van de stad aan te pakken. Voorbereiding 
van de uitvoeringsagenda voor  groen en openbare ruimte is in 2007 gestart en de projecten worden zo 
snel mogelijk uitgevoerd, in 2008 of 2009.

Infrastructurele ontwikkelingen, zoals een mogelijke verbreding van de A9, aansluiting op de Fokkerweg 
(N201) en intensivering van het vliegverkeer, kunnen de omvang en kwaliteit van het Amsterdamse Bos 
bedreigen. Amsterdam zet zich ervoor in de belangen natuur en recreatie en mobiliteit zo goed als 
mogelijk op elkaar af te stemmen.

De aanleg van de Westrandweg, 2e Coentunnel en de verplaatsing van het busstation op het Orlyplein 
worden voorbereid.  Door de uitvoering van deze infrastructurele werken (2008-2012) staat er de komende 
jaren in Westpoort veel te gebeuren.  Het is een kwetsbaar gebied met een beperkt aantal hoofdroutes.
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Dierenbeleid
De wettelijke plicht zwerfdieren op te vangen en de zorgplicht vereisen sluitende afspraken met de desbetreffende uitvoerende organisa-
ties over het nakomen van de verplichtingen.  Een uitvloeisel daarvan is de in 2007 gerealiseerde nieuwbouw van het dierenasiel. Daarnaast 
is in 2007 een duidelijk subsidiebeleid voor dierenwelzijn tot stand gekomen.

1.3 Doelstellingen en resultaten

Programakkoord 2006-2010
Maatschappelijk effect (outcome): 

 een sportieve samenleving met veel (genieten van) sportbeoefening en waarin topsport een voorbeeldfunctie heeft voor  

jongeren
 kwaliteit van leven door groen en natuur in de buurt en in de regio 

 een vitale en leefbare openbare ruimte waarin niemand buitenspel staat 

Sport

Hoofddoelstelling Indicator Te bereiken 
resultaten 2007 
(output)

Bereikte resultaten 2007 Resultaten 
2007-2010

Ingezette 
middelen 
(x € 1 miljoen)

Toename van 
het aantal  
(vooral jongere) 
sportende 
Amsterdammers

% jongeren dat  

minimaal 1 keer 
per week aan 
sport doet
% jongeren dat  

minimaal 2 keer 
per week aan 
sport doet

 Sportparticipatie  

verhoogd tot 40% 
sport wekelijks
 Naschools sport- 

aanbod Topscore 
in alle stadsdelen 
Trainingen in 14 
sporten met 3000 
deelnemers
 Via JIB 12.000  

kinderen in 
contact met sport, 
300 kinderen 
begeleid naar 
verenigingen
 Toernooien in 6  

takken van sport
 43 basisscholen  

werken volgens 
JUMP-inmethode
 9.500 mensen  

met beperkingen 
doen aan sport
 In drie stadsdelen  

concept 
Sportcentrum 
nieuwe stijl 

 Uit de sportmonitor 2006 blijkt  

dat:
•  65% van de Amsterdammers 

sport (RSO)
• 60% sport wekelijks
•  13-17 jaar: 68% sport wekelijks
•  6-12 jaar: 74% sport wekelijks
 Deelname sport vereniging:  

•  12-17: 39%
•   6-12: 45%
(dit percentage is gebaseerd op 
alle respondenten, en niet alleen 
op sportende Amsterdammers)
 Naschools sportaanbod Topscore  

in alle stadsdelen.  Met in totaal 
3.072 deelnemers in ’06-’07
 Via JIB 36.000 kinderen in  

contact gebracht met sport; 
deelname 1500 kinderen aan 
100 doorstromings-trajecten die 
de kinderen begeleiden naar 
verenigingen
 6 schooltoernooien gerealiseerd  

 Op 7 scholen is de implementatie  

Jump-in methode gestart
 In 3 stadsdelen start invoering  

concept sportcentrum nieuwe 
stijl.
 In 2010 meting aantal mensen  

met een beperking die aan sport 
doen.

 6–17 jaar:  

80% sport  
wekelijks 
 deelname  

vereniging: 
6-12 jaar: 
>55%; 13-18 
jaar >50%
 60 basis- 

scholen 
werken met 
JUMP-in 
 10.000  

mensen met 
beperking 
doen aan 
sport
 In vier  

stadsdelen 
concept 
Sportcentrum 
nieuwe stijl

0,070

0,070

0,435

0,145

0,110

0,025
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Hoofddoelstelling Indicator Te bereiken 
resultaten 2007 
(output)

Bereikte resultaten 2007 Resultaten 
2007-2010

Ingezette 
middelen 
(x € 1 miljoen)

Meer ontmoe-
tingen tussen 
Amsterdammers 
via de sport en 
daardoor een 
toename van 
deelname aan 
maatschappelijke 
activiteiten

 % sporters in  

verenigingsver-
band
 Aantal teams in  

takken van sport

 Aantal  

jeugdteams stijgt 
in 2007 met 2,5%
 Minimaal 50  

verenigingen 
nemen deel 
aan “Meedoen 
allochtone jeugd 
door sport”, 5 
verenigingen in 
zorgtrajecten voor 
jeugd
 6 sportvereni- 

gingen zijn 
gevitaliseerd

 Aantal jeugdteams is met 2,3 %  

gestegen 
 104 verenigingen nemen deel  

aan  ‘Meedoen allochtone jeugd 
door sport’
 Ban Top a Future Stars is  

gestart met een zorgtraject 
6 pilotvereniging-en zijn 
ondersteund door stagiaires van 
de Hogeschool van Amsterdam 
en ROC van Amsterdam.

 Aantal  

jeugd-teams 
10% hoger
 Alle scholieren  

kunnen 
sporten
Achterstand  

deelname 
allochtonen 
ingelopen
 10 clusters  

verenigingen 
zijn 
gevitaliseerd

Kans om zich 
te ontwikkelen 
binnen de 
sport voor alle 
talentvolle jonge 
Amsterdammers

Aantal jonge 
Amsterdamse 
sporters dat op het 
hoogste landelijke 
niveau deelneemt

 Talenten begeleid  

naar topsport-
organisaties in 
basketbal en 
american football
 voor 5 sporten  

een cluster 
waarbinnen 
verenigingen 
samenwerken

  De geplande trajecten in  

basketbal en american football 
zijn uitgevoerd. Daarnaast 
zijn extra all star trainingen 
georganiseerd in de sporten 
futsal en tennis.
 Voor 2 sporten zijn volledige  

clusters gerealiseerd.

 Talenten  

begeleiden 
naar topsport-
organisaties
 Bij 14 sporten  

een optimale 
organisatie-
structuur

Een goed 
topsportklimaat; 
bijdrage van 
topsport aan 
‘Amsterdam 
Topstad’

 Aantal (inter) 

nationale 
sportevenementen
 Positie op lijst  

topsport-
gemeenten in 
Nederland

 Circa 35 (inter) 

nationale sport-
evenementen
 WB Roeien 

 EK softbal 

 EK Turnen 

 Nominatie  

topsport-
gemeente

 3 (inter)nationale evenementen  

en 35 fi nancieel ondersteund.
 Amsterdam genomineerd als  

topsport gemeente van het jaar 
(top 5).

 Continuering  

huidige niveau 
(inter)nationale 
evenementen
 Jaarlijks min.  

 2 topsport-
evenementen
 Handhaving  

positie als 
topsport-
gemeente

0,145
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Hoofddoelstelling Indicator Te bereiken 
resultaten 2007 
(output)

Bereikte resultaten 2007 Resultaten 
2007-2010

Ingezette 
middelen 
(x € 1 miljoen)

Voldoende en 
goede sportac-
commodaties 
met behoud van 
zo veel mogelijk 
sportparken 
binnen de Ring

 Aantal en  

gebruikerspercen-
tage van de 
basissport-
voorzieningen, 
waaronder  
ook het aantal 
kunstgrasvelden
 Bezoekcijfers  

IJscomplex 
Jaap Eden

 Nieuw  

subsidiekader 
voor stichting 
IJscomplex 
Jaap Eden wordt 
toegepast
  53% gymnastiek- 

accommodaties 
wordt naschools 
door de sport 
gebruikt
 5 verenigings- 

accommodaties 
opgeknapt
 Uitvoering  

voorstellen uit 
Sportaccommo-
datieplan
 Handhaving  

bezoekcijfers 
IJscomplex 
Jaap Eden op 
niveau van 2005

 Voorwaarden ten aanzien van  

Jaap Eden worden in subsidie-
beschikking 2008 opgenomen. 
 Om pragmatische redenen is bij 
nader inzien niet gekozen voor 
een nieuw subsidiekader.
 Rooster en tarieven voor  

2007-2008 zijn in augustus door 
het College van B&W vastgesteld.
 Bezoekers ijsbaan: 341.436;  

bezoekers ijshal: 93.076; andere 
sporten (skeeleren en fi tness): 
42.150; totaal actieve bezoekers: 
476.662. 
 Schooljaar 2006-2007: van  

de naschoolse gebruikte uren 
is 64,8% van de gymnastiek-
accommodaties gebruikt door de 
georganiseerde sport.
 7 sportverenigingen hebben een  

aanpassing aan de clubaccom-
modatie afgerond.
 Richtlijnen besteding middelen  

voor de uitvoering van het sport-
accommodatieplan vastgesteld 
door College. Structurele 
prioriteit van € 650.000 voor  
investeringsbijdragen tot € 7,6 
miljoen. 

 Gezonde  

exploitatie 
IJscomplex 
Jaap Eden
 56% van de  

gymnastiek-
accommo-
daties wordt 
gebruikt
 20 ver eni- 

gingsaccom-
modaties zijn 
opgeknapt
 Voorstellen  

Sportaccom-
modatieplan 
per 
stadssector 
uitgevoerd
 Handhaving  

bezoekcijfers 
IJscomplex 
Jaap Eden op 
niveau van 
2005
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Regionaal Groen en Scheggen (Metrogroen)

Hoofddoelstelling Indicator Te bereiken resultaten 
2007 (output)

Bereikte resultaten 2007 Resultaten 2007-2010 Ingezette 
middelen 
(x € 1 miljoen)

Behoud van 
scheggen en 
regionaal groen 
(metrogroen) en 
daardoor ook 
een versterking 
van de aantrek-
kelijkheid van de 
regio Amsterdam 
(Topstad)

 Voortgang  

projecten 
 Prestaties  

recreatiegebieden 
 Bestuurlijk  

commitment voor 
gemeenschap-
pelijke visie op de 
groene regio 
 Aanbod regionale  

groene diensten 
en functies

 Investeringen  

in plannen en 
uitvoering van 
groenprojecten in 
scheggen en regio
 Plan van Aanpak  

‘Toestand regionaal 
groen’
 Amsterdams  

voorstel aan de 
regionale partners 
voor een visie op 
ontwikkeling en 
beheer regionaal 
groen 
 Bijdrage landelijk  

gebied voor 
Amsterdam 
Topstad
 Bijdrage aan  

recreatieschappen 
gerealiseerd

 Middelen zijn toegekend  

naar project. Projecten 
zijn in uitvoering of 
voorbereiding.
 In voorbereiding van  

noordvleugelconferentie 
opgesteld en besloten. 
Uitwerking in 2008
 In noordvleugelverband  

opgepakt  en bestuurlijke 
afspraken over gemaakt
 Jaarlijkse bijdrage is  

gerealiseerd.

 Projecten in  

scheggen en regio 
zijn in uitvoering of 
afgerond
 De regionale  

groenstrategie 
is uitgewerkt in 
investeringen en 
beheer
  Nadrukkelijke  

rol van groen bij 
citymarketing
 Jaarlijkse  

bijdrage aan 
recreatieschappen 
gerealiseerd

 2007-2010  

€ 7 + € 1,7 
recre atie-
schap pen

Hoofdgroenstructuur: beschermen en investeren

Hoofddoelstelling Indicator Te bereiken resultaten 
2007 (output)

Bereikte resultaten 2007 Resultaten 2007-2010 Ingezette 
middelen 
(x € 1 miljoen)

Bescherming en 
verbetering van 
de Hoofdgroen-
structuur (HGS) 

Gastvrije 
en sociaal 
inclusieve parken 
Versterking van 
de relatie van 
groenbeheer 
met o.a. zorg, 
maatschappelijke 
ondersteuning en 
milieu

 Oppervlakte HGS 

 Kwaliteit  

parken: gebruik, 
waardering, 
bekendheid
 Bereikbaarheid  

parken

Nulmeting ‘Toestand 
van de HGS 2007’; 
gebruikersenquête 
gebruik, waardering, 
bekendheid

 Nog geen onderzoek  

gedaan
 Investeringen in projecten  

lopen over meerdere 
jaren. 
 TAC heeft in 2007 weer  

adviezen uitgebracht die 
in jaarverslag TAC worden 
weergegeven
 Er is een kansrijke  

aanvraag gedaan voor 
Europese subsidie voor de 
Tuinen van West.

 De HGS wordt  

ruimtelijk 
beschermd 
 De kwaliteit is  

verbeterd 
 De relatie met zorg  

is versterkt
 Moderniserings- 

plannen voor 
volkstuinparken 
opgesteld

 2007-2010 

€ 13,5
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Groen en natuur in de buurt: kwaliteit van leven

Hoofddoelstelling Indicator Te bereiken resultaten 
2007 (output)

Bereikte resultaten 2007 Resultaten 2007-2010 Ingezette 
middelen 
(x € 1 miljoen)

Sociale en 
economische 
versterking van 
wijken en buurten 
door (nieuw) 
wijkgroen en 
-natuur 
Verbetering van 
de kwaliteit van 
leven in buurten 
Grotere bijdrage 
van groen aan 
de stedelijke 
luchtkwaliteit en 
waterberging

 Oppervlakte van  

groen/natuur op 
wijkniveau
 Oppervlakte  

collectief groen, 
aantal bomen
 Basismeetset:  

rapportcijfer 
bewoners voor 
buurtgroen (6,7 in 
2006)

Er is een stimulerings-
budget groen/natuur 
in de buurt opgezet 
(projectvoorwaarden 
+ administratieve 
organisatie, program-
meren, aanjagen, 
voortgang monitoren)

De € 1 miljoen is aan 
projecten toegedeeld. 
 De stadsdelen voeren de 
projecten uit.  2007 is vooral 
gebruikt de projecten voor 
te bereiden. Uitvoering start 
in 2008.

 Greening the city:  

meer collectief 
groen, de 
bomenvoor-raad 
wordt bewaakt
 Versterken relatie  

groen met andere 
sectoren 

 2007-2010  

1

Overige bestuurlijke aandachtspunten
Maatschappelijke effecten (outcome): 

 een sportieve samenleving met veel (genieten van) sportbeoefening en waarin topsport een  

voorbeeldfunctie heeft voor jongeren
 kwaliteit van leven door groen en natuur in de buurt en in de regio 

 een vitale en leefbare openbare ruimte waarin niemand buitenspel staat 

Westpoort: een bereikbaar en aantrekkelijk werk- en vestigingsklimaat

Hoofddoelstelling Indicator Te bereiken resultaten 
2007 (output)

Bereikte resultaten 2007 Resultaten 2007-2010 Ingezette 
middelen 
(x € 1 miljoen)

Realiseren van 
een kwalitatief 
hoogwaardige 
openbare 
ruimte in het 
beheergebied

KBB-meting 
(Kwaliteits-
 beoordeling 
Bedrijventerreinen)

KBB-meting1: 
Sloterdijken: 3,4 
Teleport: 3,5

KBB-meting2: 
Sloterdijken: 6,7
Teleport: 7,1

KBB-meting: 
Sloterdijken: 8
Teleport: 8,5

Begroting 
WPB: 3,3

Revitalisering van 
Sloterdijk I, Noord

Kwaliteit gelijk aan 
 geherprofi leerde 
delen in het gebied

Achterstallig en groot 
onderhoud
Herinrichten 
volgens huidige 
kwaliteitseisen

Revitalisering: 
Elementenstraat
Transformatorweg
Kabelweg

Voldoen aan 
de huidige 
kwaliteitseisen

1,33

1 Scores op een schaal van 1 t/m 5.
2 Scores op een schaaal van 1 t/m 10.
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Openbare ruimte: een dynamische, vitale en leefbare stad waar niemand buitenspel staat 

Hoofddoelstelling Indicator Te bereiken resultaten 
2007 (output)

Bereikte resultaten 2007 Resultaten 2007-2010 Ingezette 
middelen 
(x € 1 miljoen)

Prettige, 
duurzaam 
ingerichte 
en goed te 
gebruiken 
openbare ruimte 
met aandacht 
voor fi etsers, 
voetgangers, 
gehandicapten 
en kinderen: 
toegankelijk, 
schoon, heel en 
veilig 
Financiële ruimte 
voor kwaliteits-
impuls door 
effi ciënte inkoop 
van materialen

 Aantal NOT-SPOTS  

(niet optimaal 
toegankelijke 
plekken)
 Aantal buiten- 

spelende kinderen
 Gezondheids- 

indicatoren
 Cohesie tussen  

groepen bewoners
 Fiets- en  

voetgangers-
 vriendelijke 
inrichting van de 
openbare ruimte
  Schoonheids- 

gradenmeting

 Openbare  

ruimteacties 2006 
zijn afgerond, 
nieuwe openbare 
ruimteacties met 
stadsdelen zijn 
opgestart
 Overeenkomst  

met stadsdelen 
over catalogus 
materialen
 Onderzoek naar  

voor- en nadelen 
centrale inkoop 
afgerond

 Openbare ruimte acties:  

schoonheidsgraden-
meting is uitgevoerd. 
 Actie kennisbank 
openbare ruimte is eind 
2007 gestopt.
 Met de puccinimethode  

is een belangrijke stap 
gezet in het portefeuil-
lehouders overleg 
leefomgeving.  Daar is 
besloten op de methode 
in te gaan zetten en deze 
operationeel te maken 
in 2008
 Onderzoek naar voor- en  

nadelen centrale inkoop 
niet afgerond 

 Aantal NOT-SPOTS  

is teruggebracht
 Aantal buiten- 

spelende kinderen 
is toegenomen
 Positieve effecten  

op gezondheids-
indicatoren
 Meer cohesie  

tussen groepen 
bewoners
 Meer fi ets- en  

voetgangers-
 vriendelijke 
inrichting van de 
openbare ruimte
 Schonere openbare  

ruimte 
 Standaardisatie  

inkoop

 Jaarpro- 

gramma 
dRO
 Fonds   

Rode Loper 
€ 1 per jaar

Sporthallen Zuid, Bosbaan en Sportpark Amsterdamse Bos

Hoofddoelstelling Indicator Te bereiken resultaten 
2007 (output)

Bereikte resultaten 2007 Resultaten 2007-2010 Ingezette 
middelen 
(x € 1 miljoen)

Gebruik van 
Sporthallen Zuid, 
Bosbaan en 
Sportpark voor 
internationale 
evenementen

Aantal internationale 
evenementen

Minimaal 3 internatio-
nale evenementen

Bosbaan: 2 internationale 
evenementen

Minimaal 3 internatio-
nale evenementen

Bestaande 
middelen 
Topsport 
Amsterdam

Bezettingsgraad 
Sporthallen Zuid

Bezetting hallen 70% Bezetting hallen 64% Bezetting groeit naar 
75%

1,4

Aantal kano- en 
roeiwedstrijden per 
jaar

Bosbaan is stedelijk 
en nationaal centrum 
voor kano- en 
roeisport

19 kano- en roeiwedstrijden Bosbaan stedelijk en 
nationaal centrum 
voor kano- en 
roeisport

0,76

% bespeling velden 
Amsterdamse Bos 
volgens norm

 hockey 140% 

 cricket 100% 

 voetbal 80% 

Seizoen 2006-07:
 hockey 153% 

 cricket 100% 

 voetbal 71% 

 hockey 140% 

 cricket 100% 

 voetbal 80% 
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Recreatiegebied Amsterdamse Bos

Hoofddoelstelling Indicator Te bereiken resultaten 
2007 (output)

Bereikte resultaten 2007 Resultaten 2007-2010 Ingezette 
middelen 
(x € 1 miljoen)

Behoud en 
versterking van 
de kwaliteit van 
het Amsterdamse 
Bos

Onderhoud voldoet 
aan gewenste 
kwaliteit

Opnieuw wordt 10 à 
15% van het achter-
stallig onderhoud 
ingelopen

10 à 15% van het 
achterstallig onderhoud 
ingelopen

Er is geen achter-
stallig onderhoud 
meer

Restant 
prioriteit 
2003-2006 en 
cofi nanciering 
provincie 
NH:1,58

Tevredenheid 
Amsterdammers 
over de kwaliteit 
van het bos 

Uitkomst 
O&S-omnibusenquête

Bezoekerswaardering 
7,5

Bezoekerswaardering 7,9 Bezoekswaardering 
7,5

5,3

Ontwikkeling van 
Amsterdamse 
Bos tot een 
kerngebied in 
de ecologische 
hoofdstructuur

Aantal gidssoorten3. Verdere verspreiding 
van de aanwezige 
gidssoorten in het 
Amsterdamse Bos

Ringslang heeft zich verder 
verspreid, van andere 
soorten geen gegevens 
bekend.

Twee nieuwe 
gidssoorten 
aanwezig, overige 
gidssoorten verder 
verspreid

3  Gidssoorten zijn plant- en diersoorten die kenmerkend zijn voor de kwaliteit van de ecologische verbindingszone. 
Een gebied is in het algemeen onderdeel van de ecologische verbindingszone, als deze soorten aanwezig zijn.

Centraal secretariaat recreatieschappen: 
voldoen aan de afspraken met de partners; inbreng van Amsterdams belang

Hoofddoelstelling Indicator Te bereiken resultaten 
2007 (output)

Bereikte resultaten 2007 Resultaten 2007-2010 Ingezette 
middelen 
(x € 1 miljoen)

Recreatie-
schappen 
onderdeel van 
de groene 
structuur in de 
Amsterdamse 
regio en van 
groot belang voor 
de recreërende 
Amsterdammers

 Aantal recreanten 

 Waardering  

recreanten
 Stijging inkomsten  

schappen

 Stabiele  

begrotingen
 Starten modernise- 

ring beheer
 Voortgezette  

professionalisering
 (voor een overzicht  

per recreatieschap, 
zie  jaarrekening 
DRO)

 De kwaliteit van de  

begrotingen neemt 
toe, dit blijkt uit 
accountantverklaringen. 
 (voor een overzicht  

per recreatieschap zie 
jaarrekening DRO)

 Begrotingen voor  

meer jaren op orde
 Gezond perspectief  

voor schappen
 Evaluatie rol  

Amsterdam in de 
schappen

 2007-2010  

1,875
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2 Bereikte resultaten per subresultaatgebied 

2.1 Middelen

Bedragen x € 1 miljoen
 Begroting Rekening

 Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
Beheer openbare ruimte 22,3 9,8 12,5 14,7 3,7 11,0
Groengebieden in en nabij de stad 20,5 3,4 17,1 23,5 6,6 16,9
Sportdeelname en -stimulering 4,3 1,0 3,3 5,2 2,2 3,0
Topsport 0,4 0,0 0,4 0,5 0,0 0,5
Sportvoorzieningen en -accommodaties 9,7 1,2 8,5 9,1 2,9 6,2
Dieren 6,9 0,1 6,8 6,9 0,0 6,9
Totaal resultaatgebied 64,2 15,5 48,7 60,0 15,4 44,6

In vorenstaande tabel is een cijfermatig overzicht opgenomen van de rekeningbedragen van dit resultaatge-
bied (onderverdeeld naar subresultaatgebieden).  Hierna volgt een toelichting op de voor 2007 bestuurlijk 
relevante ontwikkelingen.

2.2 Subresultaatgebied Beheer openbare ruimte

In de openbare ruimte zijn acties gericht op ‘schoon, heel en veilig’ in 2007 in samenwerking met de 
stadsdelen voortgezet. Ontwerp, uitvoering en beheer worden dichter bij elkaar gebracht door kwaliteit als 
uitgangspunt te nemen (Puccini-methode).  De portefeuillehouders leefomgeving hebben ingestemd met 
deze aanpak en met verdere uitwerking en besluitvorming in 2008.  Daarbij is als onderdeel een handboek 
openbare ruimte opgesteld waarmee eenheid in inrichting en effi ciënter materiaalgebruik kan worden 
bereikt.

Te bereiken
2007

Bereikt
2007

Activiteiten Begroot 
x € 1.000

Realisatie 
x € 1.000

 Openbare ruimte-acties  

 Overeenkomst met stadsdelen  

over catalogus materialen
 Onderzoek naar voor- en  

nadelen centrale inkoop 
afgerond

 Openbare ruimte-acties :  

schoonheidsgradenmeting is 
uitgevoerd.  Actie kennisbank 
openbare ruimte is eind 2007 
gestopt.
 Met de puccinimethode is een  

belangrijke stap gezet in het 
portefeuillehouders overleg 
leefomgeving.  Daar is besloten 
op de methode in te gaan 
zetten en deze operationeel te 
maken in 2008.

Openbare ruimte- acties met 
stadsdelen uitvoeren
Draagvlak bereiken voor 
inrichtingsstandaarden gericht 
op effi ciency in materiaalgebruik 
en onderhoud
Onderzoek naar voor- en 
nadelen centrale inkoop 
afronden

Lasten 0.08
Baten 
Saldo 0.08

 0.08
 
 0.08
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Westpoort

Te bereiken
2007

Bereikt
2007

Activiteiten Begroot 
x € 1.000

Realisatie 
x € 1.000

Score KBB-meting: 
Sloterdijken: 8
Teleport: 8,5 
O&S-meting tevredenheid 
ondernemers: 7,2

Score KBB-meting: 
Sloterdijken: 6,7
Teleport: 7,15 

Conform (meer)jaarplan 
uitvoeren van beheer en 
onderhoud openbare ruimte:

Vegen 1.061.161 m 2 
verharding, legen 
160 papierbakken, zwerfvuil 
en onkruid verwijderen, 
onderhouden 24.467 m2 groen 
en 857.904 m2 verharding
Uitgifte vergunningen  

openbare ruimte
Terugbrengen aantal  

blackspots van 5 tot 3

Lasten 3.385
Baten 125
Saldo 3.260

 3.279
 237
 3.042

Revitalisering van Sloterdijk I, 
Noord

Revitalisering Elementenstraat, 
Contactweg, Transformatorweg, 
Fietspad Basisweg Zuid/Noord;
Voorbereiding Isolatorweg, 
Elektronstraat

Wegwerken achterstallig  

onderhoud
Groot onderhoud 

Herinrichten volgens huidige  

kwaliteitseisen

Lasten 1.400
Baten 
Saldo 1.400

 1.330
 
 1.330

Gladheidbestrijding Geen schadeclaims Strooien van het hoofdnet en 
openbaarvervoerroutes

Lasten 1.253
Baten 1.253
Saldo 0

 948
 948
 0

Goede berijdbaarheid wegen 
tijdens perioden met gladheid

Geen schadeclaims Strooien wegen Westpoortbe-
heer en uitgifte strooizout

Lasten 180
Baten 0
Saldo 180

 150
 0
 150

2.3 Subresultaatgebied Groengebieden in en nabij de stad

Ons College wilde in 2007 bij de planvorming vooral inzetten op het aanbieden van gemengde stedelijke 
milieus die in een topstad van belang zijn.  In die milieus zijn waardevolle elementen van water, groen en 
openbare ruimte essentieel.  Dit alles vanuit de doelstelling om een betere samenhangende groen- en 
waterstructuur voor Amsterdam te ontwikkelen. 

In 2007 is het programma van eisen voor de inrichting van de Westrand in de stadsdelen vastgesteld. Besluit-
vorming door uw Vergadering is in 2008.  Er is een ontwerp gemaakt voor de inrichting van het Diemerbos, 
waarvoor Amsterdam namens de provincie het opdrachtgeverschap verkreeg.  Er heeft ook een consultatie 
met bewoners en belanghebbenden plaatsgevonden.  Voorts zijn afspraken gemaakt over een uitvoerings- en 
fi nancieringsschema voor de projecten in de Groene Uitweg.  In samenwerking met de P4 en G4 en de 
minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zijn afspraken gemaakt voor de verbetering van de relatie 
tussen de steden en het Groene Hart.  Hierin is de westrand gekozen als pilotproject.

De voorbereiding van de Noordvleugelconferentie over het ontwikkelingsbeeld 2040 en het metropolitaan 
landschap is ter hand genomen.  De conferentie heeft in december 2007 plaatsgevonden. Amsterdam heeft 
een belangrijke bijdrage geleverd aan de inhoud van de conferentie.  Er zijn afspraken gemaakt over het 
vervolg in 2008. 

Het Amsterdamse Bos blijft een van de belangrijkste groengebieden voor de inwoners van Amsterdam. 
 De kracht van het Bos is dat het voor diverse vormen van gebruik mogelijkheden biedt.  Ook buiten de 
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sportvoorzieningen wordt het Amsterdamse Bos intensief door sporters gebruikt. Daarnaast komen veel 
mensen naar het Bos voor ontspanning en genieten van natuur en landschap, het gebruik van bijzondere 
voorzieningen of het bezoek van een van de talrijke evenementen.
Door uitvoering van groot (achterstallig) onderhoud is de onderhoudstoestand van het Amsterdamse Bos 
verbeterd.  In 2007 zijn fi etspaden, een parkeerterrein en een deel van de Nieuwe Kalfjeslaan gerenoveerd. 
Onderhoud aan parkeervoorzieningen en bruggen is voorbereid.
Het bezoekerscentrum raakt steeds bekender bij het publiek en heeft in 2007 ongeveer 40.000 bezoekers 
getrokken.  Met een relatief beperkte bezetting, ondersteund door vrijwilligers, is een gevarieerd aanbod aan 
activiteiten geboden.  In samenwerking met de boswachters wordt veel aandacht besteed aan educatie over 
bos en natuur aan scholen in Amsterdam.

Met de middelen van het Groenfonds, de nieuwe groengelden, zijn diverse projecten in uitvoering gekomen 
of zijn in voorbereiding.  Tevens is een verdelingsvoorstel gemaakt voor de groengelden die in het program-
akkoord 2006- 2010 zijn opgenomen en is een voorzet gedaan voor de invulling van de besteding van extra 
groenmiddelen (€ 8 miljoen) voor groen (Tuinen van West, Sloterpark en kleinschalige buurtparken).

Amsterdam neemt deel aan diverse recreatieschappen via gemeenschappelijke regelingen en is daarbij 
een belangrijke fi nancier.  De behoefte aan geld bij de schappen groeit, terwijl er geen voorzieningen 
zijn getroffen voor vervangingsinvesteringen. Hierdoor kunnen fi nanciële problemen ontstaan.  Aan de 
Amsterdamse vertegenwoordigers in de schappen is ambtelijke ondersteuning verleend onder andere door 
annotaties voor vergaderingen te verstrekken en door periodiek een overleg met de vertegenwoordigers te 
organiseren.  Voorts zijn de begrotingen en jaarrekeningen beoordeeld.

In 2007 is de vierjaarlijkse herziening van de natuurwaardenkaart uitgevoerd.  Er is een conceptgedragscode 
opgesteld in het kader van de fl ora en faunawet.  Ook is onderzoek gedaan naar de herkomst van de 
kastanjebloedingsziekte die in Amsterdam op vele plaatsen voorkomt.  De resultaten van dat onderzoek zijn 
aanstaande.

Scheggen en regionaal groen (‘metrogroen’): versterking Amsterdam Topstad

Te bereiken
2007

Bereikt
2007

Activiteiten Begroot 
x € 1.000

Realisatie 
x € 1.000

 Investeringen in plannen en  

uitvoering van groenprojecten 
in scheggen en regio
 Plan van Aanpak Toestand  

regionaal groen
 Amsterdams voorstel aan  

de regionale partners voor 
een visie op ontwikkeling en 
beheer regionaal groen 
 Bijdrage landelijk gebied voor  

Amsterdam Topstad
 Realisatie bijdrage aan  

recreatieschappen

 Middelen zijn toegekend  

naar project. Projecten zijn in 
uitvoering of voorbereiding
 In voorbereiding van noord- 

vleugelconferentie opgesteld 
en besloten. Uitwerking in 
2008
 In noordvleugelverband  

opgepakt  en bestuurlijke 
afspraken over gemaakt
 Jaarlijkse bijdrage is  

gerealiseerd.

 Selecteren  

investeringsprojecten 
 Beheer beschikbare gelden,  

voortgang besteding volgen 
en stimuleren
 Externe middelen werven  

(Europa)
 Ontwikkelen regionaal  

gedeelde visie en acties 
gericht op behoud en 
versterking van regionaal 
landschap
 Toezien op effi ciënte werking  

recreatieschappen

0.36
0.36

0.41
0.41
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Amsterdamse Bos 

Te bereiken
2007

Bereikt
2007

Activiteiten Begroot 
x € 1.000

Realisatie 
x € 1.000

Opnieuw wordt 10 à 15% van 
het achterstallig onderhoud 
ingelopen

10 à 15% achterstallig onderhoud 
ingelopen

Renovatie 10 km fi etspad, 
nieuwbouw kanoverhuur, 
bruggen geschilderd

Lasten 1.583
Baten Restant 

prioriteit 

2003-2006 

en cofi n. 

Provincie NH,

tezamen 1.583
Saldo 0

 1.583
 Restant 

prioriteit 

2003-2006 

en cofi n. 

Provincie NH,

tezamen 1.583
 0

 60% Van de Amsterdammers  

bezoekt het Amsterdamse Bos
 De waardering is gemiddeld  

7,5
 Verspreiding van de  

aanwezige gidssoorten.
 Kwaliteit vastgelegd in  

beleidsplan, budget en 
kwaliteit op elkaar afgestemd

 51% Van de Amsterdammers  

bezoekt het Amsterdamse Bos
  De waardering is gemiddeld  

7,9
 Ringslang heeft zich verder  

verspreid, van andere soorten 
geen gegevens bekend
 Geen beschrijving architectoni- 

sche kwaliteit opgesteld

 Beheer en onderhoud,  

toezicht en handhaving, 
communicatie (bezoekers-
centrum), organisatie van 
evenementen
 Actualiseren en vaststellen  

beleidsplan, voorstellen 
voor afstemming kwaliteit en 
budget

Lasten 6.027
Baten 286
Saldo 5.741

 5.605
 299
 5.306

Hoofdgroenstructuur: beschermen en investeren

Te bereiken
2007

Bereikt
2007

Activiteiten Begroot 
x € 1.000

Realisatie 
x € 1.000

Nulmeting toestand van de 
‘HGS 2007’; gebruikers enquête 
gebruik, waardering, bekendheid

Nog geen onderzoek gedaan. 

 Investeringen in projecten  

lopen over meerdere jaren 
 Technische advies commissie  

(TAC) heeft in 2007 weer 
adviezen uitgebracht die 
in jaarverslag TAC worden 
weergegeven
 Er is een kansrijke aanvraag  

gedaan voor europese subsidie 
voor de tuinen van west

Beheer beschikbare gelden,  

voortgang besteding volgen 
en stimuleren
  Externe middelen werven 
(Europa)
 Toestand van de  

HGS-monitoren

Lasten 0.01
Baten 
Saldo 0.01

 0.01
 
 0.01

Groen en natuur in de buurt: kwaliteit van leven

Te bereiken
2007

Bereikt
2007

Activiteiten Begroot 
x € 1.000

Realisatie 
x € 1.000

Opzet stimuleringsbudget 
groen/natuur in de buurt 
(projectvoorwaarden + 
administratieve organisatie, 
programmeren, aanjagen, 
voortgang monitoren)

De € 1 miljoen is aan projecten 
toegedeeld.  De stadsdelen 
voeren de projecten uit.  2007 is 
vooral gebruikt de projecten voor 
te bereiden. Uitvoering start in 
2008

Samenwerking met stadsdelen  

opzetten
 Regeling uitwerken op basis  

waarvan medefi nanciering 
geregeld wordt
 Beheer beschikbare gelden,  

voortgang besteding volgen 
en stimuleren
 Voortgang monitoren 

Lasten 0.01
Baten 
Saldo 0.01

 0.0
 
 0.0
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Centraal secretariaat recreatieschappen: voldoen aan de afspraken met de partners

Te bereiken
2007

Bereikt
2007

Activiteiten Begroot 
x € 1.000

Realisatie 
x € 1.000

Stabiele begrotingen 

 Starten modernisering beheer 

 Voortgezette professionalise- 

ring (voor een overzicht per 
recreatieschap, zie begroting 
DRO)

De kwaliteit van de begro- 

tingen neemt toe, dit blijkt uit 
accountantverklaringen
 De gemeenschappelijke  

rege ling voor Haarlemmermeer 
groen is nagenoeg klaar voor 
ondertekening
 In Amstelland is een stakehol- 

dersconferentie voorbereid
 Spaarnwoude put nog steeds  

reserves uit met ca. € 1 miljoen 
per jaar op een reserve van ca. 
€ 14 miljoen
 De exploitatie van het Twiske  

is met ca. €  200.000 verbeterd 
met het doel evenwicht tussen 
inkomsten en uitgaven zodat 
de deelnemersbijdrage niet 
omhoog hoeft
 In Amstelland zijn onderhouds- 

niveaus aangepast, de 
projecten van Toekomst 
Amstelland zijn in beheer 
genomen.  Er is succesvol 
verzet geboden tegen de 
komst van een golfbaan op 
een ongunstige plek
 In Vinkeveen worden  

vaantjes ingevoerd.  Er is zicht 
ontstaan op toekomstige 
dure beheersmaatregelen aan 
oevers en er wordt gezocht 
naar oplossingen voor dit 
probleem
 De natuurbrug is geopend, er  

is nog geen recreatiemonitoring

Uitvoering van de aanbeve- 

lingen uit rapportage aan raad 
uit 2006
 Focus op fi nancieel beheer  

door het bestuur en ambtelijke 
ondersteuning
 Het adviseren van het bestuur  

en het stimuleren van de 
besluitvormingprocessen

Lasten 0.04
Baten 
Saldo 0.04

 0.05
 
 0.05
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2.4 Subresultaatgebied Sportdeelname en -stimulering

‘De Amsterdamse sportparticipatie blijft duurzaam stijgen’.  Dit is de missie in de door de Gemeenteraad 
in maart vastgestelde notitie Focus op Sport.  Vanuit deze doelstelling zijn in 2007 een veelheid aan 
samenhangende activiteiten ontwikkeld, gericht op sportstimulering, in het bijzonder van jongeren.  Naast de 
uitvoering van diverse programma’s gericht op het verhogen van sportparticipatie, met name bij jongeren 
(JIB/JUMP-in, Topscore en Aangepast sporten), ging in 2007 ook veel aandacht uit naar de versterking van 
de sportinfrastructuur.  Hierbij richtten de inspanningen zich op het realiseren c.q.  het moderniseren van 
Amsterdamse sportvoorzieningen op basis van het vastgestelde accommodatieplan én het versterken van 
organisatievormen in de sport. 
Vanaf maart heeft DMO gewerkt aan het opstellen, op basis van de Focusnotitie, van het Sportplan 
2009-2012.  Sport in de kern van het gemeentelijke beleid is daarbij het uitgangspunt, evenals het optimaal 
gebruik maken van de synergie tussen de raakvlakken van sport (topsport, breedte sport, ongebonden sport) 
en beleidsvelden zoals gezondheid, economie, onderwijs, welzijn en ruimtelijke ordening.  In april 2008 zal 
de wethouder Sport het Sportplan ter besluitvorming voorleggen aan ons College en vervolgens aan uw 
Vergadering. 

Te bereiken
2007

Bereikt
2007

Activiteiten Begroot 
x € 1.000

Realisatie
 x € 1.000

Vergroten sportparticipatie  Uit de sportmonitor 2006 blijkt  

dat:
 65% van de Amsterdammers  

sport (RSO)
 60% sport wekelijks 

 13-17 jaar: 68% sport wekelijks 

 6-12 jaar: 74% sport wekelijks 

Deelname sportvereniging: 
12-17: 39% 
- 6-12: 45%
(dit percentage is gebaseerd op 
alle respondenten, en niet alleen 
op sportende Amsterdammers)

is sinds juni ‘in de lucht’. De  

website Amsterdam.sport.nl
is vernieuwd, formulieren 
zijn via de site opvraagbaar. 
 De Amsterdamse Sportagenda 
wordt maandelijks 
bijgehouden
 Er is een Breedtesportagenda  

toegevoegd waarop 
gebruikers zelf evenementen 
kunnen aanmelden
 De breedtesport kalender 

 Realisatie naschools  

sportaanbod in alle stadsdelen 
met voortgezet onderwijs 
verzorgd door Topscore

Topscore heeft naschools 
sportaanbod verzorgd in alle 
stadsdelen: 211 activiteiten 
in 16 verschillende sporten. 
 Met in totaal 3.072 deelnemers 
in ’06-’07 (gemiddeld 14,5 
deelnemer per activiteit)

 Aansturen en uitvoeren  

Topscore-organisatie
 260 trainingen gestart na  

promotieactiviteiten

Lasten 564
Baten 50
Saldo 514

 1.0141 
 74
 940

 12.000 kinderen onder  

schooltijd in contact brengen 
met sport, via JIB (Stijging van 
aantal jeugdteams met 2,5%)
 Het begeleiden van 300  

kinderen naar verenigingen
 Het organiseren van  

schooltoernooien in minstens 
6 sporten

 Via JIB zijn onder schooltijd  

36.000 kinderen in contact 
gebracht met sport (1.800 
trajecten uitgevoerd)
 1.500 kinderen hebben  

deelgenomen aan in totaal 100 
doorstromingstrajecten die 
de kinderen begeleiden naar 
verenigingen
 Stedelijke schooltoernooien  

hebben plaatsgevonden in de 
sporten: voetbal, basketball, 
korfbal, atletiek, zwemmen, 
schaken

 Kennismakingsmodules en  

doorstromings-modules zijn  
georganiseerd
 Het aantal kennismakingstra- 

jecten is gegroeid naar 1.800
 Er zijn 100 doorstromings- 

trajecten georganiseerd
 Amsterdamse Olympische  

dagen hebben conform 
planning plaatsgevonden
 Schoolsporttoernooien zijn  

georganiseerd voor 6 sporten
 Sport en Funtoer heeft plaats- 

gevonden in 6 sporthallen

Lasten 187
Baten 21
Saldo 166

 2711

 26
 245

1  De aangegeven overschrijdingen zijn alle terug te voeren op het gegeven dat in 2007 een incidentele prioriteit van € 1 miljoen euro is 
toegekend. 
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Te bereiken
2007

Bereikt
2007

Activiteiten Begroot 
x € 1.000

Realisatie
 x € 1.000

43 basisscholen werken volgens 
JUMP-in methode

43 scholen werken volgens de 
JUMP-in methode.  Op 7 scholen 
is de implementatie gestart, de 
voorselectie van de 10 scholen 
die in 2008 worden opgenomen 
in de JUMP-in werkwijze heeft 
plaatsgevonden

 Aansturen JUMP-in projecten  

op stadsdeel niveau
 Benutten van JIB-aanbod  

en ontwikkelen van 
schoolsportclubs

Lasten 508
Baten 468
Saldo 40

 6962

 656
 40

9.500 mensen met een 
beperking doen één keer per 
week aan sport

Het aantal sportende mensen 
met een beperking wordt in 
2010 weer gemeten met de 
Sportmonitor

Sportstimuleringsactiviteiten 
ontwikkeld en ondersteund op 
het gebied van:

 groepen met overgewicht 

 groepen met diabetes 

 psychiatrie 

 ZMLK leerlingen 

Lasten 86
Baten 0
Saldo 86

 1191  
 2
 117

Realisatie van het concept 
Sportcentrum nieuwe stijl in drie 
stadsdelen

In de stadsdelen Geuzenveld, 
Osdorp en Slotervaart is een 
start gemaakt met de invoering 
concept sportcentrum nieuwe 
stijl, d.w.z.  dat er sprake is 
van meer samenwerking en 
uitbreiding van het sportaanbod, 
maar nog niet van organisatori-
sche en fysieke vernieuwingen

Subsidierelatie met de stichting 
is onderhouden

Lasten 82
Baten 0
Saldo 82

 80
 0
 80

 Deelname van minimaal  

50 sportverenigingen aan 
‘Meedoen allochtone jeugd 
door sport’
 5 verenigingen participeren in  

zorgtrajecten voor jeugd

 In totaal 104 sportverenigingen  

participeren in Meedoen 
allochtone jeugd door sport.
 Ban Top a Future Stars is  

gestart met een zorgtraject. 
 In het voorjaar van 2008 
zal door de betrokken 
sportbonden de defi nitieve 
selectie plaatsvinden van 
andere verenigingen waar 
in Amsterdam zorgtrajecten 
zullen plaatsvinden

 Nieuwe ontwikkelingen in  

rijksbeleid zijn kritisch gevolgd 
en op rijksplannen is waar 
mogelijk ingehaakt; onder 
meer ter zake van de instelling 
van de combinatiefuncties en 
de instelling van centra voor 
topsport en onderwijs
 Uitvoering gegeven aan het  

Amsterdamse programma 
Meedoen allochtone jeugd 
door sport

Lasten 0
Baten 0
Saldo 0

 632
 632
 0

Vitalisering van 
6 sportverenigingen

In het kader van het project 
Nieuwe arrangementen sport en 
onderwijs zijn 6 pilotverenigingen 
ondersteund door stagiaires van 
de Hogeschool van Amsterdam 
en ROC van Amsterdam

Verenigingsondersteuning is 
voortgezet. Verenigingen krijgen 
ondersteuning op maat (na 
aanvraag) en aanbod van een 
keur van producten waarmee 
de verenigingen zich kunnen 
versterken. (EHBSO, subsidie 
kaderscholing etc)

Lasten 170
Baten 0
Saldo 170

 2301

 0
 230

1  De aangegeven overschrijdingen zijn alle terug te voeren op het gegeven dat in 2007 een incidentele prioriteit van € 1 miljoen euro is 
toegekend. 

2  De aangegeven post heeft betrekking op afspraken die met de GGD in het kader van Jump-In zijn gemaakt.  De meerkosten zijn 
volledig doorberekend aan de GGD.
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2.5 Subresultaatgebied Topsport

Te bereiken
2007

Bereikt
2007

Activiteiten Begroot 
x € 1.000

Realisatie
 x € 1.000

 Begeleiding van talenten  

binnen Topscore naar 
topsportorganisaties in 
basketbal en american football

De geplande trajecten in 
basketbal en american football 
zijn uitgevoerd. Daarnaast 
zijn extra all star trainingen 
georganiseerd in de sporten 
futsal en tennis

Naast basketbal en american 
football zijn talentgroepen 
gerealiseerd voor tennis en futsal

 Opzet van een cluster van  

samenwerkende Amsterdamse 
verenigingen voor 5 sporten

Voor atletiek en honkbal zijn 
volledige clusters gerealiseerd

 Aan de clustervorming is  

verdere uitvoering gegeven. 
 De cluster voor honkbal en 
voor atletiek functioneren op 
alle genoemde onderdelen
 Voor basketbal, atletiek en  

voetbal is een coördinator 
aangesteld voor de 
jeugdsport-stimulering

 Organisatie van circa 35 (inter) 

nationale kampioenschappen/
toernooien

 WB Roeien/ Holland Beker,  

EK Softball en EK Turnen zijn 
succesvol verlopen. Daarnaast 
zijn er via de stichting 
Topsport Amsterdam 35 (inter)
nationale kampioenschappen/ 
toernooien organisatorisch en 
fi nancieel ondersteund.
Amsterdam is voor 2007 
wederom genomineerd als 
topsportgemeente van het jaar 
(top 5)

 Acquisitie en onder- 

steuning (inter)nationale 
sportevenementen
 Begeleiding topsporters en  

topsportverenigingen

Lasten 707
Baten 0
Saldo 707

 493
 0
 493

2.6 Subresultaatgebied Sportvoorzieningen en 

accommodaties

Te bereiken
2007

Bereikt
2007

Activiteiten Begroot 
x € 1.000

Realisatie
 x € 1.000

 Toepassing van nieuw  

subsidiekader voor stichting 
IJscomplex Jaap Eden

Voorwaarden ten aanzien van 
Jaap Eden worden in subsidie-
beschikking 2008 opgenomen. 
 Om pragmatische redenen is bij 
nader inzien niet gekozen voor 
een nieuw subsidiekader

 Exploitatiesubsidie aan  

stichting IJscomplex 
Jaap Eden
 Onderhouden van de subsi- 

dierelatie met de stichting 
IJscomplex Jaap Eden

Lasten 1.305
Baten 
Saldo 1.305

 1.305
 
 1.305
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Te bereiken
2007

Bereikt
2007

Activiteiten Begroot 
x € 1.000

Realisatie
 x € 1.000

Gebruik van 53% van de 
gymnastiek-accommodaties door 
de sport

Schooljaar 2006-2007: van 
de naschoolse gebruikte uren 
is 64,8% van de gymnastiek-
accommodaties gebruikt door de 
georganiseerde sport

Uitvoeren bijzondere 
subsidieverordening gebruik 
gymnastiek accommodaties door 
de sport

Lasten 210
Baten 
Saldo 210

 209
 
 209

Opknappen van 5 verenigings-
accommodaties

7 sportverenigingen hebben 
een aanpassing aan de club-
accommodatie afgerond; aan 
9 verenigingen is in 2007 een 
bijdrage verstrekt 

Uitvoeren bijzondere 
 subsidieverordening 
aanpassingen verenigings-
accommodaties

Lasten 516
Baten 
Saldo 516

 
 
 

Uitvoering voorstellen uit sport-
accommodatieplan

Ons College heeft richtlijnen 
ter besteding van de middelen 
voor de uitvoering van het 
sportaccommodatieplan 
op 5 juni 2007 vastgesteld. 
 Hiertoe is in de begroting 2007 
een structurele prioriteit van 
€ 650.000 opgenomen waarmee  
investeringsbijdragen tot 
€ 7,6 miljoen mogelijk zijn.

Uitvoeren bijzondere 
subsidieverordening bijdragen 
sportaccommodaties

Lasten 
Baten 
Saldo 

 40
 
 40

Bezetting Sporthallen Zuid: 70% Bezetting Sporthallen Zuid: 64% Beheer, onderhoud, exploitatie Lasten 1.890
Baten 465
Saldo 1.425

 2.004
 594
 1.410

Ontwikkeling Bosbaan tot 
stedelijk en nationaal centrum 
voor kano- en roeisport

19 kano- en roeiwedstrijden  Beheer, onderhoud,  

exploitatie, werving (in 
samenwerking met Topsport 
en DMO)
 Begeleiding evenementen 

Lasten 899
Baten 208
Saldo 691

 991
 233
 758

Bespelingpercentage velden 
Amsterdamse Bos: 
voor hockey 140%
voor cricket 100%
voor voetbal 80%

Seizoen 2006-2007:
voor hockey 153%
voor cricket 100%
voor voetbal 71%

Beheer, onderhoud en 
exploitatie  sportpark

Realisatie van minimaal 
3 internationale evenementen op 
het Sportpark Amsterdamse Bos, 
de Bosbaan en in de Sporthallen 
Zuid 

Bosbaan: 2 internationale 
evenementen

 Beheer, onderhoud, werving  

(in samenwerking met 
Topsport en DMO)
 Begeleiding evenementen 
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2.7 Subresultaatgebied Dieren

Veel Amsterdammers hebben een huisdier. Daarnaast kent de Amsterdamse stadsnatuur talrijke vrij levende 
dieren.  Deze dieren hebben bescherming nodig en soms opvang en verzorging.  De wettelijke taken in deze 
worden voor een groot deel uitgevoerd door de centrale stad.  De stadsdelen hebben ook wettelijke taken 
(met name bij de bescherming van leefgebieden van vrij levende dieren). Daarnaast zijn er niet-wettelijke 
taken die Amsterdam toch uitvoert en die bijdragen aan dierenwelzijn.  Die taken kunnen het best door 
stad en stadsdelen samen worden uitgevoerd.  In dit kader is in 2007 gewerkt aan een nieuwe subsidieover-
eenkomst met de dierenwelzijnsinstellingen als uitvloeisel van de Nota Dierenbeleid die begin 2006 werd 
vastgesteld.
Het nieuwe dierenasiel waaraan de gemeente heeft bijgedragen, is opgeleverd en op 3 oktober 2007 
offi cieel geopend.  In de begroting van 2008 zijn de middelen voor subsidies aan dierenwelzijnsinstellingen 
bijna verdubbeld. Daarvoor is een nieuwe verdeling gemaakt voor de toe te kennen subsidies in 2008.

Te bereiken
2007

Bereikt
2007

Activiteiten Begroot 
x € 1.000

Realisatie
 x € 1.000

 Goede opvang van  

zwerfdieren
 Kostendekkende vergoeding  

voor aan de wettelijke taak 
bijdragende organisaties
 Vormgeven voorlichting en  

preventie in samenwerking 
met dierenorganisaties

 Implementatie van de  

contracten met de instellingen
 Afronding nieuwbouw  

dierenasiel

 De nieuwbouw van het asiel is  

afgerond, opening op 
3 oktober
 De subsidieverordening is  

medio september aan de 
wethouder voorgelegd. 
 Overleg met stadsdelen in het 
sectorhoofdenoverleg
 Circusdieren: discussie wacht  

op uitkomsten onderzoek LNV
 Analyse Dierenambulance  

door Twynstra Gudde als 
basis voor subsidieverdeling 
dierenorganisaties 2008

Lasten 0.1
Baten 
Saldo 0.1

 0.09
 
 0.09
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3 Realisatie prioriteiten

3.1 Realisatie prioriteiten 2007

Prioriteiten die zijn opgenomen in het programakkoord 2006-2010

Omschrijving 
prioriteit

S/I* Beschikbaar 
gesteld 
bedrag

(x € 1000)

Ultimo 2007 
betaald en 
verplicht

(x € 1000)

Voorstel om 
ultimo 
2007 op te 
nemen in 
reserve
(x € 1000) 

Omschrijving gerealiseerd 
resultaat

Prioriteit 
volledig 

uitgevoerd 
(J/N)

Uiterste 
datum 
geplande 
uitvoe- 
ring

Sportstimulering  I 1.000 1.000 nvt Sportstimuleringsprogramma’s 
zijn qua volume gegroeid: o.a. 
Topscore, JIB, verenigings-
ondersteuning, kernsport 
ontwikkeling, grootstedelijke 
evenementen

J  

Groenmiddelen I 6.000 120 Projecten zijn geselecteerd op 
basis van criteria en budgetten 
zijn toegekend.  Een aantal 
projecten is in voorbereiding en 
een aantal is reeds gestart

N 2010

Overige prioriteiten

Omschrijving 
prioriteit

S/I* Beschikbaar 
gesteld 
bedrag

(x € 1000)

Ultimo 2007 
betaald en 
verplicht

(x € 1000)

Voorstel om 
ultimo 
2007 op te 
nemen in 
reserve
(x € 1000) 

Omschrijving gerealiseerd 
resultaat

Prioriteit 
volledig 

uitgevoerd 
(J/N)

Uiterste 
datum 
geplande 
uitvoe- 
ring

Dierenwelzijnbeleid S 111 111 Subsidiegelden zijn verdeeld. 
Adequate opvang van dieren is 
daarmee verzekerd

Structureel

Bijdrage 
recreatieschapTwiske

S 130 130 De fi nanciële situatie van het 
Twiske is verbeterd

Structureel

Opbouw eigen 
vermogen Artis

I 250 250 0 Middelen overgemaakt aan 
Artis ter versterking van eigen 
vermogen

J
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3.2 Toelichting realisatie prioriteiten

De prioriteit van € 1 miljoen voor Sportstimulering
In de periode 2004-2006 is er met de incidentele prioriteit van € 5 miljoen ondermeer uitvoering gegeven 
aan de nota sportstimulering Resultaat door samenspel.  In 2007 is het probleem van de terugval van 
middelen opgevangen door een incidentele prioriteit van € 1 miljoen die gedekt is ten laste van de 
prioriteit Topstad.  De prioriteit is gebruikt om het sportstimuleringsbeleid in de meest brede zin op 
het huidige niveau te continueren en de in de nota sportstimulering geformuleerde taakstellingen te 
realiseren. 
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1 Voor informatie over het Stadsarchief Amsterdam verwijst ons College naar het resultaatgebied Bestuur 
en concern.

Resultaatgebied Cultuur en monumenten

1 Bestuurlijke hoofdlijnen

1.1 Inleiding

Aan het resultaatgebied Cultuur en monumenten leveren de volgende diensten een bijdrage:
Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (afdeling Kunst & Cultuur) 

Dienst Advies en Beheer (bureau Monumenten en Archeologie) 

Dienst Historische Musea (Amsterdams Historisch Museum en Museum Willet Holthuysen) 

Stadsarchief Amsterdam 1 

Ons College heeft de langetermijnvisie Cultuur 2015 als leidraad voor het Amsterdams Kunst- en Cultuurbe-
leid genomen. Speerpunten in de langetermijnvisie zijn de programma’s Aandeelhouderschap, Nationale- en 
internationale Cultuurstad en Creatieve Industrie.  Vanuit deze cultuurvisie zijn veel raakvlakken met de 
gemeentebrede thema’s Topstad en Jong Amsterdam/Kinderen Eerst.

1.2 Externe ontwikkelingen

Monumenten en Archeologie 
Op landelijk niveau heeft de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in de cultuurnota ‘Kunst 
van Leven’ een brede discussie met het maatschappelijke veld aangekondigd over een mogelijke 
herziening dan wel uitbreiding van het wettelijke instrumentarium en, in het verlengde daarvan, over een 
herschikking van verantwoordelijkheden in de zorg voor het erfgoed (Modernisering Monumentenzorg). 
 De minister wil een koerswijziging langs twee hoofdlijnen: van objectgericht naar omgevingsgericht (meer 
samenhang tussen monumentenzorg en ruimtelijke ordening) en van conserverend naar ontwikkeling 
(behoud door ontwikkeling).  Als voorzitter van de Federatie Grote Monumentengemeenten heeft 
Amsterdam in maart in een brief aan de minister een belangrijke voorzet gegeven voor deze discussie, 
die in 2008 gevoerd gaat worden en waarbij bureau Monumenten en Archeologie (BMA) actief betrokken 
wordt.

Op 1 september 2007 is de nieuwe archeologie wetgeving, als uitvloeisel van het Verdrag van Valletta, 
van kracht geworden.  Dit betekende een verzwaring en uitbreiding van de taken van de afdeling 
Archeologie. Hiervoor is een structurele prioriteit van € 110.000 beschikbaar gesteld.  De doelstelling 
voortkomend uit het verdrag van Valletta is ruimschoots gehaald, er zijn meer dan het aantal geplande 
bureauonderzoeken bij bodemverstorende bouwactiviteiten gedaan.
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2 In het Programakkoord staat dat bovenop het wettelijke inburgeringsprogramma een extra module komt 
voor Amsterdammers, waarin cultuur en geschiedenis van Amsterdam centraal staan.  Zie resultaatgebied 
Educatie, jeugd en diversiteit.

3 Voor de verbinding met Amsterdam Topstad: zie resultaatgebied Economie en haven.

1.3 Doelstellingen en resultaten

Programakkoord 2006-2010
Maatschappelijk effect (outcome): 

Hoofddoelstelling Indicator Te bereiken 
resultaten 2007
(output)

Bereikte resultaten 
2007

Resultaten 2007-2010 Ingezette 
middelen
(x € 1 miljoen)

Vaststellen Kunstenplan 
2009-2012, volgens 
de lange termijn visie 
Cultuur 2015 met als 
speerpunten:
A. Aandeelhouderschap
B. Creatieve industrie
C. Internationale 
cultuurstad

Evaluatie  

kunstenplansystematiek
Sectoranalyses 

Uitgangspunten-
notitie Kunstenplan 
2009-2012 met 
daarin de ambities 
Talentontwikkeling, 
Prachtstad, 
Laboratorium en 
Wereldklasse

Op 14 maart heeft  

uw Vergadering de 
actualisering van 
de Kunstenplan-
systematiek 
(‘Een partituur’) 
vastgesteld. 
Op 23 mei  

2007 heeft uw 
Vergadering 
ingestemd met de 
hoofdlijnennota 
Kunst en Cultuur 
2009-2012

Nieuw Kunstenplan 
2009-2012 vastgesteld 
door uw Vergadering

A. Aandeelhouderschap;
1.Cultuureducatie 
2.Talentontwikkeling
3. Integratie2

1. 0-meting Mocca (experti-
senetwerk cultuureducatie);

Aantal scholen dat zijn  

visie op cultuureducatie 
in het onderwijs-
programma heeft 
opgenomen en 
geïmplementeerd
Aantal scholen dat  

gebruik maakt van de 
regeling en de frequentie 
daarvan

1. 70% van de 
scholen voor PO en 
VMBO heeft een 
visie op de plek van 
cultuureducatie in 
het onderwijspro-
gramma

63% van de basis- 

scholen beschikt 
over een coherent 
cultuureduca-
tiebeleid. (Bron: 
Trendrapportage 
Cultuureducatie 
Amsterdam 2007)

1. 2008:
40% van de scholen  

heeft zijn visie 
geïmplementeerd, in 
2010 is dat 70%.
Alle scholen voor 
PO en VMBO maken 
gebruik van de 
Voucherbank

0,75

B. Creatieve Industrie; 
vestiging van 
innovatieve, creatieve 
bedrijven in Amsterdam 
door verbetering van het 
vestigingsklimaat3

Monitor Creatieve  

Industrie
Aantal innovatieve/ 

creatieve bedrijven in 
Amsterdam

Integraal 
ontwikkelen 
programma 
Creatieve Industrie

Programma Creatieve 
Industrie 2007-2010 is 
vastgesteld

Groei aandeel  

Creatieve Industrie in 
Amsterdam
Verbeteren aansluiting  

onderwijs op Creatieve 
Industrie
Realiseren uitdagend  

en creatief 
ondernemersklimaat
Crossovers tussen  

cultuur, media en 
sectoren
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4 Voor benchmarking naar de positie als cultuurstad zal gekeken worden naar aansluiting bij de benchmarken binnen 
het programma Topstad.

5 Basisgegevens zijn verzameld door ATCB

Hoofddoelstelling Indicator Te bereiken 
resultaten 2007
(output)

Bereikte resultaten 
2007

Resultaten 2007-2010 Ingezette 
middelen
(x € 1 miljoen)

C. Internationale 
Cultuurstad;
Aanscherpen en 
onderhouden van het 
profi el van Amsterdam 
als internationale en 
nationale topstad op 
het gebied van cultuur 
(incl. cultureel erfgoed 
onderhouden en tonen)

Benchmark (gebaseerd  

op ranglijst (Europese) 
culturele steden
Toerismebezoek cultureel  

gerelateerd

Benchmark  

gereed
Onderzoek naar  

mogelijkheden 
verbreding 
openingstijden 
musea
Duidelijk- 

heid over 
toerismeopbouw

Benchmark niet  

gereed4

In 2007 is geen  

onderzoek gedaan
Basisgegevens 5 
zijn opgenomen in 
de hoofdlijnennota 
Kunstenplan 
2009-2012.  De 1e 9 
maanden van 2007 
geven een stijging 
van 4,8% t.o.v. 
2006

Groei cultureel (en 
erfgoed) gerelateerd 
bezoek en toerisme

Investeren in de taken 
van het Amsterdams 
Fonds voor de 
Kunst (AFK)

Ondersteuning kunst en 
cultuurprojecten door AFK

Subsidieverlening 
door AFK o.a. 
 met betrekking op 
kunst in de 
openbare ruimte

Basisactiviteiten op 
peil en een aantal 
grootschalige 
projecten en 
20 kleine projecten 
zijn ondersteund

Handhaving subsidie 1,0

Vastgoed: Er is een 
nieuwe methode voor 
bekostiging en fi nancie-
ring van investeringen in 
en beheer/onderhoud 
van cultureel vastgoed, 
een transparante 
scheiding van kosten 
van gebouwen en 
exploitatiebudgetten 
en een beter evenwicht 
tussen gebouwen en 
programmering

Evenwichtige spreiding 
programmabudgetten over 
beschikbare accommodaties

Analyse  

huisvesting 
culturele instel-
lingen en een 
contourennota 
Integraal 
Huisvestingsplan 
2010-2020
Vaststelling  

kadernota 
‘Cultuur onder 
Dak’
Inzicht in  

verhouding 
tussen budgetten 
en gebouwen

Onderzoek naar de  

huisvestingssituatie 
culturele instel-
lingen wordt begin 
2008 afgerond
Kadernota ‘Cultuur  

onder Dak’ is 
vastgesteld

Integraal Huisvestings- 

plan cultuur 
2010 – 2020
Instelling professioneel  

beheer cultureel 
vastgoed met 
grootstedelijke functie
Optimalisering  

programmering 
cultuuraccommodaties

1,0
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2 Bereikte resultaten per subresultaatgebied 

We hanteren in dit hoofdstuk de volgende indeling in subresultaatgebieden6: 
kunstenplan 

lokale media 

monumenten en archeologie 

musea 

2.1 Middelen

Bedragen x € 1 miljoen Begroting Rekening
 Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
Cultureel erfgoed 6,3 1,3 5,0 9,5 5,9 3,6
Cultuureducatie en -participatie 10,8 1,3 9,5 10,8 1,5 9,3
Musea 22,9 1,2 21,7 23,7 2,6 21,1
Theaters en concertzalen 57,2 6,0 51,2 56,9 6,2 50,7
Lokale media 5,0 2,1 2,9 5,6 2,9 2,7
Overige kunsten 17,8 2,8 15,0 20,4 4,6 15,8
Totaal resultaatgebied 120,0 14,5 105,5 126,9 23,7 103,2

In vorenstaande tabel is een cijfermatig overzicht opgenomen van de rekeningbedragen van dit resultaatgebied (onderverdeeld naar 
subresultaatgebieden).  Hierna volgt een toelichting op de voor 2007 bestuurlijk relevante ontwikkelingen.

2.2 Subresultaatgebied Kunstenplan 2005-2008

Algemeen
Uw Vergadering heeft in maart 2007 een geactualiseerde Kunsten-plansystematiek (‘Een partituur’) 
vastgesteld.  Op 23 mei stelde uw Vergadering de Hoofdlijnennota Kunst en Cultuur 2009-2012 vast, met 
daarin vier ambities: Talentontwikkeling, Laboratorium, Wereldklasse en Prachtstad.  In 2008 zal mede op 
basis van het advies van de Amsterdamse Kunstraad over circa 260 aanvragen van culturele instellingen, 
het Kunstenplan 2009-2012 worden vastgesteld.

Naast de voorbereiding van het nieuwe Kunstenplan 2009-2012 vergde in 2007 de Medianota ‘Van 
gewoonte naar gebruiker’ en de uitwerking van de kadernota ‘Cultuur onder Dak’ veel aandacht. 
 Ons College heeft over deze twee onderwerpen in december 2007 besluiten genomen en deze zijn begin 
2008 voorgelegd aan uw Vergadering.

Bouwprojecten
De nieuwe Openbare Bibliotheek Amsterdam ging volgens plan en binnen budget open op 07/07/07. 
 Voor de Beurs van Berlage is, langs de weg van deelneming, een oplossing gezocht en gevonden. 
 Begin 2007 is het schetsontwerp van het nieuwe Filmmuseum aan de Noordelijke IJ-oevers gepresen-
teerd.  De bouw van het nieuwe Stedelijk Museum is van start gegaan.

Cultuureducatie
Met de prioriteit die in het Programakkoord is opgenomen voor Cultuureducatie kon het budget voor de 
vouchers met ingang van schooljaar 2007-2008 substantieel verhoogd worden.  Van de subsidieregelingen 
voor cultuureducatie bij het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) is veel gebruik gemaakt: in 2007 
ontvingen tien culturele buurtaccommodaties een subsidie van het AFK, waarbij, net als een jaar eerder, 
een aanzienlijk groter publiek is bereikt.

6 Voor informatie over het Stadsarchief Amsterdam verwijst ons College naar het resultaatgebied Bestuur 
en concern.
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Creatieve Industrie
In mei 2007 heeft ons College ingestemd met het Programma Creatieve Industrie (PCI) 2007-2010. 
 Hiermee is een coherent programma opgesteld, gebaseerd op zes programmalijnen, waarin verschillende 
diensten (DMO, DRO/OGA, EZ) en programmabureaus (AIM/CCAA en Topstad) samenwerken.  Bij de 
vaststelling van dit PCI is besloten voor de uitvoering de Amsterdamse Innovatie Motor, onder de noemer 
van Creative Cities Amsterdam Areas (CCAA), tot een eenduidig aanspreekpunt te ontwikkelen voor 
de creatieve industrie in de Amsterdamse regio.  CCAA heeft eind 2007 een portal voor de creatieve 
industrie gelanceerd. 

Internationale cultuurstad 
Het programma Internationale Cultuurstad richt zich onder andere op het versterken van de culturele 
festivals in de stad.  In aansluiting op de ambities van het programma Topstad werden nieuwe initiatieven 
ondersteund, bijvoorbeeld Dream Amsterdam, en bestaande festivals versterkt zoals het Holland Festival. 
Programmering van de toonaangevende kunstinstellingen zoals het Muziekgebouw aan ’t IJ en Holland 
Festival werden versterkt.  In 2007 is aan deze instellingen een fi nanciële impuls gegeven in het kader van 
het themajaar Music and Dance.  Dit heeft geleid tot verhoging van de bezoekersaantallen en verdieping 
van de programmering.

Cultureel Vastgoed
Twee externe bureaus hebben onderzoek gedaan naar de staat van onderhoud van culturele instellingen. 
 De laatste onderzoeken worden begin 2008 afgerond.  Dit moet leiden tot een duidelijk onderscheid 
tussen onderhoud en programmering van de culturele instellingen. 
In het kader van de kadernota heeft de externe commissie Cultureel Vastgoed (onder leiding van prof. 
Halberstadt) een advies uitgebracht, dat onder meer bouwstenen geeft voor het oprichten van een 
Amsterdams Cultureel Vastgoedfonds. 
Daarnaast zijn de noodzakelijke ingrediënten verzameld om in het voorjaar 2008 een principebesluit aan 
uw Vergadering voor te leggen voor de pilot ‘Overdracht cultuurpanden stadsdeel Centrum naar Centrale 
stad’.  Een en ander is vastgelegd in de kadernota Cultureel Vastgoed die op 18 december 2007 door ons 
College is vastgesteld.

Te bereiken 2007 Bereikt 2007 Activiteiten Begroot 
x € 1.000

Realisatie 
x € 1.000

Uitgangspuntennotitie 
Kunstenplan 2009-2012 
met daarin de ambities 
Talentontwikkeling, 
Prachtstad, Laboratorium 
en Wereldklasse

Op 14 maart heeft uw  

Vergadering de actualisering van 
de Kunstenplansystematiek (‘Een 
partituur’) vastgesteld
Op 23 mei 2007 heeft uw  

Vergadering ingestemd met de 
hoofdlijnennota Kunst en Cultuur 
2009-2012

Vooronderzoek en sectoranalyses 
hebben plaatsgevonden.

Er hebben debatten met het  

kunstenveld plaatsgevonden
Nieuwe aanvraagformulieren  

vastgesteld
De adviesaanvraag is begin  

oktober 2007 naar de Kunstraad  
gezonden
Er zijn 261 aanvragen voor het  

nieuwe kunstenplan ontvangen 
en worden beoordeeld

Lasten 79.133
Baten 4.481
Saldo 74.292

 79.025
 4.885
 74.140



154 Resultaatgebieden Jaarverslag 2007

cu
lt

uu
r 

en
 m

o
nu

m
en

te
n

Te bereiken 2007 Bereikt 2007 Activiteiten Begroot 
x € 1.000

Realisatie 
x € 1.000

Aandeelhouderschap
Cultuureducatie
70% van de scholen voor 
PO en VMBO hebben 
een visie op de plek van 
cultuureducatie in het 
onderwijsprogramma

63% van de basisscholen beschikt  

over een coherent cultuureduca-
tiebeleid7.  De 2e trendrapportage 
van Mocca is in september 2007 
verschenen
In december heeft ons College  

besloten tot het verhogen van 
het budget voor de Voucherbank 
Cultuureducatie met € 250.000 
voor de jaren 2007 en 2008
In het kader van de AFK-regeling  

‘Cultuureducatie Scholen’ zijn in 
2007 143.704 bezoekers bereikt 
en 10.197 deelnemers, verspreid 
over 51 projecten
Door een gecombineerde inzet  

van ons College, Koers Nieuw 
West en Ymere is gezorgd voor 
continuïteit van de activiteiten 
van ISH

Het ontwikkelen van alternatieven  

waarvan als eerste onderzocht 
wordt of vrijvallende middelen 
toegevoegd kunnen worden aan 
het budget van de voucherbank

Lasten 3.279
Baten 835
Saldo 2.444

 2.513
 835
 1.678

Talentontwikkeling
Betere uitwisseling  

van kennis en ervaring 
tussen betrokken 
instellingen
Cultuur binnen brede  

schoolconcept

Het bevorderen van overleg  

met instellingen en de aanpak 
ketenregie talentontwikkeling is 
door het AFK gerealiseerd door 
subsidieverlening aan verschil-
lende kunstinstellingen
Regeling ‘projecten Amateur- 

kunst’: 29 projecten gehonoreerd, 
waarmee 1.064 deelnemers en 
17.045 bezoekers zijn bereikt
Regeling voor culturele buurtac- 

commodaties: 10 instellingen 
hebben een bijdrage voor hun 
programmering ontvangen, met 
133.330 (schatting) bezoekers 
waarvan circa 51.000 nieuwe en/
of jonge Amsterdammers
Regeling ‘Nieuwe makers/Nieuw  

Publiek’: 283.671 bezoeken t.o.v. 
195.000 in 2006 (met nog één 
beoordelingsronde te gaan). 
 Het ging om 41 projecten, met 
1.849 deelnemers
Talentontwikkeling:  

10 projecten gehonoreerd, die 
gezamenlijk 1.095 getalenteerde 
Amsterdammers bereikten en 
7.730 bezoeken (met nog één 
beoordelingsronde te gaan)

Ons College heeft voor de  

periode van het huidige 
Kunstenplan 2005-2008 opdracht 
gegeven aan het AFK voor subsi-
dieverlening aan kunstinstellingen
Amateurkunst: De campagne  

‘Centen voor Talenten’ is ook dit 
jaar samen met het AFK gevoerd
De subsidie aanvraag van  

251 amateurinstellingen is 
gehonoreerd; daarvan waren er 
21 nieuw

Lasten 613
Baten 0
Saldo 613

 659
 0
 659

7 Bron: Trendrapportage Cultuureducatie Amsterdam 2007
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Te bereiken 2007 Bereikt 2007 Activiteiten Begroot 
x € 1.000

Realisatie 
x € 1.000

Creatieve Industrie
Integraal ontwikkelen van 
een programma Creatieve 
Industrie 2006-2010

In 2010 staat Amsterdam mede  

dankzij een bloeiende creatieve 
industrie in de top 5 van 
Europese steden

Integraal programma 2007-2010  

is ontwikkeld. Werkplan CI 2008 
is voorbereid en organisatiemodel 
voor afstemming/uitvoering is 
opgesteld. Activiteiten in het 
kader van programmalijn 2 
(benutten van culturele diversiteit)
Streetlab  

pilot met Fez wordt ontwikkeld  

voor versterking van de 
culturele handelsrelaties met 
herkomstlanden

Lasten 248
Baten 0
Saldo 248

 185
 0
 185

Internationale Cultuurstad
Benchmarking gereed 

Duidelijkheid over  

toerismeopbouw
Onderzoek naar  

verruiming openings-
tijden musea
Continuering,  

verbreding, verdieping 
van cultuurfestivals

Benchmark 8 niet gereed
Basisgegevens zijn verzameld  

door ATCB en opgenomen in 
de hoofdlijnennota Kunstenplan 
2009-2012.  De 1e 9 maanden van 
2007 geven een stijging van 4,8% 
t.o.v. 2006
In 2007 is geen onderzoek  

gedaan.  Wel zijn o.a. FOAM, 
AHM, het Stedelijk Museum en 
het Van Goghmuseum langer 
open

onderhouden internatiole  

contacten binnen EU-verband, 
samenwerking met o.a.  Berlijn en 
Barcelona

8 Voor benchmarking naar de positie als cultuurstad zal gekeken worden naar aansluiting bij de 
benchmarken binnen het programma Topstad.
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Te bereiken 2007 Bereikt 2007 Activiteiten Begroot 
x € 1.000

Realisatie 
x € 1.000

Vastgoed
Een analyse van de  

huisvesting van de 
culturele instellingen 
in Amsterdam en een 
contourennota Integraal 
Huisvestingsplan 
2010-2020
Vaststelling van  

de nota Cultureel 
Vastgoedbeheer
Inzicht in de verhouding  

tussen budgetten en 
gebouwen
Start/bouw grote  

bouwprojecten

Onderzoek naar de huisvestings- 

situatie culturele instellingen 
wordt begin 2008 afgerond
Ons College heeft de Kadernota  

‘Cultuur onder Dak’  vastgesteld 
en zal deze februari 2008 
voorleggen aan uw Vergadering
De noodzakelijke ingrediënten  

zijn verzameld ten behoeve 
van het principebesluit voorjaar 
2008 inzake de pilot overdracht 
cultuurpanden stadsdeel Centrum 
naar Centrale Stad

Onderzoeken naar huisvestings- 

situatie vinden plaats bij culturele 
instellingen. Afronding voorjaar 
2008
Het kunstenveld en de stadsdelen  

zijn betrokken geweest bij het 
opstellen van de vastgoednota
De externe commissie cultureel  

vastgoed heeft een rapport 
opgeleverd dat onder meer 
bouwstenen geeft voor het 
oprichten van een Amsterdam 
Cultureel Vastgoedfonds
GETZ: Besluitvorming afgerond.  

 Aan de realisatie wordt gewerkt
Huis voor de Dans: projectplan  

door externe ontwikkelingen niet 
gereed. Beoordeling of bouw en 
exploitatie binnen beschikbare 
budgettaire kaders mogelijk is, 
loopt nog.  In het 1e kwartaal 2008 
volgt een voorstel tot verlening 
van een investeringssubsidie
Melkweg: Grote zaal medio maart  

geopend; lening verstrekt
Cosmic: In 2007 zijn de  

gedetailleerde voorbereidingen 
getroffen voor de verbouwing 
van de Zuiveringshal op het 
Westergasfabriek terrein tbv het 
Cosmictheater.  Uw Vergadering 
heeft € 2,6 miljoen beschikbaar 
gesteld voor de verbouwing
Platform 21 (designplatform):  

Heeft in juni een presentatie 
gegeven.  Project is vertraagd ivm 
gronduitgifte
Huisvesting ISH zekergesteld  

door verbouwing van de nieuwe 
lokatie

Lasten 341
Baten 0
Saldo 341

 267
 0
 267
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2.3 Subresultaatgebied Lokale Media

Algemeen
Belangrijk uitgangspunt voor het Amsterdams Mediabeleid is de functiebenadering, waarbij niet langer 
de instellingen maar de maatschappelijke functies van mediabeleid leidend zijn.  In 2008 zal deze 
functiebenadering verder worden uitgewerkt.  Ons College heeft ten aanzien van de toekomst van AT5 
besloten één scenario uit te werken, te weten een losser verband met Salto en gemeente.

Te bereiken 2007 Bereikt 2007 Activiteiten Begroot 
x € 1.000

Realisatie 
x € 1.000

Lokale media
Bevorderen  

talentontwikkeling, 
integratie en participatie 
van allochtonen en de 
sociale cohesie tussen 
bevolkingsgroepen
Voldoende aanbod en  

afname programma’s 
Salto
Vastgesteld mediabeleid  

met een meerjarig 
subsidiesystematiek een 
onderdeel is

Kadernota ‘Van de gewoonte  

naar de gebruiker’ is in december 
door ons College vastgesteld
Evaluatie door OC&W met  

betrekking tot FunX en MTNL 
nog niet opgeleverd.  Wordt in 
februari 2008 verwacht
Salto zendt (radio en televisiepro- 

gramma’s) live uit op het internet 
en houdt dit voor een periode 
beschikbaar (on demand)
Het beroepschrift van de APR  

tegen beslissing op bezwaar 2005 
en 2006 is ongegrond verklaard
Ons College heeft ten aanzien  

van AT5 besloten één van de 
zeven toekomstscenario’s uit te 
werken: een losser verband met 
Salto en gemeente
Voor AT5 is een tijdelijke  

oplossing gevonden m.b.t. 
 de doorgifte Digitenne

Kadernota ‘van de gewoonte naar  

de gebruiker’ opgesteld 
AT5: 7 toekomstscenario’s geïn- 

ventariseerd en besproken met 
onder meer de provincie Noord 
Holland en het commissariaat 
voor de media
Onderzoek gedaan naar de  

doorgifte van AT5

Lasten 2.954
Baten 2.081
Saldo 2.873

 4.939
 2.798
 2.14
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2.4 Subresultaatgebied Monumenten en Archeologie

Algemeen
De vier beoogde doelstellingen, het betrekken van Amsterdammers bij de geschiedenis van hun stad, 
het bijdragen aan de profi lering van Amsterdam als (inter-)nationale topstad op het gebied van cultuur en 
cultureel erfgoed, cultuurhistorie inzetten als impuls voor ruimtelijke kwaliteit en het onderhouden van de 
kwaliteit van het monumentale bestand, zijn gerealiseerd.

Het onderzoek naar de restauratieachterstanden in Amsterdam is aanbesteed.  De uitkomsten zullen 
mede bepalend zijn voor de inzet van middelen van het Amsterdams Restauratiefonds, dat in 2007 in 
samenwerking met het Nationaal Restauratiefonds in de steigers is gezet.

Te bereiken 2007 Bereikt 2007 Activiteiten Begroot 
x € 1.000

Realisatie 
x € 1.000

Aandeelhouderschap MONUMENTEN
In 2007 is de Open Monumen- 

tendag over jonge bouwkunst 
georganiseerd
Er is een publicatie verschenen in  

het KNOB bulletin over architec-
tuurgeschiedenis en bouwhistorie 
in Amsterdam. Hierover is ook 
een goed bezochte studiedag 
georganiseerd, naast circa 25 
andere publicaties en circa 28 
lezingen
Met Kocaeli (Turkije) is een  

internationaal uitwisselingsproject 
uitgevoerd en afgerond

ARCHEOLOGIE
Er zijn in het kader van het project  

NAAM werkbezoeken gebracht 
aan Curaçao
Doelstelling voor overdracht van  

kennis ruimschoots gehaald door 
houden van zes tentoonstell-
ingen, het geven van 22 lezingen, 
het uitgeven van 13 publicaties 
en het verzorgen van 12 stages

Educatieprojecten 

Productontwikkeling,  

Erfgoededucatie, Open 
Monumentendag 2007

Lasten 3.901
Baten 93
Saldo 3.808

 4.302
 586
 3.716

Topstad MONUMENTEN
In 2007 is het gebiedsdocument  

om de grachtengordel tot 
werelderfgoed monument te 
benoemen tot stand gekomen
Het monumentale karakter  

van Amsterdam wordt in stand 
gehouden door circa 1540 
adviezen en 160 beschrijvingen 
in het kader van vergunningaan-
vragen af te handelen
Er zijn 169 gemeentelijke  

monumenten aangewezen en 
6 rijksmonumenten

Opstellen gebiedsdocument 
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Te bereiken 2007 Bereikt 2007 Activiteiten Begroot 
x € 1.000

Realisatie 
x € 1.000

Aansluiting Ruimtelijke 
sector

MONUMENTEN
In 2007 is een congres  

over ruimtelijke kwaliteit in 
Nieuw-West georganiseerd
Het startsein tot het maken van  

waarderingskaarten voor het AUP 
is gegeven

ARCHEOLOGIE
De doelstelling van Valletta is  

ruimschoots gehaald: er zijn 
meer dan het geplande aantal 
schriftelijke bureauonderzoeken 
afgegeven in de vorm quickscans
Er zijn afspraken met stadsdelen  

gemaakt over opzet en 
taakverdeling bij de ontwikkeling 
van een uniform gemeentelijk 
archeologiebestel voor de 
14 stadsdelen
Een pilot is opgesteld voor het  

format van een digitale GIS kaart
De archeologische doelen met  

betrekking tot de Noord/Zuidlijn 
(Damrak en Rokin) zijn gehaald

Erfgoed onderhouden en 
tonen

MONUMENTEN
Er wordt onderzoek gedaan  

naar restauratieachterstanden 
en actief meegewerkt aan het 
rijksproject ‘Modernisering met 
Monumentenzorg’
Voor het stadsdeel Centrum is  

een bouwhistorische waardekaart 
gemaakt als onderlegger voor 
nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen

Adviseren van stadsdelen en  

eigenaren over aanwijzing en 
instandhouding van monumenten 
en beschermde stads- en 
dorpsgezichten
Voorbereiding voorstel  

Amsterdam Revolving Fund (ARF)
Bouwhistorische kaarten 
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2.6 Subresultaatgebied Musea

Algemeen
In maart 2007 is door ons College het principebesluit genomen tot verzelfstandiging van het Amsterdams Historisch Museum.  Met dit 
principebesluit is toestemming verleend voor het starten van een onderzoeksfase.  Hierin staat onderzoek naar en onderbouwing van 
haalbaarheid van de externe verzelfstandiging centraal.  Deze onderzoeksfase is afgerond in januari 2008 met de instemming van uw 
Vergadering om te starten met de uitvoeringsfase, waarin de daadwerkelijke verzelfstandiging wordt voorbereid.

Te bereiken 2007 Bereikt 2007 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 

45.000 bezoekers WH 

202.786 bezoekers AHM 

46.820 bezoekers WH 

18.000 bezoekers AHM uit  

onderwijs en welzijn
1000 bezoekers aan WH uit  

onderwijs en welzijn
AHM als stageplaats / werkplek:  

46 stagiaires op verschillende 
leerwerkplekken
Tentoonstellingsprogramma  

en educatief programma 2007 
uitgevoerd
Vernieuwing zaal 1 en zaal  

12 AHM

Fondsenwerving t.b.v.  

tentoonstellingsprogramma en 
publicaties
Voorbereiding tentoonstellings- 

programma 2008-2010
Deelname plaatselijke en  

landelijke evenementen en 
gezamenlijke PR activiteiten
Voorbereiding publicaties  

schilderijencatalogus

Lasten 4.599
Baten 871
Saldo -3.728

 5.090
 1.641
 -3.448

Beheer en onderhoud 
collectie AHM en WT:

Voorbereiding nieuw depot  

AHM: VO, DO, bestekken en 
tekeningen opgesteld
Aanbestedingsprocedure  

aannemer voltooid

Lasten 2.266
Baten 0
Saldo 2.266

 2.240
 0
 2.240
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3 Realisatie prioriteiten

3.1 Realisatie prioriteiten 2007

Prioriteiten die zijn opgenomen in het programakkoord 2006-2010

Omschrijving 
prioriteit

S/I* Beschikbaar 
gesteld 
bedrag
(x € 1.000)

Ultimo 2007 
betaald en 
verplicht
(x € 1.000)

Voorstel om 
ultimo 
2007 op te 
nemen in 
reserve 
(x € 1.000)

Omschrijving gerealiseerd 
resultaat

Prioriteit 
volledig 
uitgevoerd 
(J/N)

Uiterste 
datum 
geplande 
uitvoe- 
ring

Cultuureducatie S 750 750 n.v.t. Kunstenaars en Co, Mocca, SEP 
en Vizier

J Gereed

Muziektheater S 2.000 2.000 n.v.t. Urgent onderhoud + 
vervanging installatie en 
aanverwante zaken

J Gereed

Prostitutiecentrum I 1.000 2.000 n.v.t. Op peil houden van het niveau 
van basistaken

J Gereed

Structurele 
fi nanciering Vangnet 
& Advies, uitbreiding 
structurele taken

! 500 500 n.v.t. Opgenomen in stelposten 
Investering en Onderhoud

Stelpost volledig benut

J Gereed

Overige prioriteiten

Omschrijving 
prioriteit

S/I* Beschikbaar 
gesteld 
bedrag
(x € 1.000)

Ultimo 2007 
betaald en 
verplicht
(x € 1.000)

Voorstel om 
ultimo 
2007 op te 
nemen in 
reserve 
(x € 1.000)

Omschrijving gerealiseerd 
resultaat

Prioriteit 
volledig 
uitgevoerd 
(J/N)

Uiterste 
datum 
geplande 
uitvoe- 
ring

Convenant FunX S 300 300 n.v.t. Subsidie n.a.v. 4-jarig 
convenant

N Gereed

Music and Dance S 250 250 n.v.t. Extra programmering muziek en 
dans voor Holland Festival en 
Muziekgebouw

J Gereed

IDFA I 75 75 n.v.t. Verhuizing van Leidseplein naar 
de Munt

J Gereed

Motie 635 Stichting 
Levante 2007-2008

! 150 150 n.v.t. Subsidie conform motie 
verleend

N n.v.t.
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Omschrijving 
prioriteit

S/I* Beschikbaar 
gesteld 
bedrag
(x € 1.000)

Ultimo 2007 
betaald en 
verplicht
(x € 1.000)

Voorstel om 
ultimo 
2007 op te 
nemen in 
reserve 
(x € 1.000)

Omschrijving gerealiseerd 
resultaat

Prioriteit 
volledig 
uitgevoerd 
(J/N)

Uiterste 
datum 
geplande 
uitvoe- 
ring

Bestuurslasten
archeologische
monumentenzorg

S 110 110 n.v.t. Extra werkzaamheden 
voortkomend uit (delen van) 
de Wet op de Archeologische 
Monumentenzorg te weten 
waardestellingen en PvE’s, 
uitgevoerd door inzet 
aanvullende capaciteit

J n.v.t.

3.2 Toelichting realisatie prioriteiten

Prioriteit Convenant FunX is meerjarig incidenteel en in 2008 is deze nog van kracht. Prioriteit motie 635 
Levante is 1-jarig incidenteel, besteding vindt plaats in 2007 en 2008.
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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 

 afvalwatertransport 

 drinkwatervoorziening 

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 
afval waterzuivering en het waterbeheer. Waternet bestaat sinds 1 januari 2006 en is ontstaan uit een samen-
voeging 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.

1.2 Externe ontwikkelingen

Afval
De afvalmarkt blijft onverminderd in beweging en wordt gekenmerkt door interesse van grote 
buitenlandse investeringsmaatschappijen.  Het AEB blijft 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. 
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Milieu 
Het is de ambitie van ons College aan te sluiten en zo mogelijk een voortrekkersrol te vervullen bij de 
totstandkoming van diverse wettelijke regelingen, beleidsvoornemens en plannen op het gebied van 
klimaat.  De ambitie ‘Amsterdam-Topstad’ is vertaald in het Milieubeleidsplan 2007-2010 en het motto 
Amsterdam duurzaam aan de top.  De voorbereidingen voor het Klimaatprogramma zijn in een vergevor-
derd stadium, in samenhang met het ambitieuze Actieplan Luchtkwaliteit dat volop in uitvoering is.

Per 15 november 2007 is de regelgeving voor luchtkwaliteit gewijzigd. Amsterdam krijgt meer 
mogelijkheden voor de realisatie van (bouw)projecten ondanks (dreigende) overschrijding van de normen 
voor fi jn stof en stikstofdioxide. Nederland zal in de toekomst het aspect luchtkwaliteit mogen toetsen 
aan het (nog op te stellen) Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL).  Het NSL treedt pas 
in 2009 in werking, nadat door de EU – op grond van een nog aan te nemen nieuwe Europese richtlijn 
luchtkwaliteit – ‘derogatie’ (uitstel van het bereiken van de normen) is verleend aan Nederland.

Voor de invoering van het Activiteitenbesluit per 1 januari 2008 is in 2007 veel voorbereidend werk 
verricht. Amsterdam is er klaar voor: medewerkers zijn opgeleid, werkwijzen en systemen aangepast. 
 Hierin liep Amsterdam voorop en de aanpak heeft dan ook landelijk de aandacht getrokken. Amsterdam 
heeft actief geparticipeerd in het opleiden van 2.000 milieuambtenaren.

Waterketen
Om de samenwerking in de waterketen verder te stimuleren is op landelijk niveau op 7 juli 2007 het 
Bestuursakkoord Waterketen ondertekend.  Het draait hierbij om het vergroten van de doelmatigheid en 
transparantie wat moet leiden tot grotere kosteneffectiviteit. 

In 2007 is onderzocht welke maatregelen nodig zijn om aan de Europese kaderrichtlijn Water (KRW) 
verplichtingen te voldoen.  Deze hebben vooralsnog alleen betrekking op de grote wateren in Amsterdam 
en de drinkwaterwingebieden.  Het ontwerp maatregelenpakket is eind 2007 gereed en zal in 2008 in 
het inspraak- en besluitvormingstraject worden gebracht.  De maatregelen die Amsterdam, volgens het 
voorstel zou moeten treffen, zijn beperkt van omvang en lijken vooralsnog te passen binnen het reguliere 
takenpakket.

Als onderdeel van de KRW is een nieuwe Europese Grondwaterrichtlijn opgesteld.  Een belangrijk discus-
siepunt was de positie van kunstmatige infi ltratie. Waternet past kunstmatige infi ltratie van voorgezuiverd 
Rijnwater toe in de Amsterdamse waterleidingduinen.  Samen met VEWIN (Vereniging van Waterleiding-
bedrijven in Nederland) en EUREAU (European Union of Water Suppliers and Waste Water Services) is 
met positief resultaat lobby gevoerd om kunstmatige infi ltratie in de richtlijn opgenomen te krijgen als 
verantwoorde en duurzame drinkwaterbereidingstechniek.

De nieuwe Drinkwaterwet is nog niet van kracht.  Dit zal vermoedelijk in de loop van 2008 gebeuren. 
 De Drinkwaterwet is nog steeds in behandeling bij de Tweede Kamer.  De winstregulering is een 
onderwerp waar het ministerie van VROM afspraken over wil maken met de drinkwatersector. 
 De overleggen hierover zijn gaande.  Ook wordt gewerkt aan een nieuw Drinkwaterbesluit ter implemen-
tatie van de Drinkwaterwet.  Het is de bedoeling dat het nieuwe Drinkwaterbesluit ook in 2008 van kracht 
wordt. 

In 2007 heeft de Provincie Utrecht de kaders gesteld voor het toekomstige beheer van de Bethunepolder. 
 Hiermee kunnen nu verdere stappen worden gezet voor de inrichting tot natuurgebied de Bethunepolder. 

Eind 2007 is de Wet verbreding gemeentelijke watertaken in het staatsblad gepubliceerd.  De wet wordt 
per 1 januari 2008 van kracht en houdt nieuwe taken in voor de gemeente op het gebied van hemelwater 
en grondwater.  Deze veranderingen hebben voor Amsterdam weinig gevolgen, omdat Amsterdam het nu 
voorgeschreven beleid in feite al uitvoert.
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1.3 Doelstellingen en resultaten

Programakkoord 2006-2010
Maatschappelijk effect (outcome): een gezonde en leefbare stad

Hoofddoelstelling Indicator Te bereiken 
resultaten 2007

Bereikte resultaten 
2007

Resultaten 2007-2010 Ingezette middelen 

Uitvoering Milieubeleidsplan

Aandacht voor 
klimaatbeleid

Milieubeleidsplan: 
Emissie CO2

Milieuprogram ma 
2007:
vaststellen visie 
en plannen. 
 Op gang brengen 
projectorganisa tie

Amsterdamse 
Klimaatvisie 
gepresenteerd 
tijdens Kli maat-
conferen tie. 
 Start gemaakt 
met vorming 
‘Klimaatcoa litie’

Milieubeleids plan 2007-2010: 
In 2025 is de CO2-e mis sie 
van de stad Amster dam 
40% min der dan in 1990. 
 De gemeente is in 2015 
CO2-neutraal

€ 0,6 miljoen

Verbetering van 
de luchtkwaliteit

Amsterdam 
voldoet in 2010 
aan de wettelijke 
normen voor 
fi jn stof en 
stikstofdioxide

Nog geen effecten Het vierjarig 
Actieplan is vol op 
in uitvoering; 
meetbare effecten 
voorzien in 2010

Amsterdam voldoet aan 
de wettelijke normen: alle 
knelpunten zijn opgelost en er 
zijn geen nieuwe bij gekomen

€ 7,9 miljoen

Aandacht voor 
geluidsoverlast

Milieubeleidsplan:
Geluid: 
aantal ernstig 
gehinderden en 
slaapgestoorden

Milieuprogram ma 
2007:
vast stellen kaders 
en plannen

Actieplan geluid is 
ter hand genomen

Milieubeleids plan 2007-2010:
Ge luids over last is aan zien lijk 
terug gedrongen

€ 0,3 miljoen

Aandacht voor 
duurzaam gebruik 
grondstoffen: 
duurzaam 
consumeren en 
produceren

Milieubeleidsplan:
Beschikbaarheid 
indicatoren

Milieuprogram ma 
2007:
Vaststellen kaders 
en plannen

Leidraad 
Duurzaam inko pen 
vast gesteld en 
ge ïmplemen teerd

Milieubeleids plan 2007-2010: 
Amsterdam duurzaam aan de 
top

€ 0 miljoen

Op adequaat 
niveau brengen 
wettelijke 
milieutaken

Taken die in 2006 
niet of slechts 
gedeeltelijk 
kon den worden 
uitgevoerd, wor - 
den weer volledig 
uitgevoerd

Volledig uitvoe ren 
taken die in 2006 
niet of deels 
werden uitgevoerd

De uitvoering 
wettelijke milieu-
taken is in 2007 op 
adequaat niveau

Uitvoering wettelijke 
milieutaken is op adequaat 
niveau

€ 0,3 miljoen 
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2 Bereikte resultaten per subresultaatgebied 

2.1 Middelen

Bedragen x € 1 miljoen
 Begroting Rekening

 Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
Afvalverwerking 136,1 142,2 -6,1 162,5 169,0 -6,5
Afvalwatertransport 52,5 53,3 -0,8 54,4 57,5 -3,1
Drinkwatervoorziening 130,8 130,8 0,0 115,0 115,0 0,0
Milieu 86,0 37,5 48,5 100,6 65,1 35,5
Waterbeheer 15,9 3,9 12,0 16,0 3,7 12,3
Totaal resultaatgebied 421,3 367,7 53,6 448,5 410,3 38,2

In vorenstaande tabel is een cijfermatig overzicht opgenomen van de rekeningbedragen van dit resultaatge-
bied (onderverdeeld naar subresultaatgebieden).  Hierna volgt een toelichting op de voor 2007 bestuurlijk 
relevante ontwikkelingen. 

2.2 Subresultaatgebied Afvalverwerking

De nieuwe missie van AEB luidt: AEB wil toonaangevend zijn in duurzame omzetting van afval in energie en 
waardevolle herbruikbare materialen met een maximaal economisch en milieu rendement. 
Het AEB 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. 
 Binnen dit subresultaatgebied vallen de volgende activiteiten (bedrijfsonderdelen):

 de AEC verbrandt afval waarmee duurzame elektriciteit en warmte wordt opgewekt.  De bij de  

verbranding vrijkomende reststoffen als (non) ferro materiaal, bodemas en andere stoffen, worden 
nagenoeg volledig hergebruikt
 de HRC verbrandt afval waarmee duurzame elektriciteit en warmte wordt opgewekt.  De bij de  

verbranding vrijkomende reststoffen als (non) ferro materiaal, bodemas en andere stoffen, worden 
nagenoeg volledig hergebruikt
 het Depot gevaarlijk afval (DGA) zamelt klein chemisch en gevaarlijk afval in voor maximale recycling 

 het Regionaal Sorteer Centrum (RSC) 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 Westpoort gebied en met  

ingang van 2006 ook aan woningen in Amsterdam Nieuw West

Op 2 februari 2008 is schade ontstaan aan de generatoras van de HRC.  Ten tijde van het opmaken van deze 
rapportage zijn de (fi nanciële) gevolgen hiervan niet duidelijk.
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Tabel I: Overzicht belangrijkste resultaten per activiteit van het AEB

Activiteiten

Resultaten

Te bereiken 
2007

Bereikt
2007

Raming
2008

Afval Energie Centrale1

Vermeden CO2 emissie (in tonnen) 350.000 360.000 360.000 
Netto energetisch rendement uit afvalverbranding  25% 24,7%  25,0%
Verwerking stedelijk afval in tonnen 850.000 851.000 850.000
Verwerking (riool)slib in tonnen 90.000 74.537 90.000
Verwerking gevaarlijk afval in tonnen 8.000 7.208 8.000
Terugwinning ferro en non ferro metalen in tonnen 16.400 13.256 16.700
Voorschottarief verbranding stedelijk afval per ton2 € 78,00 € 78,00 € 74,10
Afrekentarief verbranding stedelijk afval per ton3 € 53,41 € 62,04 Markt- 

afhankelijk
Beschikbaarheidgraad installatie (%) 94,0% 93,9% > 95,0%
Gecontracteerde capaciteit op 1 januari (%) 96,0% 96,0% > 96,0%

Hoog Rendement Centrale 
Verwerking bedrijfsafval 210.000 202.000 504.000
Tarief verbranding bedrijfsafval per ton € 81,51 € 83,55 € 81,51
Netto energetisch rendement uit afvalverbranding 29% 24,7%  29,0%
Terugwinning ferro en non ferro metalen in tonnen 3.700 8.800 8.400

Depot Gevaarlijk Afval 
Inzameling Klein Chemisch Afval in kilo’s per burger per jaar 0,94 0,84 0,91
Kosten inzameling Klein Chemisch Afval per burger per jaar  € 1,13  € 1,86 € 0,75

Afvalpunten
Scheiding grof afval in tonnen 76.859 87.510 86.407
Kosten scheiding grof afval per burger per jaar  € 2,51  3,17 € 2,40

Regionaal Sorteer Centrum 
Recycling elektrische apparatuur in tonnen 6.750 7.317 6.725
Kosten recycling elektrische en elektronische apparatuur 
per burger per jaar

- € 0,02 - €  0,01 - € 0,02

1 Prestatie-indicatoren van de Afval Energie Centrale zijn exclusief de biogasinstallatie.
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.
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2.3 Subresultaatgebied Milieu 

Amsterdam duurzaam aan de top
In 2007 heeft de gemeente zich gebonden aan twee ambitieuze klimaatdoelen; de CO2-uitstoot moet 
in 2025 40% lager liggen dan in 1990 en de gemeentelijke organisatie dient in 2015 klimaatneutraal te 
opereren.  Hiervoor is medio 2007 het Klimaatbureau Amsterdam opgericht dat zich in eerste instantie 
heeft gericht op het tot stand brengen van een gemeentebrede klimaatcoalitie met bedrijven, instellingen 
en burgers.  Het volgende doel voor de korte termijn is het in coalitieverband opstellen en vaststellen 
van een vertrouwenwekkende eerste afl evering van een voortschrijdend Klimaatprogramma Amsterdam. 
Voorjaar 2008 moet dit zover zijn.

Uitvoering Actieplan Luchtkwaliteit
Een volledig overzicht van de resultaten in 2007 van het Actieplan rapporteert ons College in het Milieu-
verslag 2007. Hieronder volgen enkele belangrijke resultaten, die ook als zodanig in het gemeentelijk 
Jaarplan 2007 expliciet waren opgenomen.

 In juni heeft ons College samen met een aantal stadsdeelbesturen het discussiedocument  Voorrang 
voor een gezonde stad gepresenteerd.  Het plan bevat maatregelen voor het personenvervoer om 
de luchtkwaliteit in de stad de komende jaren te verbeteren.  In 2008 zal ons College samen met 
de betrokken stadsdeelbesturen een uitgewerkt plan vrijgeven voor inspraak, en vervolgens met 
besluitvorming afronden

Tabel II: Bereikte resultaten subresultaatgebied Afvalverwerking

Te bereiken
2007

Bereikt
2007

Activiteiten Begroot 
x € 1.000

Realisatie 
x € 1.000

Milieuhygiënische en 
goedkope afvalverwerking 
door productie van duurzame 
energie en bouwstoffen

Zie tabel I Afvalenergiecentrale Lasten 92.916
Baten 109.929
Saldo 17.012

 100.356
 110.356
 9.6784 

HR Centrale Lasten 21.462
Baten 26.286
Saldo 8.324

 38.823
 47.242
 8.421

Depot gevaarlijk afval Lasten 6.740
Baten 6.930
Saldo 190

 6.888
 6.545
 -3435

Afvalpunten Lasten 9.851
Baten 10.325
Saldo 474

 11.003
 10.934
 -706 

Regionaal Sorteer Centrum 
Amsterdam

Lasten 697
Baten 764
Saldo 67

 782
 844
 625

Totaal Lasten 131.666
Baten 154.234
Saldo 22.568

 159.656
 177.403
 17.749

4 Het resultaat van de AEC wordt als omzetkorting uitgekeerd aan de in de AEC samenwerkende partijen (stadsdelen, regiogemeenten 
en ICOVA).

5 De resultaten van het DGA en het RSC komen ten goede aan de centrale stad Amsterdam.
6 Het resultaat van de Afvalpunten wordt uitgekeerd aan of verrekend met de stadsdelen van Amsterdam.
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 In december hebben ons college en drie brancheorganisaties van het bedrijfsleven, EVO, ORAM en  

TLN, het convenant Milieuzone goederenvervoer Amsterdam ondertekend. Besluitvorming over deze 
milieuzone én de invoering ervan is voorzien voor 2008
 De pilot met de goederentram is succesvol verlopen, en de concessie daarvoor is inmiddels verleend 

 Verbeteren eigen wagenpark: alle grote dieselwagens, zoals bussen en vuilnis- en veegwagens,  

hebben een roetfi lter gekregen. Stadsdelen en diensten schaffen schone voertuigen aan met het 
energielabel A of B, waaronder hybride personenauto’s.  Minder schone voertuigen worden vervroegd 
vervangen.  De strenge milieueisen zijn opgenomen in de stukken voor de Europese aanbesteding 
 Diverse aandacht trekkende publieksacties zijn uitgevoerd om bij de Amsterdammer het bewustzijn  

van de noodzaak tot maatregelen te vergroten 

Duurzame kansen voor de metropoolregio Amsterdam
Afgelopen jaar hebben de Dienst Economische Zaken, de Kamer van Koophandel en DMB gezamenlijk 
opdracht gegeven voor een onderzoek naar de economische potentie van de regio en hoe deze 
potentie te verzilveren.  Kern is het verduurzamen van de economie in de Metropoolregio Amsterdam. 
 De bevindingen uit dat onderzoek geven aan dat er volop kansen zijn of eigenlijk, dat duurzaamheid niet 
zozeer een kans is als wel een competitieve noodzaak. 

Aanpak ongewone voorvallen
Naar aanleiding van het onderzoek naar de gang van zaken rond de Probo Koala in 2006 heeft DMB in 
samenspraak met Haven Amsterdam een incidentenplan opgesteld.  Met de daarin vastgestelde werkwijze 
is inmiddels ook een begin gemaakt.  De verdere implementatie daarvan – met onder meer oefeningen – 
zal in 2008 zijn beslag krijgen. 

Toezicht bodemsaneringen
Geconstateerd is dat de verplichting tot melding van de start van bodemsaneringen slecht werd 
nagekomen.  Daarom heeft DMB er bij het OM op aangedrongen om bij constatering hiervan tot 
vervolging over te gaan.  In juni 2007 heeft het OM daartoe besloten.  In de tweede helft van 2007 is het 
meldgedrag sterk verbeterd, en daarmee ook het gemeentelijke toezicht op saneringen.

Uitvoering Milieuprogramma 2007 centrale stad
In het Milieuverslag 2007 wordt uw Vergadering volledig geïnformeerd over de resultaten van de acties 
zoals die in het Milieuprogramma 2007 centrale stad waren voorgenomen.

Tabel III Bereikte resultaten subresultaatgebied Milieu

Te bereiken
2007 

Bereikt
20077

Activiteiten Begroot 
x € 1.000

Realisatie 
x € 1.000

Klimaat: vast stellen visie en 
plan nen; op gang brengen 
pro jectorgani sa  tie

o.a.:
 Klimaatbureau in ge richt en  

in wer king
 onderzoeksprogramma  

ge meen  telijke gebou wen 
gestart
 Energievisie opgesteld 

 Koploperalliantie gestart 

 Handhavings strate gie  

vastgesteld

 Aanstellen programmama- 

nager en opstellen plan van 
aanpak 
 Opstellen Energievisie  

Amsterdam
 Starten koplopersalliantie 

 Opstellen Energievisie  

stedelijke ontwikkeling/
woningbouw
 Start koploperalliantie  

 Vaststellen Handha vings stra- 

te gie verruimde reikwijdte 
Wet milieubeheer

Lasten 555
Baten 0
Saldo 555

7 In dit verslag zijn dié activiteiten uit het Milieuprogramma 2007 opgenomen, waarin DMB een leidende rol dan wel groot aandeel 
had, en waarvan de fi nanciële verantwoording via de jaarrekening van DMB loopt. Het Milieuverslag 2007 bevat een volledig verslag 
van alle activiteiten uit het Milieuprogramma 2007/Centrale Stad.
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Te bereiken
2007 

Bereikt
20077

Activiteiten Begroot 
x € 1.000

Realisatie 
x € 1.000

Uitvoering Actieplan 
Luchtkwaliteit: 

o.a.:
 Zie paragraaf 2.3 

Haalbaarheids on der zoek 
stadsverwarming uitge voerd; 
contracten Stadswarmte 
getekend

o.a.:
 Stadsdebatten bestuurders,  

bedrijfsleven burgers over 
Voorrang voor een gezonde 
stad
 Opstellen Actieplan  

Goederenvervoer
 Verbeteren eigen wagenpark 

 Uitvoeren haalbaarheidson- 

derzoek stadsverwarming

Lasten 6.500
Baten 0
Saldo 6.500

 7.845
 1.025
 6.820

Geluid: vast stellen kaders en 
plannen

o.a.:
 Digitale Geluids  kaart  

geactualiseerd en via 
website beschikbaar;
 Opzet Actieplan Geluid  

vast gesteld;
 Amsterdamse Richt lijn  

Bouwlawaai opgesteld;
 Stille gebieden  

ge ïnventariseerd voor 
opna me in Actie plan Geluid

 Actualisatie digitale  

geluidskaart
 Actieplan Geluid 

 Amsterdamse Richtlijn  

Bouwlawaai
 Inventariseren stille  

gebieden

Lasten 327
Baten 811
Saldo -484

Duurzaam consu me ren en 
produ ceren: vast stellen kaders 
en plannen

o.a.: Leidraad opgesteld en 
beschikbaar;

 Amsterdam met FSC-Ne der- 

land convenant afgesloten

 Vaststellen Leidraad  

duurzaam inkopen
 Vaststellen nota voor- en  

nadelen toepassen 
duurzaam hout in 
ge meentelijjke gebou wen 
en de openbare ruimte

Bodem: uitwerken van 
Amsterdams functiegericht 
bodembeleid

 Besluit Bodem kwaliteit is  

vertraagd
 Nazorg bij bodemsanering:  

oriënterend onderzoek 
verricht t.b.v. be sluit vorming 
in 2008

 Opstellen Amsterdam se  

Bodembeleidsnota 
 Organiseren nazorg bij  

bodemsanering

Wettelijke milieu taken: 
volledig uitvoe ren van 
de taken die in 2006 niet 
of slechts deels werden 
uitgevoerd

De uitvoering wettelijke milieu-
taken is in 2007 op adequaat 
niveau

 Actualiseren milieu vergun- 

ningen, beoordelen 
evalu a tie rapporten en 
nazorgplannen, uitvoeren 
toezicht bodem saneringen

Lasten 250
Baten 0
Saldo 250

 250
 0
 250

7 In dit verslag zijn dié activiteiten uit het Milieuprogramma 2007 opgenomen, waarin DMB een leidende rol dan wel groot aandeel 
had, en waarvan de fi nanciële verantwoording via de jaarrekening van DMB loopt. Het Milieuverslag 2007 bevat een volledig verslag 
van alle activiteiten uit het Milieuprogramma 2007/Centrale Stad.
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2.4 Subresultaatgebied Waterbeheer

Nautische zaken
Ons College heeft medio 2002 de regietaak op het water neergelegd bij BBA.  Met de besluitvorming 
over de doorvaartprofi elen in het najaar is de beleidsontwikkeling op het water een belangrijke stap 
verder.  Veilig en vlot gebruik van het water als infrastructuur en als openbare ruimte blijft op deze 
manier gewaarborgd.  Het project ‘schoner varen’ is gestart; in nauwe samenspraak met de branche 
wordt geprobeerd tot voorstellen te komen voor een substantiële vermindering van de uitstoot door de 
rondvaart.  De programmatische handhaving krijgt steeds beter vorm en nieuwe dienstroosters hebben 
geleid tot een substantiële uitbreiding van de aanwezigheid van Dienst Binnenwaterbeheer op het water.

Bereikte resultaten subresultaatgebied Waterbeheer

Tabel IV Nautische zaken

Te bereiken
2007

Bereikt
2007

Activiteiten Middelen Realisatie

Verbeteren luchtkwa-
liteit door schoner 
varen 

 Organisatie werkconferentie over  

mogelijkheden schonere rondvaart. 
 Formatie begeleidingscommissie 

 Organisatie werkconferentie  

 Formatie begeleidings- 

commissie

Personeel
2 fte beleids-

capaciteit

Personeel 
2 fte beleids-

capaiteit

Beperking overlast  Publicatie rapportages over  

meldingen bij meldpunt
 Deelname aan (gecombineerde)  

met regiopolitie 
 Ondersteuning in uitvoering  

geleverd aan Westerpark en 
Zuideramstel

 Meldpunt overlast te water 

 Samenwerking ketenpartners 

 Ondersteuning stadsdelen bij  

afmeerbeleid pleziervaart

Veilig en goed 
gereguleerd 
bedrijfsmatig 
passagiers-vervoer

 Ingebruikname nieuwe vergun- 

ningen duurt langer dan voorzien 
a.g.v.  langere doorlooptijd 
bij stadsdelen voor afgifte 
ligplaatsvergunning 
 Vaststelling Regeling Passagiersver- 

voer Amsterdam

 Effectmeting nieuwe  

vergunningen door telling 
vaarbewegingen en monitoring 
andere overlast indicatoren
 Herzien van Regeling  

passagiersvervoer

Bevordering 
vergunning 
woonboten onder 
duidelijke (beleids)-
voorwaarden

 Vernietiging aanlegovereenkomst  

door het Hof
 Presentatie concept-welstandsbe- 

leid door Stadsdeel Centrum

 Monitoring en stimuleren  

gebruik van ‘eindprodukten’ 
project WOW

Regietaak wonen  Vaststelling notitie over gebruik  

producten door stadsdelen uit 
project Wonen op Water

 Tussenstand gemaakt inzake  

gebruik producten Wonen op 
Water door stadsdelen
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Tabel V Nautisch vaarwegbeheer

Te bereiken
2007

Bereikt
2007

Activiteiten Middelen Realisatie

Vlot en veilig 
scheepvaartverkeer

Uitvoering handhavings-
programma water waarbij 
gerealiseerd:

 Verwijdering 14 verwaar- 

loosde boten
 Signalering 657 wrakken en  

ruiming van 299.
 276 geschreven ’processen- 

verbaal (pv’s ) (waarvan 142 
mini pv’s)

Uitvoering handhavingspro-
gramma water waarin 
geraamd:

 Verwijdering verwaarloosde  

boten
 Signalering en verwijderen  

wrakken 
 PV’s geschreven 

Personeel 
17 fte 

Personeel 
17 fte

Voldoende ruimte voor 
veelzijdig gebruik binnenwater

Besluitvorming B&W over 
doorvaartprofi elen. Afronding 
van besluitvorming begin 
2008.

Voorbereiden en 
afronden besluitvorming 
doorvaartprofi elen

Tabel VI Ordeningsbeheer

Te bereiken
2007

Bereikt
2007

Activiteiten Middelen Realisatie

Ordeningsbeheer op 
contractbasis in

 Centrum 

Zeeburg 

Westerpark 

Zuideramstel 

Dienstverlening aan stadsdelen 
plaatsgevonden overeenkom-
stig contractuele bepalingen.
Portefeuille uitgebreid met 
toezicht stadsdeel Noord. 
Overeenkomst met stadsdeel 
Oost-Watergraafsmeer in 
voorbereiding

Toezicht, handhaving en 
juridische opvolging van 
gesignaleerde illegale 
activiteiten in

 Centrum (handhaving en  

vergunningverlening)
 Zeeburg ( Vergunning- 

verlening)
 Westerpark (handhaving) 

 Zuideramstel (handhaving en  

vergunningverlening)

Tarieven op 
basis van kosten-

dekkend

Kosten-dekkend

Ordeningsbeheer voor de 
Centrale stad (Zuidelijke 
IJ-oevers, Overamstel, IJburg) 

Toezicht en handhaving plaats-
gevonden.  Actieve bijdrage 
BBA aan beleidsontwikkeling 
t.a.v. woonboten alsmede 
ondersteuning bij verplaat-
singsprocessen woonboten

Toezicht, handhaving en 
juridische opvolging van gesig-
naleerde illegale activiteiten in 
IJburg, de Zuidelijke IJ-oevers 
en Overamstel

5 fte 5 fte
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Tabel VII Binnenhavengeld

Te bereiken
2007

Bereikt
2007

Activiteiten Middelen Realisatie

Aangifte via internet: 
40% van de opbrengst

33,9%  Groter bekendheid internet- 

aangifte, aantal contracten 
gestegen met 22% 

3 fte 3 fte
Aangifte beroepsvaart via SMS: 
10% van het aantal aangiften

6,1%  Aan potentiële klanten SMS  

onder aandacht gebracht. 
Opbrengst gestegen van 
4,6% naar 6,1%. 

Tabel VIII Bruggen en Sluizen

Te bereiken
2007

Bereikt
2007

Activiteiten Middelen Realisatie

Doorvaarttijd beroeps vaart op 
de Westroute gelijk/korter dan 
70 min.

Gerealiseerd Bediening bruggen en sluizen,
Innen binnenhavengeld

Personeel
108 fte’s 

Personeel
99,5 fte’s

Doorvaarttijd beroeps vaart op 
de Oostroute gelijk/korter dan 
60 min.

Gerealiseerd Bediening bruggen en sluizen,
Innen binnenhavengeld

Door 24-uurs bezetting 
waarborg beheersing 
waterhuis houding (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

Onderzoek stremmingstijden Geen overeenstemming 
bereikt met DIVV over 
aanpassing stremmingstijden

Overleg met DIVV; Adviseren 
en bijdragen aan onderzoek 
DIVV

Effi ciënte inzet medewerkers 
B&S 

Doorgeschoven naar 2008 Evaluatie management-
structuur B&S
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2.5 Subresultaatgebied Afvalverwerking 

De locatie – Jan van Riebeeckhaven – voor verwerking van verontreinigde baggerspecie is in 2006 vanwege 
noodzakelijke aanpassingen aan de milieueisen gesloten. Momenteel wordt in overleg met het Havenbedrijf 
onderzoek gedaan naar een alternatieve locatie.

2.6 Subresultaatgebied Afvalwatertransport 

Waternet voert in het kader van afvalwatertransport de volgende taken uit:
 het beheer en onderhoud van het rioolstelsel met een totale lengte van circa 3.705 km  

 het beheer en onderhoud aan de rioolgemalen, bergbezinkbassins, drukrioolgemalen, 

 boostergemalen en overstorten 
 het aanleggen, vernieuwen, ontstoppen en repareren van huisaansluitleidingen  

 het in het kader van de beheertaak voor het rioolstelsel verwerken van bouwaanvragen, geven van  

adviezen en behandelen van klachten

Tabel IX Bereikte resultaten subresultaatgebied Afvalverwerking

Te bereiken
2007

Bereikt
2007

Activiteiten Begroot 
x € 1.000

Realisatie 
x € 1.000

Beter beheer, inrichting 
en gebruik van water 
(oppervlakte- en ondiep 
grondwater) in Amsterdam

Tijdelijke vuilstort aan de 
Amerikahaven; verder overleg 
met Havenbedrijf inzake 
alternatieve locatie

Beheer baggerdepot Jan van 
Riebeeckhaven

Lasten 1.653.260
Baten 0
Saldo 1.653.260

 585.778
 0
 585.778
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2.7 Subresultaatgebied Drinkwatervoorziening 

Waterproductie
Waternet levert drinkwater aan inwoners en bedrijven in Amsterdam, Diemen, Muiden Amstelveen, Ouder-
Amstel en Heemstede.  In 2007 is in totaal 87 miljoen m³ geproduceerd, waarvan ca. 18,3 miljoen m³ 
is afgenomen door collega-waterleidingbedrijven PWN en DZH. Daarnaast gebruikten bedrijven in het 
westelijk havengebied zo’n 1,2 miljoen m³ industriewater. 

Consumenten
Het jaar 2007 was extreem warm, nat en zonnig.  Het drinkwatergebruik per persoon per dag (lhd) 
bedroeg 146,7 liter en dat is 1,7 liter minder dan in 2006.  Sinds 2004 wijzigt het lhd weinig.  Gezien de 
extreme weersgesteldheid van de laatste 2 jaren is dat opmerkelijk en waarschijnlijk toe te schrijven aan 
besparende effecten van bemetering en de introductie van zuiniger (af)wasmachines.

Bedrijven
Ten opzichte van 2006 is in 2007 2,4 miljoen m³ minder aan grote bedrijven geleverd.  De verklaring 
hiervoor is een tussentijdse wijziging in de categorie-indeling voor bedrijven.  Deze 2,4 miljoen m³ is 
namelijk grotendeels terug te vinden bij het midden-en kleinbedrijf.  Per saldo is er in 2007 0,4 miljoen m³ 
minder afgenomen door bedrijven dan in 2006.  Bij vergelijkbare bedrijvigheid lijken waterbesparende 
maatregelen hiervoor een verklaring.

Tabel X Bereikte resultaten subresultaatgebied Afvalwatertransport

Te bereiken
2007

Bereikt
2007

Activiteiten Begroot 
x € 1.000

Realisatie 
x € 1.000

Duurzame en doelmatige 
inzameling en transport van 
afvalwater

Circa 25 km riolering 
gerenoveerd

82% bergbezinkbassins 
gereed

Bij renovaties 77% gecombi-
neerd werken gerealiseerd 

beheer en onderhoud 
rioolgemalen

Lasten 6.403.720
Baten 0
Saldo 6.403.720

 7.121.548
 0
 7.121.548

beheer Leidingstelsel Lasten 6.339.150
Baten 0
Saldo 6.339.150

 6.557.500
 0
 6.557.500

renovatie Lasten 15.527.140
Baten 0
Saldo 15.527.140

 15.680.888
 0
 15.680.888

calamiteus functieherstel Lasten 1.592.960
Baten 0
Saldo 1.592.960

 1.573.960
 0
 1.573.960

reinigen Lasten 4.146.850
Baten 0
Saldo 4.146.850

 4.002.598
 0
 4.002.598

inspecteren Lasten 1.588.350
Baten 0
Saldo 1.588.350

 1.450.559
 0
 1.450.559

middelen niet te koppelen 
aan resultaten (o.a. 
kapitaallasten)

Lasten 15.081.630
Baten 0
Saldo 15.081.630

 15.433.562
 0
 15.433.562
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En-grosklanten
In 2007 is 0,2 miljoen m³ meer geleverd dan de voorziene minimale contractuele leveringen. 

Industriewaterklanten
Op basis van verwachte nieuwe bedrijfsvestigingen in het havengebied was voor 2007 0,3 miljoen m³ 
meer begroot dan de reguliere afname van 1,2 miljoen m³ .  Er zijn echter geen nieuwe klanten 
bijgekomen.

Leveringszekerheid 
Op geen van beide drinkwaterproductielocaties, Weesperkarspel en Leiduin, hebben zich leveringsonder-
brekingen voorgedaan. 

Drinkwaterkwaliteit 
In samenwerking met de Inspectie voor de Volksgezondheid zijn aanpassingen in de bestaande zuive-
ringsstappen, in het bijzonder de ozonisatie, in gang gezet. Onderzoek naar de desinfectiecapaciteit en 
nagroeipotentie zal moeten uitwijzen of de bestaande installaties ook in de toekomst voldoende robuust 
zijn.  De waterkwaliteitsindex (WKI) bedraagt in 2007 0,016.  Dit bevestigt de hoge kwaliteit van het water 
de afgelopen jaren.  Uit de in 2007 uitgevoerde landelijke benchmark is gebleken dat Waternet in 2006 de 
beste waterkwaliteit van Nederland had, namelijk 0,021.

Tariefstructuur en waternota
Op 16 juni 2004 heeft uw Vergadering 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 middels een capaciteitstarief bij de klant in rekening worden gebracht en de produc-
tiegerelateerde 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 2007 is de inbesteding van het factureringsproces voor drinkwater afgerond. Waternet heeft een 
nieuw factureringssysteem ingericht, dat succesvol in productie is gegaan. Met behulp van dit nieuwe 
factureringssysteem is het mogelijk om de bovengenoemde tariefsstructuur vorm te gaan geven. 

Bron- en natuurbeheer 
Herinrichting en natuurontwikkeling Bethunepolder 
In 1995 heeft uw Vergadering een krediet beschikbaar gesteld voor de verwerving van gronden in de 
Bethunepolder in de provincie Utrecht.  De Bethunepolder levert circa 30% 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.  Eind 2008 zal als onderdeel 
van het landinrichtingsproject Noorderpark, één van de grootste natuurontwikkelingsprojecten in de 
Randstad, worden gestart met de inrichting van het gebied.

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.  In 2007 is gestart met de 
uitvoering van de vernattingsmaatregelen.  Dit loopt door tot 2010.

Damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD)
In de raadscommissie van 9 januari 2008 is toegezegd jaarlijks te rapporteren over verschillende aspecten 
van het damhertenbeheer.  Op basis van langlopende (meerjarige) tellingen is berekend dat de damher-
tenpopulatie in 2007 uit minimaal 675 dieren bestond.  Dankzij de plaatsing van wildwerende rasters is 
het aantal aanrijdingen nabij de AWD gedaald van elf in 2006 naar acht in 2007.  Het aantal damherten 
dat vanwege aspecten van dierenwelzijn moest worden afgeschoten bedroeg acht in 2006 en vijf in 2007. 
 Het aantal damherten dat dood in het terrein werd aangetroffen bedroeg in 2006 acht en in 2007 vijftien. 
Onderzoek naar desinfectiecapaciteit is gestart.  In 2007 heeft geen beïnvloeding van waterkwaliteitsindex 
(WKI) ten gevolge van damherten plaatsgevonden.  De AWD zijn onderdeel van Natura-2000 gebied 
Kennemerland-Zuid.  In de loop van 2008 worden in het kader van de Europese habitatrichtlijn voor 
dergelijke gebieden natuurdoelen vastgesteld.  Aan de hand daarvan wordt een beheerplan opgesteld en 
kan een gerichte monitoring op natuurkwaliteit worden opgezet.
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Bemeteringsproject
In het kader van de 10%-operatie is besloten om de wijksgewijze bemetering te beëindigen nadat de 
eenvoudig te bemeteren woningen van een watermeter voorzien zijn.  De verwachting is 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) 
zal zodra een woning wordt gerenoveerd van een watermeter worden voorzien. In 2007 zijn 27.513 
watermeters geplaatst (planning was 23.500). Onderstaand een fi nancieel overzicht met betrekking tot de 
bemetering:

Tabel XI

Bedragen in € 1.000 Rekening 
2006

Begroting 
2007

Actualisatie 
2007

Rekening
2007

Gemiddeld aantal woningen met watermeter 175.669 200.244 201.344 203.176

Uitgaven exploitatie 5.166 5.959 5.579 5.895

Uitgaven overgangsregeling 2.416 1.600 2.000 446

Inkomsten exploitatie (bijdragen voorrangsregeling 
en rente reserve)

-134 -143 -125 -134

Verschil 7.448 7.416 7.454 6.207

Inkomsten vastrecht -6.830 -7.785 -7.828 -7.899

Tekort in het jaar/overschot (-) in het jaar ten laste/
ten gunste van de reserve

618 -369 -374 -1.692

Toevoeging aan de reserve als winstbestemming 4.766 0 0 0

Toevoeging aan de reserve ten laste van de reserve 
mitigering

0 0 0 2.386

Tekort cumulatief (= stand van de reserve) 4.078 7.963 3.704 0

Tabel XII Bereikte resultaten subresultaatgebied Drinkwatervoorziening

Te bereiken
2007

Bereikt
2007

Activiteiten Begroot 
x € 1.000

Realisatie 
x € 1.000

Leveren van 85,6 miljoen m3 
drinkwater

86,7 miljoen m3 Zuiveren en distribueren van 
drinkwater

Lasten 113.809
Baten 113.809
Saldo 0

 105.911
 111.619
 5.708
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3 Realisatie prioriteiten

3.1 Realisatie prioriteiten 2007

Prioriteiten die zijn opgenomen in het programakkoord 2006-2010

Omschrijving 
prioriteit

S/I Beschikbaar 
gesteld 
bedrag

 (x € 1000)

Ultimo 2007 
betaald en 
verplicht 

(x € 1000)

Voorstel om 
ultimo 2007 
op te nemen 
in reserve 
(x € 1000)

Omschrijving gerealiseerd 
resultaat

Prioriteit 
volledig 

uitgevoerd 
(J/N)

Uiterste 
datum 

geplande 
uitvoering

Fonds Luchtkwaliteit 
Amsterdam: uitvoeren 
acties Actieplan 
Lucht kwaliteit 
Amsterdam

I 6.500  6.500  0 Zie paragraaf 2.3
 

j  

Wettelijke 
milieutaken: de 
capaciteit van de 
DMB schiet tekort 
om alle wettelijke 
milieutaken op 
adequaat niveau uit 
te voeren. 

I 250 250  0 Uitvoering wettelijke milieutaken 
op adequaat niveau

j  

Posterioriteiten

Nr. Omschrijving Bedrag
(x € 1000)

Gerealiseerd
(x € 1000)

Terugbrengen capaciteit toezicht en handhaving (BOA’s) 118.000 118.000

3.2 Toelichting realisatie prioriteiten

DMB heeft in 2007 prioriteiten toegekend gekregen voor uitvoeren acties Actieplan Lucht kwaliteit 
Amsterdam en uitvoering Wettelijke milieutaken op adequaat niveau.  BBA heeft geen prioriteiten of 
posterioriteiten in 2007 toegekend gekregen. Prioriteiten zijn op AEB en Waternet niet van toepassing.
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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 
Toerisme en promotie en Economisch(e) beleid/structuur. HA richt zich op de subresultaatgebieden 
Havenexploitatie, Scheepvaartafhandeling en Baggerstort.

1.2 Externe ontwikkelingen

Economische ontwikkelingen
De wereld ontwikkelt zich tot een internationale netwerkeconomie waarin de productiefactor ‘kennis’ een 
centrale plaats inneemt. Voor individuen, landen, regio’s en steden geldt dat de concurrentiekracht steeds 
meer wordt bepaald door het vermogen om kennis te verwerven, te ontwikkelen, bij te scholen en toe te 
passen. De ‘hub’ functie die Amsterdam Metropolitan Area (AMA) vervult op het gebied van personen, 
informatie, dienstverlening en goederen maakt AMA bij uitstek de toegangspoort en uitvalsbasis voor 
ondernemingen en ondernemende mensen die de uitbreidende Europese markt willen betreden. Mede 
gedragen door een goede ontwikkeling van de Nederlandse economie, heeft de AMA economie in 2007 
goed gepresteerd. Dit uit zich in een gezonde economische groei, dalende werkloosheidcijfers en een 
overall stijgende welvaart. Toch kan ons College niet tevreden achterover leunen. De turbulenties rond de 
overname en opsplitsing van ABN AMRO maakt duidelijk dat er weinig vanzelfsprekendheden zijn in de 
moderne internationale economie. We zullen moeten blijven werken aan een internationaal aantrekkelijke 
economie.

Grote groepen mensen hebben moeite de snelle veranderingen te volgen en dreigen, soms al op jonge 
leeftijd door gebrek aan scholing, blijvend aan de kant te staan. Dit is een maatschappelijk vraagstuk van 
de eerste orde, maar is ook economisch van belang. Het groeiende tekort aan goed geschoolde arbeid 
maakt eens temeer duidelijk dat we geen talent mogen verkwisten. 
De vervoersverbindingen binnen de regio en van en naar de regio schieten tekort. Dit uit zich in te lange 
reistijden binnen de regio en een te grote belasting van het milieu. Kortom, voldoende uitdagingen voor 
een gezonde en duurzame economische ontwikkeling van de Amsterdamse metropool in wording.

In 2007 is een nieuw economisch beleidsprogramma ontwikkeld, het Basisprogramma Economie. Dit 
programma legt andere accenten dan zijn voorgangers. Sterker dan in het verleden wordt aandacht 
besteed aan de arbeidsmarkt. Andere aandachtspunten zijn de vitaliteit van wijken en duurzaamheid  als 
economische groeisector en als belangrijk aspect voor het vestigingsklimaat van de regio. Het Basispro-
gramma vormt samen met Amsterdam Topstad het economisch beleid van de gemeente Amsterdam voor 
de periode 2007-2010. 

Om de mismatch op de arbeidsmarkt terug te dringen is in 2007, in samenwerking met onderwijs en 
bedrijfsleven, het programma Arbeidsmarkt Werkt opgesteld, waarbij gestart is met de Haven. 

Ontwikkelingen rondom de Haven
Op 10 juli 2007 vond de bespreking met de minister van Verkeer en Waterstaat plaats over het resultaat 
van de onderzoeken naar waarborgen van de toegankelijkheid van de haven. Op basis van het tussenrap-
port van het Centraal Planbureau, én in het besef dat de procedure en aanlegtijd voor een nieuwe 
sluis circa 7 tot 9 jaar in beslag neemt, zijn de minister van V&W en de regiobestuurders tot het besluit 
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(MIRT) voor de aanleg van een tweede grote zeesluis te starten. De minister heeft aan de regio gevraagd 
met creatieve voorstellen te komen voor de fi nanciering van een nieuwe zeesluis. 

Haven Amsterdam is trekker van dit onderdeel en onderhoudt hierover nauw contact met Rijkswaterstaat 
Noord Holland, de provincie Noord-Holland en het bedrijfsleven. Afgesproken is dat na afsluiting van de 
MIRT-verkenning bij zowel Rijk als regio uitzicht moet bestaan op de fi nanciering van de nieuwe zeesluis. 
De voorstellen zullen daarom ingaan op mogelijke combinaties van bijdragen en fi nanciering voor de 
bouw van de zeesluis, waarbij ook aandacht wordt geschonken aan samenwerkingsmodellen tussen 
overheidspartners. De resultaten van de Verkenningenfase en de fi nancieringsmogelijkheden zullen in juli 
2008 gereed zijn.

De voorbereiding van de tweede fase van Port Security als reactie op wettelijke verplichting door de 
International Maritime Organisation (IMO) was een andere relevante ontwikkeling voor de Haven. In 2007 
zijn in een gezamenlijk project havenveiligheid beoordelingen en plannen opgesteld voor de gemeenten 
Amsterdam, Beverwijk, Velsen en Zaanstad. De minister van Verkeer en Waterstaat heeft met beiden 
ingestemd waarna ze in de tweede helft van 2007 zijn geïmplementeerd.

In 2007 is het overleg met het Havenbedrijf Rotterdam over verdere samenwerking verder geïntensiveerd. 
Zo is een gezamenlijke studie gestart naar een nationaal havencommunicatiesysteem. Ook op het gebied 
van duurzaamheid en milieu wordt steeds meer gezamenlijk opgetrokken met Rotterdam.

1.3 Doelstellingen en resultaten

Programakkoord 2006-2010
Maatschappelijk effect (outcome): versterking van de Amsterdamse economie en behoud van de werkgelegenheid

Hoofddoelstelling Indicator Te bereiken resultaten 
2007 (output)

Bereikte resultaten 
2007

Resultaten 
2007-2010

Ingezette 
middelen 

Amsterdam 
Topstad: 
Amsterdam 
behoort tot 
de top van 
internationale 
steden

mandje Topstad 
indicatoren1

6e positie2 5e positie 5e positie3

Merkbekendheid 
‘I amsterdam’

Realiseren 30% merk-
bekendheid onder 
relevante internationale 
doelgroepen 

63%4 50%

Aantal geacquireerde 
grootschalige 
evenementen

Minimaal 1 2 Minimaal 3

1 Vestiging van internationale bedrijven: 1) aantal nieuwe buitenlandse vestigingen en bijbehorende werkgelegenheid in Europese 
steden (bron: Buck Consultant International), 2) Waardering van het vestigingsklimaat: oordeel van Europese managers over de 
aantrekkelijkheid van Europese steden om er een bedrijf te vestigen (bron: European Cities Monitor), 3) Economische groei en 
groeiverwachting: macro-economische groeicijfers van Europese steden (bronnen: European Regional Prospects en Eurostat), 4) 
Quality of Living Survey:aantrekkelijkheid van mondiale steden op basis van 39 quality of living indicatoren (bron: Mercer)

2 Meting 2006
3 Versterken van het internationale vestigingsklimaat van metropool Amsterdam, tot uitdrukking komend in een verbetering van de 

positie/score van Amsterdam in de 1-meting 2007 (mandje Topstad indicatoren)
4 Ruigrok Netpanel heeft via een internetpanel onderzoek gedaan onder groepen bezoekers (toeristen, expats en studenten)
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Hoofddoelstelling Indicator Te bereiken resultaten 
2007 (output)

Bereikte resultaten 
2007

Resultaten 
2007-2010

Ingezette 
middelen 

Aantal nieuwe buitenlandse 
bedrijven in de regio, 
waaronder Europese 
hoofdkantoren

78 94 310

Overslag haven in tonnen 85 miljoen ton
(65 miljoen ton in 
A´dam)

87,8 miljoen ton
(65,4 miljoen ton in 
A’dam)

95 miljoen ton in 2010 
waarvan 75 in A´dam

Containeroverslag in TEU 500.000 386.000 700.000 in 2010

Aantal uitgegeven hectares 
grond in haven

47 ha in totaal, waarvan 
60% nat en 40% droog

82,7 ha totaal, waarvan 
65 ha (78,6%) nat en 
17,7 ha droog (21%)

20 ha totaal 
(60% nat en 
40% droog)

Directe werkgelegenheid in 
haven (NZKG)

35.000 Zie toelichting5 Zie toelichting

Amsterdam blijft 
een belangrijk 
centrum voor 
toeristen 
en zakelijke 
bezoekers

Aantal overnachtingen 8,6 miljoen 8,6 miljoen 2010: 9,5 miljoen

Positie in ranglijst Europese 
steden

7e positie 7e positie Amsterdam blijft in 
top 10

Aantal zeecruises 
Aantal passagiers

82  
133.200

78 
206.521

95 
154.300

Aantal riviercruises 
Aantal passagiers

1000 
125.000 

78 
206.521

1000 
125.000

Stimuleren van 
onder-
nemerschap 
en ontwikkelen 
van betaalbare 
bedrijfs verzamel-
gebouwen

Aantal gerealiseerde 
ondernemershuizen

4 4 Volledige dekking van 
ondernemers-huizen

Aantal m² gerealiseerde 
kleinschalige bedrijfsruimte

20.000 m² 16.400 m² 60.000 m²

5 Uit nader onderzoek onder leiding van de Nationale Havenraad voor de havenmonitor is gebleken dat de 
werkgelegenheid (direct en indirect) weer gestegen is. In de loop van 2008 komt de analyse beschikbaar.
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2007 (output)
Bereikte resultaten 
2007

Resultaten 
2007-2010

Ingezette 
middelen 

Inzetten op het 
MKB

Waardering ondernemers-
klimaat (score 
bedrijvenpanel)

Meting gemeentelijk 
ondernemingsklimaat

6,7

6,4 (2005)

-6

6,7

7,0

Inzetten op 
een effi ciënte 
dienstverlening 
en een 
faciliterende 
overheid, en 
intensiveren van 
de samenwerking 
met het 
bedrijfsleven

% digitale aanvragen via 
Loket Amsterdam

10% 10% minimaal 50%

Aantal ontwikkelde digitale 
aanvraagprocedures voor 
horecavergunningen

2 stadsdelen hebben 
beschikking over 
Horeca7

Aantal vragen beantwoord 
door Servicedesk Bedrijven

2.100 1.600 8.500

Goede 
toegang tot en 
bereikbaarheid 
van de haven

Amsterdamse inzet voor 
aanlegbesluit 2e zeesluis

Positieve besluitvor-
ming over bouwstart 
2e sluis

De MIRT-verkenning is 
op 10 juli gestart

Afronding (bouw)
procedures 2e sluis

Duurzaam milieu Windmolencapaciteit 
Westpoort

27 MW Totaal voor 2007 
15 MW. Hier komen in 
Q1 van 2008 nog 
9 molens van € MW bij

verdere groei 
windenergie in de 
haven

Programakkoord 2006-2010
Maatschappelijk effect (outcome): versterking van de Amsterdamse economie en behoud van de werkgelegenheid

Hoofddoelstelling Indicator Te bereiken resultaten 
2007 (output)

Bereikte resultaten 
2007

Resultaten 
2007-2010

Ingezette 
middelen 

Basisprogramma 
Economie

Uitvoeringsdocument Opstellen nieuw 
economisch actie-
programma

Economisch 
actieprogramma Raad 
vastgesteld

Uitvoeringspro-
gramma’s 2008, 2009 
& 2010

6 Het bedrijvenpanel is in 2007 opgeheven vanwege 1) geconstateerde methodologische tekortkomingen 
in het onderzoeksdesign en 2) de 10%-bezuiningsoperatie waarbij 30% moest worden gereduceerd op 
onderzoeksinspanningen. Als vervanger is gekozen voor de tweejaarlijkse meting van het ministerie EZ 
inzake gemeentelijk ondernemingsklimaat in de G31 (de 31 grootste steden van Nederland).

7 Pilot ‘Horeca1’: digitale aanvraag procedure voor min. 7 horeca vergunningen voor 2 stadsdelen.
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Hoofddoelstelling Indicator Te bereiken resultaten 
2007 (output)

Bereikte resultaten 
2007

Resultaten 
2007-2010

Ingezette 
middelen 

Groei 
marktaandeel 
Havenrange 
Hamburg–le 
Havre

Marktaandeel Havenrange 
Hamburg–le Havre

7,2% 7,4% 7,5% (in 2010)

Stimuleren 
en faciliteren 
optimaal gebruik 
van Europese 
subsidies door de 
gemeente

Aantal aangevraagde 
Europese subsidies door 
de gemeente

Het succesvol afronden 
van 6 subsidie-
aanvragen 
Opstarten van 
uitvoering Operatio-
neel Programma West 
2007-2013

6 aanvragen afgerond8 

Programma ‘Kansen 
voor Amsterdam’ is 
opgezet

18 aanvragen
afgerond

Uitvoering  Operatio-
neel Programma

Stimuleren 
en faciliteren 
samenwerking en 
kennisuitwisseling 
met Europese 
steden

Aantal diensten, bedrijven 
en stadsdelen die 
onderdeel uitmaken van 
een Europees netwerk 

Amsterdam participeert 
in 32 Europese 
projecten en in 24 
netwerken

3 nieuwe netwerken

2 leidraden Europa 
afgerond

Gemeente heeft 
adequaat toegang tot 
relevante informatie 
over Europese 
regelgeving, subsidies 
en netwerken

Coördinatie 
portefeuille 
Schiphol9

Amsterdamse inzet 
voor het behoud van de 
hub-status en internatio-
nale ranking

Amsterdamse inzet in het 
evaluatietraject (en de 
uitwerking daarvan) van de 
wet Luchtvaart

Behoud ranking en 
hub-status/ bijbeho-
rende bestemmingen 
netwerk van KLM/Air 
France

Afspraken tussen  

Rijk, regio, sector 
over convenant
onderzoek naar  

gevolgen van 
selectiviteit
start leefbaarheids- 

programma

Voor korte termijn 
tot 11-2009 is een 
convenant hinderbe-
perking en leefbaar-
heid opgesteld. 
Het luchthaven-
verkeerbesluit is 
aangepast; in 2009 
is groei tot 480.000 
vliegtuigbewegingen 
mogelijk

Ontwikkelingsmo- 

gelijkheden voor 
luchthaven voor het 
instand-houden van 
de hub en duidelijke 
voorwaarden stellen 
waarbinnen dit 
gebeurt
Draagvlak  van  

de omgeving 
verbeteren

Herstructurering 
bedrijven-
terreinen

Aantal hectares geherstruc-
tureerd bedrijventerrein

Opstellen plan voor 
Minerva-haven

Reconstructie van 
Muntbergweg

Overeenstemming 
bereikt met bedrijven 
over verplaatsing

Uitvoering herstruc-
turering Minervahaven 
(16.000 Ha.)

8 6 succesvolle subsidieaanvragen ingediend waarvan 1 award (1e prijs), 5 EU-projecten. 
9  In het Programakkoord 2006-2010 wordt gewezen op de keuze voor Schiphol als mainport. De gemeente 

Amsterdam kan hier weliswaar invloed op uitoefenen, maar heeft hierin niet de eindregie. In dit kader is 
ervoor gekozen de portefeuille Schiphol (Economische Zaken heeft een coördinerende rol met betrekking 
tot dit dossier binnen de gemeente) onder te brengen bij de overige bestuurlijke aandachtspunten. 
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2.1 Middelen

Bedragen x € 1 miljoen
Begroting Rekening

Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
Havenexploitatie 77,5 114,4 -36,9 127,4 173,9 -46,5
Baggerstort 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Economisch(e) beleid/
structuur 38,9 14,7 24,2 40,7 13,1 27,6
Toerisme en promotie 8,4 1,2 7,2 10,9 4,4 6,5
Totaal resultaatgebied 124,8 130,2 -5,4 179,0 191,4 -12,4

In vorenstaande tabel is een cijfermatig overzicht opgenomen van de rekeningbedragen van dit resultaatge-
bied (onderverdeeld naar subresultaatgebieden). Hierna volgt een toelichting op de voor 2007 bestuurlijk 
relevante ontwikkelingen.

2.2 Subresultaatgebied Economisch(e) beleid/structuur

Algemeen
Binnen dit subresultaatgebied vallen onder meer de uitvoering van het actieprogramma Basisprogramma 
Economie, activiteiten om het MKB te stimuleren, het tekort aan kleinschalige bedrijfsruimte in te lopen, 
bedrijventerreinen te herstructureren, startende ondernemers te ondersteunen en de dienstverlening aan 
het bedrijfsleven te verbeteren.

Te bereiken
2007

Bereikt
2007

Activiteiten Begroot 
x € 1.000

Realisatie 
x € 1.000

Realiseren van 4 
ondernemershuizen

4 Overleg met betrokken stadsdelen 
voor uitvoering/doorstart van 
ondernemershuizen 

Onderzoek uitzetten om te bepalen 
aan welke aanvullende projecten 
behoefte 

Lasten 820
Baten 
Saldo 

 820
 
 

Realiseren van 20.000 m² 
kleinschalige bedrijfsruimte

16.400 m2 Inzet objectsubsidie 

Inzet expertise 

Inzet Onwikkelmaatschappijen,  

waarin de gemeente participeert

Lasten 2.000
Baten 
Saldo 

 1.422
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Te bereiken
2007

Bereikt
2007

Activiteiten Begroot 
x € 1.000

Realisatie 
x € 1.000

Actualisering  

huurprijzenonderzoek 
Voorlichting ondernemers  

Organisatiegraad-verbetering 

Innovatie aanpak criminaliteit  

gericht tegen bedrijfsleven
Toename aantal lokale  

veiligheidssamenwerkings-
verbanden

Huurprijzenonderzoek  

gepubliceerd 
Ondernemers voorgelicht  

m.b.t. veilig ondernemen
Totstandkoming gemeen- 

telijke Stimuleringsregeling 
Veilig Ondernemen10

 6 collectieven van  

ondernemers opgericht/
geprofessionaliseerd 
-Toename met 9 KVO11 
trajecten

Onderzoek  

Voorlichting 

Belangenbehartiging 

Financiering projecten 

Lasten 112 
BDU 
veiligheids-
manager PCA
Baten 
Saldo 

 112

 

10% van totale vergunningsaan-
vragen via Loket12

Reductie administratieve lasten

Pilot ‘Horeca1’13

10%

7 stadsdelen beschikken over 
Horeca1

 Beheer en promotie Actiepunt  

Strijdige Regels
Aanstellen van een  

‘regelregisseur’14

Gezamenlijk met stadsdelen  

doorlichten en stroomlijnen van 
vergunningprocedures en regels

Lasten 800
Baten 
Saldo 

 800
 
 

2100 vragen beantwoord door 
de Servicedesk bedrijven

1.600 Beantwoorden 2100 vragen Lasten 107
betreft 1.5 fte 

SBA
Baten 
Saldo 

 107

 
 

Opstellen nieuw economisch 
actieprogramma

Economisch actieprogramma 
door gemeenteraad 
vastgesteld

Uitvoeringsprogramma’s 2008. 
2009 & 2010

Lasten 2.500 
EZ begroting
7.600 BDU
Baten 
Saldo 

 1.600 
EZ begroting
3.825 BDU
 
 

Afspraken tussen Rijk, regio en 
sector over het convenant dat 
doorgroei van Schiphol binnen 
de milieurandvoorwaarden 
mogelijk moet maken

Verbetering van het draagvlak 
door een leefbaarheidspro-
gramma in samenwerking met 
Rijk en sector

Voor korte termijn tot 11-2009 
is een convenant hinderbeper-
king en leefbaarheid opgesteld 
Het luchthavenverkeer-besluit 
is aangepast; in 2009 groei tot 
480.000 vliegtuigbewegingen 
mogelijk

Financiële bijdrage en inzet bij 
uitwerking van het Leefbaarheids-
programma

Lasten 79
Baten 
Saldo 

 92
 
 

10  Dit innovatieve instrument is op 18 december 2007 door ons College geaccordeerd. Op 23 januari 2008 
heeft de Gemeenteraad hiermee ingestemd. Inwerkingtreding voorzien op 1 maart 2008. 

11 KVO: Keurmerk Veilig Ondernemen
12 Met het bestuursakkoord ligt de verantwoording v/d doelstellingen t.a.v. de processen dienstverlenen, 

regelgeven en handhaven bij het SPRH (Stedelijk Progr. Regelgeving en Handhaving) en het SPD 
(Stedelijk Progr. Regelgeving).

13 Digitale aanvraag procedure voor min. 7 horecavergunningen voor 2 stadsdelen
14 Een persoon of team die/dat red tape tegengaat
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2007
Bereikt
2007

Activiteiten Begroot 
x € 1.000

Realisatie 
x € 1.000

Opstellen plan voor 
Minervahaven; Reconstructie 
van Muntbergweg

Overeenstemming bereikt met 
bedrijven over verplaatsing

Overleg met betrokken bedrijven.

2.3 Subresultaatgebieden Toerisme en promotie

Algemeen
Binnen dit subresultaatgebied vallen activiteiten voor het aantrekken van buitenlandse bedrijven, de city-
marketing en meer specifi ek, het versterken van de positie van Amsterdam als toeristen- en congresstad.

Te bereiken
2007

Bereikt
2007

Activiteiten Begroot 
x € 1.000

Realisatie 
x € 1.000

6e positie 5e positie Uitwerken en uitvoeren van  

16 Topstadprojecten
Concreet invulling geven  

aan de 8 speerpunten van 
Amsterdam Topstad15

Lasten 6.600
Baten 
Saldo 

 6.564
 
 

Realiseren 30% merk-bekendheid 
onder relevante internationale 
doelgroepen

Minimaal 1 geacquireerd 
grootschalig evenement

63% merkbekendheid 
gerealiseerd

2

Acquisitieactiviteiten 

Uitlokken van een nieuw,  

jaarlijks terugkerend beeldbe-
palend evenement
Optimaliseren  

dienstverlening aan 
evenementenorganisatoren

Lasten 950

3.000
2.374 

beginsaldo 
reserve

Baten 
Saldo 

 950

2.806

 
 

Vestiging van 78 nieuwe 
bedrijven in Amsterdamse regio

89 Meer inzet op relatiebeheer  

gevestigde buitenlandse   
bedrijven
 Een loket ontwikkelen  

voor serviceverlening aan 
buitenlandse bedrijven
Follow-up Chinareis 

Directe acquisitie op VS,  

Europa, Midden-Oosten en 
Afrika
Directe acquisitie op Korea en  

Taiwan
Promotie en acquisitie d.m.v.  

missie Japan & missie India

Lasten 459
EZ begroting

763
China/India

Baten 
Saldo 

 410

741

 
 

15 Acht speerpunten Topstad 1) Optimaal faciliteren expats, 2) Bouwen aan open en gastvrije stad, 
3) Ontwikkelen topopleidingen,4) Faciliteren creatieve talenten, doorgroeiers en cross-overs, 
5) Optimaliseren ICT infrastructuur, content en toepassingen, 6) Stimuleren kennisvalorisatie 
en bedrijvigheid Life Sciences, 7) Amsterdam ontwikkelen als duurzame stad 8) Profi leren als 
evenementenstad en inzet citymarketing
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Te bereiken
2007

Bereikt
2007

Activiteiten Begroot 
x € 1.000

Realisatie 
x € 1.000

In 2007  8,6 mln. overnachtingen 

Behoud 7e positie in top 
Europese toeristensteden

8,6 mln. Sterke uitbreiding  

hotelcapaciteit  
Voortzetting citymarketing- 

campagne I Amsterdam 
Spreiding toerisme en hotels  

over de stad 
Inzet op acquisitie congressen  

Innovatie toeristisch product 

Lasten 3.148
Baten 
Saldo 

 3.148
 
 

Opstarten van uitvoering 
Operationeel Programma West 
2007-2013

Het succesvol afronden van 6 
subsidie-aanvragen 

Amsterdam participeert in 32 
Europese projecten en in 24 
netwerken

Programma ‘Kansen voor 
Amsterdam’ is opgezet

6 aanvragen afgerond 

3 nieuwe netwerken

2 leidraden Europa afgerond

Informatie en voorlichting  

subsidiemogelijkheden 
Bijeenkomsten van het Europa  

Platform Amsterdam 
Screening van 15 diensten/ 

bedrijven per jaar op 
subsidiemogelijkheden. 
Werkbezoeken van  

bestuurders en beleidsambte-
naren aan Brussel

Lasten 303
Baten 
Saldo 

 132
 
 

2.4 Subresultaatgebied Havenexploitatie

Algemeen
Binnen dit subresultaatgebied vallen onder meer de havenexploitatie waarbij het accent, behalve op 
de rol van Haven Amsterdam als beheerder en exploitant, op de rol van (mede)ontwikkelaar en (mede)
ondernemer zal liggen, wat een hogere kwaliteit vereist op het gebied van strategieontwikkeling en 
samenwerkingsverbanden met partners in de regio en daarbuiten.

Te bereiken
2007

Bereikt
2007

Activiteiten Begroot 
x € 1.000

Realisatie 
x € 1.000

Marktaandeel havenregio 
ANZKG in Hamburg–Le Havre 
range naar ca 7,2%. Dit betekent 
op basis van huidige inzichten 
een groei tot ca 85 mln ton 
goederenoverslag voor het 
ANZKG als totaal.

35.000 direct havengebonden 
arbeidsplaatsen in ANZKG 
(Havenmonitor V&W 2005)

87,8 mln ton

32.000 directe en 21.000 
indirecte arbeidsplaatsen 

Versterking positie als logistiek 
knooppunt (oa voor bulksec-
toren, stukgoed, containers en 
logistiek).
Verdere verbetering van 
het vestigingsklimaat in de 
havenregio
gerichte commerciële inspan-
ningen in kansrijke sectoren en 
regio´s
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2007
Bereikt
2007

Activiteiten Begroot 
x € 1.000

Realisatie 
x € 1.000

Directe toegevoegde waarde 
ANZKG € 3,5 miljard (indirect 
€ 1,8 miljard (Havenmonitor V&W 
2005)

Toegevoegde waarde van 
€ 5,3 miljard.

Containeroverslag van 
386.000 TEU 
In dec. 2007 toezegging gedaan 
voor één nieuwe lijndienst vanuit 
Shanghai naar Amsterdam die in 
2008 zal starten
Daarnaast 1 nieuw shortsea 
dienst naar Zweden 
Diverse nieuwe binnenvaart en 
railverbindingen naar Duisburg, 
Praag en Straatsburg

Werven van nieuwe klanten voor 
de containerterminal en een 
groei in container overslag naar 
500.000 TEU

Afgeronde MIT-Verkenning 
Lichteren

Verbetering uitbreiding 
faciliteiten voor lichtercapaciteit 
in IJmuiden ten behoeve van 
groei van mn kolenaanvoer;

Versterking economische banden 
met China.

Containerloop vanaf 2008 en de 
eerste drie leads voor vestiging 
in Amsterdam

Actief bewerken markt in China 
en Azië mede door inzet  van 
de sinds 2006 daar gevestigde 
eigen agent ter plaatse samen 
met de dienst EZ

Uitgifte 47 hectare 82,7 ha totaal, waarvan 65 ha 
(78,6%) droog en 17,7 ha nat 
(21%)

Actieve vestigingsmarketing bij 
bestaande bedrijven met uitbrei-
dingsplannen en identifi ceren 
nieuwe leads

Rekening 2006
(€ x 1000)

Begroting 2007
(€ x 1000)

Actualisatie 2007
(€ x 1000)

Rekening 2007
(€ x 1000)

32.030 36.098 36.333 49.163

(Inclusief Container Terminal Afrikahaven en exploitatie P.T.A.)
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Te bereiken
2007

Bereikt
2007

Activiteiten Begroot 
x € 1.000

Realisatie 
x € 1.000

Port security Veiligheidsmanagement in de 
hele ANZKG regio: 
67 ISPS plichtige faciliteiten in de 
Amsterdamse haven (98,5%) zijn 
gecertifi ceerd
29 ISPS plichtige faciliteiten in de 
regio (85%) zijn gecertifi ceerd

beveiligingsmanagement in de 
hele ANZKG regio op basis van 
het vastgestelde 
beveiligingsplan voor de gehele 
havenregio; 15 tot 20 bedrijven 
auditten

Verbetering bereikbaarheid 
Zeepoort IJmond

Eerste fase afgraven Midden-
sluiseiland gerealiseerd, 2e fase 
in 2008

Implementatie resultaten 
van werkgroepen van de 
projectorganisatie die samen 
met RWS in 2005 is opgezet en 
in 2006 zijn afgerond teneinde 
de mogelijkheden van een 
betere benutting van de huidige 
zeetoegang tot het moment dat 
de nieuwe sluis er is optimaal te 
kunnen gaan gebruiken

Goed werkend nieuw Havenma-
nagementsysteem (Pontis)

Pontis is ingevoerd inclusief 
koppeling met aanmeldsysteem 
(EPC). Nalevering zoals 
geformuleerd in het addendum 
worden in 2008 opgeleverd

Uitbouw van operatio-neel 
geworden nieuw Haven 
Management Systeem (Pontis) en 
koppeling aan planning-systeem 
(STAA) en aanmeld systeem (EPC)

Verkeersbegeleidend 
systeem(walradar) eind 2007 
begin 2008 afronden zodat dit in 
2008 operationeel kan zijn

Vertraagd. Aanbesteding in 
1e kwartaal 2008, verwachting 
gereed 4e kwartaal 2009

Afronding alle voorberei- dende 
activiteiten incl die voor het 
bijbehorende glasvezelnet zodat 
het verkeersleidend systeem  in 
2008 operationeel kan worden

2.5 Subresultaatgebied Scheepvaartafhandeling

Algemeen
Onder verantwoordelijkheid van de regio (te weten het Centraal Nautisch beheer bestuur) en in opdracht 
van het Rijk, voert HA de nautische beheertaken in het Amsterdam-Noordzeekanaalgebied (ANZKG) uit.      
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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 tien tot veertien jaar. 
Door het voeren van een beperkend acceptatiebeleid, waarbij de belangen van Amsterdam en haar 
zeehaven de hoofdrol spelen, wordt ervoor zorg gedragen 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 hergebruikmogelijkheden. Voor dit product waren in 2007 geen 
expliciete doelstellingen of resultaten geformuleerd. 

Gronddepots
Naast behoefte aan baggerstort locaties in putten in het water voor (licht) verontreinigde baggerspecie,  
bestaat er in de stad steeds meer behoefte aan dergelijke voorzieningen voor schone en lichtverontrei-
nigde grond. In 2006 zijn hiervoor door Haven Amsterdam locaties in het havengebied gecreëerd. Deze 
nieuwe putten zorgen voor extra inkomsten voor Haven Amsterdam in de komende tien jaar.

Rekening 2006
(€ x 1000)

Begroting 2007
(€ x 1000)

Actualisatie 2007
(€ x 1000)

Rekening 2007
(€ x 1000)

454 565 1.214 393
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3 Realisatie prioriteiten

3.1 Realisatie prioriteiten 2007

Prioriteiten die zijn opgenomen in het programakkoord 2006-2010

Omschrijving 
prioriteit

S/I* Beschikbaar 
gesteld 
bedrag
x € 1.000

Ultimo 2007 
betaald en 
verplicht
x € 1.000

Voorstel om 
ultimo 2007 
op te nemen 
in reserve 
x € 1.000

Omschrijving gereali-
seerd resultaat

Prioriteit 
volledig 

uitgevoerd 
(J/N)

Uiterste datum 
geplande 
uitvoering

Amsterdam Topstad S 3.500 3.060 400 Ten behoeve van 
2 van de 8 speer-
punten concrete 
acties uitgevoerd: 
Toponderwijs, 
Expatdienstverlening

Nee  Gaat om 
structurele 
ondersteuning, 
komt jaarlijks 
terug

Amsterdam Topstad I 10.000 5.600 4.400 Ruim 20 projecten in 
uitvoering genomen. 
8 speerpunten gede-
fi nieerd en concrete 
activiteiten en projecten 
ontwikkeld

Nee Wat betreft 
20 projecten, 
allen gereali-
seerd per medio 
2008.
Wat betreft 
speerpunten 
deels in 2008 
gerealiseerd

Intensivering 
Citymarketing

I 950 950 0 Zichtbare internationale 
campagne gevoerd.
Organisatie van € inter-
nationale persreizen.
Nieuwe coalities 
gevormd rond de 
verschillende Topstad-
speerpunten

Ja

Acquisitie 
evenementen

I 3.000 0 3.000 Vier nieuwe interna-
tionale evenementen 
geïdentifi ceerd, 
waarvan 2 inmiddels 
ook feitelijk 
geacquireerd

Nee Defi nitief 
vastleggen 
van nieuwe 
evenementen 
per begin 2008.
Realisatie van 
evenementen in 
2008, 2009 en 
2010
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Omschrijving 
prioriteit

S/I* Beschikbaar 
gesteld 
bedrag
x € 1.000

Ultimo 2007 
betaald en 
verplicht
x € 1.000

Voorstel om 
ultimo 2007 
op te nemen 
in reserve 
x € 1.000

Omschrijving gereali-
seerd resultaat

Prioriteit 
volledig 

uitgevoerd 
(J/N)

Uiterste 
datum 
geplande 
uitvoering

Driejarige prioriteit 
acquisitie China/India

S 765 741 0 8 Chinese bedrijven en  

8 Indiase bedrijven in 
de regio gevestigd
1 missiereis naar India  

Acquisitiekantoor in 
Shanghai voor haven 
en EZ
Organisatie van  

Chinees haven Forum 
in Amsterdam

Nee 31-12-2008

Schiphol leefbaar-
heidsprogramma

I 100 100 0 Oplevering  

Leefbaarheidconvenant
Oplevering Plan van  

aanpak leefbaarheid

Nee Loopt 
door tot  
september 
2008

China desk S 100 Salaris is 
toegevoegd 
aan 
structurele 
begroting AZ

0 3 denktank bijeenkom- 

sten China
3 uitgaande missies 

4 inkomende missies 

Inkomende persreizen 

1 Congres 

Prioriteit is 
niet volledig 
uitgevoerd 
immers de 
coördinator 
is 1-6-07 
begonnen in 
zijn functie

Sturing & 
beheersfunctie

S 100 Is 
toegevoegd 
aan 
structurele 
begroting AZ

0 Invoering verplich- 

tingen administratie
1 e onderzoek nieuwe 
projectadministratie
Invoering maandelijks  

dashboard

Prioriteit is 
niet volledig 
uitgevoerd 
immers 
nieuwe 
medewerker 
is 1-7-08 
begonnen in 
haar functie

Voor 2007 zijn geen prioriteiten toegekend aan Haven Amsterdam.



Jaarverslag 2007 Resultaatgebieden 193

facilitair en b
ed

rijven

Resultaatgebied Facilitair en bedrijven

1 Bestuurlijke hoofdlijnen

1.1 Inleiding

In 2007 leverden de volgende diensttakken een bijdrage aan het resultaatgebied Facilitair en bedrijven:
Ingenieursbureau Amsterdam (IBA) 

Gemeentelijke Dienst Verzekeringszaken (VGA) 

Stadsbank van Lening 

Accountancy en Advies Amsterdam (ACAM) 

Projectmanagementbureau (PMB) 

Facilitair Bedrijf Amsterdam (FBA) 

Westpoortbeheer/Food Center (Dienst Advies en Beheer (DAB) 

Dienst Stadstoezicht 

Materiaaldienst (DAB) 

Bureau Servicetaken Onderwijs (Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling) 

Incassobureau (DBGA) 

Onderdeel overige Opdrachten (Dienst Ruimtelijke Ordening) 

Externe dienstverlening (DBGA) 

Servicehuis ICT (SHI) 

Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam 

Het resultaatgebied kent de volgende subresultaatgebieden:
interne facilitaire dienstverlening 

overig facilitair en bedrijven 

Het subresultaatgebied GVB is bij de verzelfstandiging van het GVB op 1 januari 2007 opgeheven. 
 De bijdragen aan het GVB lopen via het resultaatgebied Verkeer en vervoer.

De diensttakken en onderdelen zijn gericht op de levering van goederen en diensten aan andere gemeen-
telijke organisatieonderdelen en, in geringe mate, aan de markt.  De desbetreffende goederen en diensten 
moeten voor de gemeente als geheel effi ciënter en effectiever zijn in vergelijking met die van marktpartijen. 
 Ze moeten ook voorzien in de behoefte aan de kennis die nodig is om de kwaliteit van de behartiging 
van het publieke belang te garanderen.  De rapportageplicht voor facilitaire diensttakken en onderdelen is 
minder uitgebreid dan die voor de beleidsmatige diensten.

De diensttakken in dit resultaatgebied zijn gevoelig voor de budgetten bij de gemeentelijke opdrachtgevers.  
Dit maakt dat ze fl exibel moeten kunnen reageren op de vraag bij opdrachtgevers. Daarnaast hebben een 
aantal diensten te maken met grote veranderingen.  Deze veranderingen bij Stadstoezicht, DAB en in de 
ruimtelijke sector komen in 1.3 aan bod.

1.2 Externe ontwikkelingen

Wet Markt en Overheid
Het kabinet heeft het oorspronkelijke wetsvoorstel Markt en Overheid ingetrokken.  Het zal het doel, 
gelijke concurrentieverhoudingen tussen overheidsorganisaties en particuliere ondernemingen, regelen 
via gedragsregels in de Mededingingswet.  In februari 2006 is het wetsvoorstel voor advies naar de Raad 
van State gestuurd.  De tekst zal pas bij indiening bij de Tweede Kamer openbaar worden.  Het is dus niet 
mogelijk te zeggen wanneer de wet wordt ingediend.  De drie belangrijkste uitgangspunten zijn:

overheidsdiensten mogen hun ondernemingsactiviteiten niet meer fi nancieren met collectieve  

middelen
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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 op de precieze uitwerkingen van deze wetgeving en zal dan een voorlopige 
inventarisatie maken van de gevolgen voor diensttakken die ook op de markt actief zijn.

1.3 Doelstellingen en resultaten

Programakkoord 2006-2010
Maatschappelijk effect:

Hoofddoelstelling Indicator Te bereiken resultaten 
2007 (output)

Bereikte resultaten 
2007

Resultaten 
2007-2010

Ingezette 
middelen 

Vergroten 
organiserend 
vermogen
Prestatie-
verbetering voor 
de burger

Herontwerp aantal  

hoofdprocessen bij centrale 
stad en stadsdelen
Uitvoeren organisatie- 

ontwikkelingsprogramma 
“Beter presteren”, langs de 
lijnen van hoofdprocessen

Geen situatieschets 
beschikbaar

De huidige situatieschets is op deze plaats voor de verschillende diensttakken niet in kaart gebracht.

Overige bestuurlijke aandachtspunten
Maatschappelijk effect (outcome):

Hoofddoelstelling Indicator Te bereiken resultaten 
2007 (output)

Bereikte resultaten 
2007

Resultaten 
2007-2010

Ingezette 
middelen 

Effi ciëntere en 
effectievere 
dienstverlening

Kostendekkendheid
Marktconformiteit
Klanttevredenheid

Stadstoezicht 
In 2007 is na een lang onderhandelingstraject een besluit genomen door de stadsdelen en de centrale 
stad om de dienst op te delen en zijn taken op het gebied van parkeerhandhaving in principe in 2011 te 
privatiseren. Hiervoor is de tussenstap externe verzelfstandiging noodzakelijk.  Deze tussenstap wordt in 
2008 voorbereid en moet per 1 januari 2009 worden doorgevoerd.  Een aantal onderdelen op het gebied 
van parkeerregie blijven bij de gemeente en zullen waarschijnlijk bij DIVV worden ondergebracht. 
Tussen de stadsdelen en de centrale stad zijn afspraken gemaakt over de betaling van de (frictie)kosten 
van dit traject, dat de wens van de stadsdelen de parkeerhandhaving aan te besteden mogelijk maakt.

Het Toezicht en Handhavingsbedrijf blijft als diensttak onderdeel van de gemeente.  In het voorjaar van 
2008 besluiten de stadsdelen en de centrale stad welke taken centraal en welke taken decentraal zullen 
worden uitgevoerd.

Beter presteren in de ruimtelijke sector
In het kader van Beter presteren in de ruimtelijke sector nemen de facilitaire diensten IBA en PMB deel 
aan de zogenoemde ontwikkelingsalliantie, waarin ook OGA, DIVV, DRO en EZ participeren.  Deze alliantie 
is een intensief samenwerkingsverband tussen diensten waarvan de primaire activiteiten behoren tot het 
hoofdproces ontwikkelen en ordenen uit Beter presteren voor Amsterdam. 
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Een van de doelen is de aansturing vanuit de centrale stad eenduidiger te maken, door deze niet meer 
vanuit verschillende diensten te laten plaatsvinden. In lijn met deze projecten is de oprichting van de 
Wibautgroep als onderdeel van het PMB.  De Wibautgroep bestaat uit hoog gekwalifi ceerde adviseurs die 
de eindverantwoordelijkheid hebben voor complexe projecten en die ook interim-managementwerkzaam-
heden verrichten.

Opsplitsing Dienst Advies en Beheer (DAB)
In juli 2007 heeft ons College besloten tot het opsplitsen van DAB.  De onderdelen zullen verdeeld 
worden over andere gemeentelijke diensten of worden uitgeplaatst.  Deze splitsing zal in 2008 
vorm moeten krijgen.  De binnen het resultaatgebied Facilitair en bedrijven opererende onderdelen 
Materiaaldienst, Westpoortbeheer en Foodcenter gaan op termijn over naar respectievelijk DIVV, Haven 
Amsterdam en OGA.
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2 Bereikte resultaten per subresultaatgebied 

2.1 Middelen

Bedragen x € 1 miljoen Begroting Rekening
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo

GVB 0,0 0,0 0,0 161,2 161,2 0,0
Interne facilitaire 
dienstverlening 239,9 231,8 8,1 279,1 266,1 13,0
Overig facilitair en 
bedrijven 11,4 12,6 -1,2 15,1 16,1 -1,0
Totaal resultaatgebied 251,3 244,4 6,9 455,4 443,3 12,0

In vorenstaande tabel is een cijfermatig overzicht opgenomen van de rekeningbedragen van dit resultaatge-
bied (onderverdeeld naar subresultaatgebieden).  Hierna volgt een toelichting op de voor 2007 bestuurlijk 
relevante ontwikkelingen..

2.2 Resultaat Interne facilitaire dienstverlening en Overige 

facilitaire bedrijven

Algemeen
In de tabel Middelen zijn de gemeentelijke diensten opgenomen die een bijdrage leveren aan het resul-
taatgebied Facilitair en bedrijven.  De belangrijkste bijdrage aan dit resultaatgebied werd in voorgaande 
jaren geleverd door het Gemeentevervoersbedrijf (GVB), dat in verband met zijn verzelfstandiging niet 
meer in de gemeentebegroting 2007 is opgenomen.  De Interne facilitaire dienstverlening wordt onder 
andere door Accountancy en Consultancy Amsterdam (ACAM), het Facilitair Bedrijf Amsterdam (FBA), 
Ingenieurs Bureau Amsterdam (IBA) en Project Management Bureau (PMB) verricht.  De Overige facilitaire 
dienstverlening wordt uitgevoerd door de Stadsbank van Lening (SBL) en het Food Center Amsterdam 
(FCA), onderdeel van DAB-Westpoortbeheer.

Hieronder wordt een toelichting gegeven op het resultaat bij de verschillende gemeentelijke diensten. 
 Bureau Service Onderwijs, FCA en DAB-Materiaaldienst blijven buiten beschouwing.  Bij deze diensten 
vonden geen ontwikkelingen plaats die een bestuurlijke relevantie hebben.

2.3 Resultaat per facilitair bedrijf

Accountancy en Consultancy Amsterdam (ACAM)
Als gevolg van de invoering van het herziene kwaliteitsbeleid naar aanleiding van de Wet toezicht 
accountantsorganisaties (Wta), de extra werkzaamheden die voortvloeien uit de invoering van het 
elektronisch dossier, en toenemende interne opleidingskosten als gevolg van personeelsverloop enerzijds 
en de voornoemde veranderingen en de daaraan verbonden veranderingen in de (primaire) processen 
anderzijds, is het resultaat lager dan de geactualiseerde begroting.
De licht hogere bezetting dan geraamd, de verleende tariefkortingen voor advieswerkzaamheden in 
verband met langlopende opdrachten en een lager gemiddeld tarief voor advieswerkzaamheden hebben 
geleid tot een lager exploitatieresultaat. 

Ingenieursbureau Amsterdam (IBA)
Het verslagjaar stond in het teken van de in de meerjarenvisie uitgesproken behoefte de ontwikkeling van 
mensen en kennis te optimaliseren door samen te werken op verschillende vlakken.  De visie heeft in 2007 
handvatten gekregen door de ontwikkeling van strategisch personeelsmanagement, marktstrategie en 
kennismanagement.  Met deze instrumenten wil IBA bereiken dat zij een zelfbewuste, lerende organisatie 
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wordt, die haar blik naar buiten heeft gericht, mogelijkheden tot samenwerking initieert en continu op 
zoek is naar verbetering.
De gecontroleerde groei van het opdrachtenpakket van IBA heeft zich ook in 2007 doorgezet.  Er is sprake 
van een omzetstijging van ruim 5%, waarvan een kwart verklaard wordt door prijsaanpassingen en die 
voor driekwart een reële stijging is. 

Project Management Bureau (PMB)
Het PMB heeft in 2007 een zeer gunstig jaar gekend.  Lopende projecten liepen door, eerdere 
onzekerheden in de markt losten zich op, de markt groeide en er kwamen veel nieuwe aanvragen binnen. 
 Er konden nieuwe spraakmakende projecten worden opgepakt, zoals het Coalitieproject 1012 en het 
programmabureau Klimaat.
Binnen een groeiende markt wist het PMB zijn marktaandeel – voor ruimtelijke projecten binnen 
gemeente Amsterdam – te stabiliseren op 29%.  PMB is in betekenende mate bij zes van de tien grote 
Amsterdamse projecten betrokken en levert bij twee projecten de totale managementinzet.  De terugloop 
van het marktaandeel binnen de stadsdelen in voorgaande jaren kenterde in 2007 waarna een groei van 
2% werd gerealiseerd.  Het PMB heeft in 2007 opgaven in de regio verricht.  Medio 2007 bestond de 
portefeuille voor 8% uit projecten buiten Amsterdam, tegen 5% in 2006.  De gerealiseerde omzet buiten 
de gemeente is toegenomen van 7,3% van de totale opbrengsten in 2006 naar 8,7% in 2007.

Dienst Stadstoezicht
Voor de Dienst Stadstoezicht stond 2007 in het teken van verdere kostenreductie bij het onderdeel 
parkeren.  Het parkeerbedrijf laat in 2007 een stijging van de omzet zien door uitbreiding van het fi scaal 
parkeren (o.a. Buitenveldert en eerste fase IJburg), het afsluiten van contracten met de stadsdelen 
De Baarsjes en Bos en Lommer voor beheer en onderhoud van nieuwe parkeerautomaten en door 
wijzigingen in het kader van de menukaart Parkeren.  De wijzigingen zijn aanpassing van de tarieven en 
herziene parkeerzones. 

Facilitair Bedrijf Amsterdam (FBA)
2007 Toont voor FBA een overschrijding ten opzichte van de geactualiseerde begroting.  Dit tekort is 
voornamelijk ontstaan door de negatieve reserve van het ContactCenter Gemeente Amsterdam (CCA), 
dat ten laste van de exploitatie is gebracht. 
Met betrekking tot de verwachte ontwikkelingen op de afzetmarkt moet worden geconstateerd dat deze 
voor de binnen het FBA opererende sectoren een wisselend beeld geeft.
Bij de sector Veiligheid en Informatie zijn de beoogde resultaten voor het CCA (een sluitende begroting) 
niet bereikt.  Qua marktconformiteit moet geconstateerd worden dat het in rekening gebrachte tarief van 
€ 2,50 per call te laag is.
Bij de sector Services zijn de omzetten hoger dan verwacht.  Ook het toekomstbeeld is positief, omdat 
verschillende diensten en bedrijven hebben aangegeven gebruik te willen maken van de diensten van 
deze sector.  Bij afdeling Mediabeheer (resultaat verantwoordelijke eenheid binnen het FBA) daalde 
de omzet in het vierde kwartaal dusdanig dat de totaalomzet over 2007 4% lager ligt dan over 2006. 
 Dit wordt met name veroorzaakt door de keuze de personeelsadvertenties ‘in stramien’ te publiceren, 
waarbij de advertentieruimte zoveel mogelijk wordt beperkt. Daarnaast worden, waar mogelijk, de 
advertenties gecombineerd met verzameladvertenties.  Hoewel de omzet van Mediabeheer hierdoor lager 
uitvalt, levert dit de gemeente een besparing op.

Dienst Verzekeringszaken/VGA
VGA bestaat uit twee bedrijven: de Gemeentelijke Dienst Verzekeringszaken (GDV) en de NV VGA. 
 In de praktijk zijn beide partijen echter volledig met elkaar vervlochten.  Om verschillende redenen 
(fi scaal, toezicht van De Nederlandsche Bank) is het echter wel noodzakelijk om gescheiden over de 
fi nanciën te rapporteren.  In de jaarrekening van de dienst wordt verslag gedaan over de baten en lasten 
die betrekking hebben op de dienstverlening waaraan geen polis ten grondslag ligt (de zogenaamde 
niet-verzekerde schades en verhaalschades). 
De omzet betreft vergoeding voor behandeling van schadeclaims tegen of van de Gemeente Amsterdam 
en daaraan gelieerde bedrijven.  De uitgaven betreffen ingehuurde expertise en kosten van personeel en 
organisatie.  Het saldo tussen inkomsten en uitgaven valt dit verslagjaar ongunstiger uit dan begroot. 
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3 Realisatie prioriteiten

3.1 Realisatie prioriteiten 2007

Overige prioriteiten

Omschrijving 
prioriteit

S/I* Beschikbaar 
gesteld 
bedrag

Ultimo 2007 
betaald en 
verplicht

Voorstel om 
ultimo 2007 
op te nemen 
in reserve 

Omschrijving gerealiseerd 
resultaat

Prioriteit 
volledig 

uitgevoerd 
(J/N)

Uiterste 
datum 
geplande 
uitvoering

Meerjaren 
Onderhouds 
Begroting Stadhuis, 
Muziektheater en 
Ambtswoning

S 630 630 630 Onderhoudsniveau 3 
(instandhouding inclusief 
het benodigde esthetisch 
onderhoud)

Ja 2008

Servicehuis ICT
Met de overdracht vanaf 1 januari 2007 van taken van E-Gov, E-net, ICTB en DWI-testgroep verdubbelde 
de personele omvang van het servicehuis. Inmiddels verzorgt de gehele organisatie haar dienstverlening 
vanuit één locatie. 

Stadsbank van Lening
De kernactiviteit van de Stadsbank van Lening is kredietverlening aan burgers op onderpand. 
 Deze activiteit is voorbehouden aan de overheid en mag niet door particulieren worden uitgevoerd. 
De Stadsbank van Lening heeft op dit moment vijf fi lialen waarvan vier in het centrum. Afgelopen jaar 
heeft een imago-onderzoek aangegeven dat de huidige en eventuele toekomstige klanten een fi liaal in 
Noord, West/Bos & Lommer en Zeeburg/Indische buurt zeer op prijs zouden stellen.  De Stadsbank van 
Lening is begonnen met de realisatie van een nieuw fi liaal in Osdorp.  Hiervoor is een pand aangekocht 
van stadsdeel Osdorp.  In samenhang daarmee worden in de loop van 2008 twee fi lialen in het centrum 
van de stad gesloten.  Akkoord voor krediet en verkoop/aankoop gebouwen is in december verleend door 
ons College en uw Vergadering.  De verbouwing van het hoofdkantoor startte in 2007. 

3.2 Toelichting realisatie prioriteiten

Onderhoudsbegroting Stadshuis, Muziektheater en Ambtswoning
Bij de behandeling van de Begroting 2005 heeft het Facilitair Bedrijf Amsterdam (FBA) een nieuw 
onderhoudsplan gemaakt voor de onderhoudswerkzaamheden.  In dit plan zijn tevens de vervangingsin-
vesteringen en aanpassingen opgenomen die noodzakelijk werden door verandering van de wettelijke 
regels.  Het extra budget is ingezet om een aantal risico’s in bedrijfsvoering en veiligheid weg te nemen. 
 Verder zijn er middelen aangewend voor noodzakelijke renovaties.
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Resultaatgebied Stedelijke ontwikkeling

1 Bestuurlijke hoofdlijnen

1.1 Inleiding

Het gewenste effect van het resultaatgebied Stedelijke ontwikkeling is dat Amsterdam een geliefde plek 
is om te wonen, in een regionale woningmarkt. De ruimte wordt optimaal gebruikt en starters en nieuwe 
instroom van talent hebben een kans zich te vestigen. In het programakkoord heeft ons College drie 
speerpunten benoemd: bouwen, wonen en ruimtelijke ontwikkeling. 

Stedelijke ontwikkeling bestaat meestal uit relatief langlopende projecten die, afhankelijk van de omstandig-
heden, worden bijgestuurd. Daarom zijn veel doelstellingen voor langere tijd vastgelegd. Op globale schaal 
gebeurt dat met afspraken en convenanten met publieke en private partners, en meer gedetailleerd op 
stadsdeelniveau met bestemmingsplannen en grondexploitaties.

De volgende diensten leveren een bijdrage aan het resultaatgebied Stedelijke ontwikkeling:
Dienst Ruimtelijke Ordening (DRO)  

Dienst Wonen (DW)  

Dienst Milieu en Bouwtoezicht (DMB)  

Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam (OGA) 

Dienst Advies en Beheer, onderdeel Geo- en Vastgoedinformatie (DAB-GVI) 

Dienst Maatschappelijke Ontwikkelingen (DMO)  

Dienst Economische Zaken (EZ) 

De jaarverslagen van de projectbureaus grootstedelijke projecten zijn opgenomen in de rekeningen van DRO 
en OGA.

Het resultaatgebied kent de volgende subresultaatgebieden:
wonen 

ruimtelijke ontwikkeling 

stedelijke vernieuwing 

1.2.1 Externe ontwikkelingen

Landelijke Wetgeving
De invoering van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening en de omgevingsvergunning (beide voorzien voor 
2007) is verschoven tot 2008 vanwege uitgestelde behandeling in de Tweede Kamer.

Krachtwijken
Het fundament voor de krachtwijken van minister Vogelaar is met de uitgangspunten ‘Krachtige mensen, 
krachtige buurten’ gelegd. In Amsterdam zijn wijken aangewezen in Nieuw-West, Noord, Oost, Zuidoost 
en Bos en Lommer. In de eerste helft van 2008 wordt concrete invulling aan de plannen gegeven. Het 
traject heeft vanwege onduidelijkheden over de fi nanciering voor de nodige hoofdbrekens gezorgd. De 
minister streeft ernaar dat vóór 1 juni 2008 over alle wijken charters zijn gemaakt.

Metropoolvorming
Tijdens de 7e Noordvleugelconferentie is het Ontwikkelingsbeeld 2040 vastgesteld als uitgangspunt 
voor de binnen de Metropoolregio te ontwikkelen gemeentelijke en provinciale structuurvisies. Hierin is 
opgenomen dat de Noordvleugel voortaan als Metropoolregio Amsterdam verder gaat. Dit sluit naadloos 
aan op de ambitie van ons College om Amsterdam terug te brengen in de top 5 van aantrekkelijke 
Europese steden.



200 Resultaatgebieden Jaarverslag 2007

st
ed

el
ijk

e 
o

nt
w

ik
ke

lin
g

Woningproductie en woningmarkt
Vanwege de populariteit van Amsterdam als woon- en werkstad blijft de vraag in alle marktsegmenten 
hoog. De afspraken met het Rijk (in ROA- en Noordvleugelverband) vragen om een blijvend hoge 
bouwproductie in Amsterdam. De woningbouwproductie is het afgelopen jaar wat teruggevallen. Dit is 
de reden dat sinds april van het jaar 2007 de woningbouwregisseur zijn aanjaagrol weer heeft opgepakt. 
Uiteindelijk zijn in 2007 4.386 woningen in aanbouw genomen. Per saldo zijn over de jaren 2006 en 2007 
10.850 woningen in aanbouw genomen.

Amsterdam bouwt meestal op complexe locaties. Complexe regelgeving onder andere met betrekking 
tot luchtkwaliteit en Europa wordt nauwlettend gevolgd. Bijzondere aandacht van ons College gaat 
uit naar de herhuisvesting van bewoners in de Tuinsteden en het Oostelijk deel van de stad vooral van 
de grote gezinnen. Momenteel zijn veel projecten tegelijk in uitvoering, waardoor er veel behoefte is 
aan plekken voor herhuisvesting. Ons College spant zich in om vertraging van de bouwproductie te 
voorkomen. 

Generaal Pardon
De uitvoering van de Pardonregeling is in 2007 gestart. In twee jaar tijd moeten ongeveer 1.100 
verblijfsgerechtigden die onder de pardonregeling vallen gehuisvest worden.

Grotestedenbeleid
Het ‘Meerjaren Ontwikkelingsprogramma Resultaten om te behalen 2005-2009’ beschrijft de ambities van 
Amsterdam in het kader van het grotestedenbeleid. In 2007 zijn nieuwe afspraken aan het rijksconvenant 
toegevoegd. Eveneens heeft in 2007 een midterm review plaatsgevonden. Het beeld daarvan is dat de 
uitvoering op koers ligt en alle resultaten worden behaald.
De G4 hebben in 2007 intensief overlegd met het Rijk over de toekomst van het grotestedenbeleid. 
Vooruitlopend op de nieuwe aanpak zijn onderdelen opgenomen in het regeerakkoord, waaronder de 
wijkaanpak. Het Rijk heeft besloten het grotestedenbeleid te evalueren met als uitgangspunt het beleid 
na 2009 voort te zetten.

1.2.2 Interne ontwikkelingen

Ontwikkelingsalliantie
Per 1 september 2007 is de Ontwikkelingsalliantie opgericht bestaande uit de diensten DIVV, DRO, IBA, 
OGA, EZ en PMB. De Ontwikkelingsalliantie is een intensief samenwerkingsverband tussen diensten met 
primaire activiteiten in de Stedelijke ontwikkeling. In 2008 zal de alliantie een groot aantal activiteiten 
ondernemen, waaronder afstemming van bedrijfsvoering, inhoudelijke samenwerking bij beleidsvoor-
bereiding en invulling van de bezuinigingstaakstelling. Het uiteindelijke doel is beter te presteren in de 
ruimtelijke sector.

Woonvisie
De Amsterdamse Woonvisie is ontwikkeld in een intensief interactief proces met het veld, waarna de visie 
in november de inspraak is ingegaan. De besluitvorming over de woonvisie is in 2008 gepland.

Opsplitsing Dienst Advies en Beheer
Per 1 januari 2008 is de Dienst Advies en Beheer opgesplitst en zijn de delen ondergebracht bij andere 
gemeentelijke diensten.

Personele bezetting bij bouw- en woningtoezicht
In 2007 is de verhouding tussen het werkaanbod en de beschikbare capaciteit voor taken van bouw- en 
woningtoezicht verder verslechterd vanwege personeelstekort. Intensieve wervingsacties hebben slechts 
een handvol reacties opgeleverd. In de toekomst zijn pijnlijke keuzes ten aanzien van de uitvoering op 
een adequaat niveau onvermijdelijk.
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Omgevingsvergunning
Het project omgevingsvergunning is onderdeel van het Stedelijk Programma Regelgeving en 
Handhaving. In mei 2007 is het projectplan vastgesteld. De ontwerpfase is voorzien in 2008 en invoering 
van de omgevingsvergunning per 1 januari 2009. Dan is ook de nieuwe regeling van kracht.

De Digitale Schoonheid
In december 2007 heeft ons College ingestemd met de nieuwe stedelijke welstandsnota. ‘De Digitale 
Schoonheid van Amsterdam’ is de nieuwe basisnota die uitgaat van eenheid in vorm en gehanteerde 
begrippen. Begin 2008 wordt voorzien in vaststelling door uw Vergadering.

1.3 Doelstellingen en resultaten

Programakkoord 2006-2010

Bouwen

Hoofddoelstelling Indicator Te bereiken resultaten 
2007 (output)

Bereikte resultaten 
2007

Resultaten 
2007-2010

Ingezette 
middelen 

Streven startbouw 
20.000 woningen

Aantal in aanbouw 
genomen woningen 
(monitor=basisbestand)

5000 woningen 4.386
(2006-2007 totaal 
10.850)

20.000 woning-
bouw 
regisseur, 
vaste 
formatie

2-jaarlijkse meting diffe-
rentiatie woningvoorraad

Goedkope huur 58% 

Middeldure huur  

17%
Dure huur 1% 

Goedkope en  

middeldure koop 
13%
Dure koop 11% 

Eind 2007 heeft de 
2-jaarlijkse meting 
plaats gevonden. 
Hierover wordt 
gerapporteerd in het 
jaarverslag 2008

30% sociale 
huurwoningen 
op grote 
locaties en in de 
herstructurering

In aanbouw genomen 
sociale huurwoningen als 
percentage van het totaal 
(monitor = basisbestand 
woningbouwlocaties)
(wooneenheden 
studenten tellen als halve 
woningen)

1.625 woningen 1.217 woningen
(2006-2007 
totaal 3.639)

Minimaal 6.500 
woningen

‘Bouwen 
aan de stad’

Binnen 30% 
sociaal woningen 
voor grote 
huishoudens, 
zorgwoningen en 
woningen voor 
studenten en 
jongeren

In aanbouw genomen 
sociale huurwoningen:

aantal zorgwoningen 

aantal grote woningen 

aantal eenheden voor  

studenten en jongeren
aantal overig 

n.v.t. 257 zorgwoningen  

174 grote woningen  

287 eenheden  

619 overige  

woningen 

1.500  

zorgwoningen
1.500 grote  

woningen
1.000 eenheden 

2.500 overig 

‘Bouwen 
aan de stad’
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Hoofddoelstelling Indicator Te bereiken resultaten 
2007 (output)

Bereikte resultaten 
2007

Resultaten 
2007-2010

Ingezette 
middelen 

Voldoende 
ruimte voor de 
toekomstige 
stedelijke 
ontwikkeling van 
Amsterdam in 
vereveningsfonds 
en 
stimuleringsfonds

Stand algemene reserve 
vereveningsfonds

Actualisatie 

Ruimte Winnen
Risicoanalyse en  

-management
Meerjaren- 

investeringsplan
Plabeka acties 

grotendeels  

uitgevoerd 
Risicoanalyses grote  

projecten 
Dummy klaar,  

afronding 2008
Opdracht aan plan- 

eigenaren Rappor-
tage dec. 2007

Een voor 2011 
voorziene stand van 
de Algemene Reserve 
van 
€ 50 mln.

Actieplan 
Ruimte 
winnen

Verlagen 
leegstand van 
kantoren

Percentage leegstand Gezien de grote mismatch zal langdurig sprake zijn van overaanbod. Op 
lange termijn (na 2010) is een structurele leegstand van tussen de 5 en 
8% gezond. Voor 2010 is het streven het percentage deze kant op te 
buigen

Herontwikkeling m2 
kantoorruimte

100.000 m2 
herontwikkeld

101.300 m2 
herontwikkeld

300.000 m2 
herontwikkeld

2007-2009, 
jaarlijks 
€ 0,45 mln. 
voor de 
Kantoren-
loods

Wonen

Hoofddoelstelling Indicator Te bereiken resultaten 
2007 (output)

Bereikte resultaten 
2007

Resultaten 
2007-2010

Ingezette 
middelen 

Bevorderen 
doorstroming

Gemiddelde inschrijftijd 
starters

2009: 5 ½ jaar 2007: 6,1 jaar 2009: 5 ½ jaar ‘Bouwen 
aan de stad’

Gemiddelde woonduur 
doorstromers

2009: 13 jaar• 2007: 13,3 jaar 2009: 13 jaar

Nieuw afspraken-
stelsel met de 
corporaties 
met als doelen: 
herijking 
verantwoordelijk-
heden, woning-
productie en het 
tegengaan van 
segregatie

Tot stand komen van 
afspraken op hoofdlijnen/
hoofdthema’s voor 
1-1-2007; uitwerking en 
overige thema’s voor 
1-1-2007

Nieuw afspraken-
stelsel, o.a. over 
grondprijs, kernvoor-
raad, doelgroepen, 
huurniveaus, woning-
grootte, spreiding en 
nieuwbouw

Met Bouwen aan de 
stad en de Beleids-
overeenkomst is het 
nieuwe afsprakenstelsel 
gerealiseerd

Minimaal 6.500 
woningen

‘Bouwen 
aan de stad’

Woningaanbod 
in het 
middensegment

Aantal woningen in het 
middensegment volgens 
defi nities woonvisie

Geen jaardoelstelling 
geformuleerd

117.000 woningen 2010: 135.000 
woningen

‘Bouwen 
aan de stad’
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Hoofddoelstelling Indicator Te bereiken resultaten 
2007 (output)

Bereikte resultaten 
2007

Resultaten 
2007-2010

Ingezette 
middelen 

Harde aanpak 
illegale verhuur 
en huurpiraten

Aantal Zoeklichtprojecten 5 6 24 Bestaande 
middelen 
+ prioriteit 
PA 0,2 
structureel

Aantal bestandsvergelij-
kingen

25 23 100

Aantal controles onrecht-
matige bewoning

1.800 1.931 7200

Aantal 
handhavingsbesluiten

350 914 2400

Aantal beëindigingen van 
illegale wkb’s

50 50 200

Aantal controles wkb’s 100 259 400

Versterking 
bewoners-
organisaties

Wijksteunpunten in alle 
stadsdelen

In elk stadsdeel 
een steunpunt of in 
voorbereiding

In alle stadsdelen zijn 
steunpunten actief

In alle stadsdeel 
een operationeel 
steunpunt

Prioriteit PA 
0,3 mln. + 2 
maal 1 mln. 
incidenteel

Bekendheid bij de 
doelgroep

60% bekendheid Evaluatie vindt in het 
voorjaar van 2008 
plaats

Ruimtelijke Ontwikkeling

Hoofddoelstelling Indicator Te bereiken resultaten 
2007 (output)

Bereikte resultaten 
2007

Resultaten 
2007-2010

Ingezette 
middelen 

Functiemenging:
 wonen/werken, 

in westelijk deel 
binnen de Ring
 Fietsbrug 

op Oostelijk 
Kompaseiland

Monitor Creatieve 
Kennisstad en Monitor 
Programma Ruimtelijke 
Investeringen

Studie naar mogelijk-
heden fi etsbrug 

Studie naar belemme-
ringen functiemenging

brugverbinding 
westzijde vooralsnog 
niet haalbaar.

Westwaarts: 
Atlas Haven-Stad. 
Convenant gemeente 
en havenbedrijven 

Voor ‘gebieden in 
transitie’ voorstellen 
voor aanpassen 
wetgeving 
geluidszonering

Markt initiatieven  

om leegstaande 
kantoren om te 
bouwen 
Terugleggen  

milieuzoneringen 
en aanpassing 
bestemmings-
plannen 
Start woningbouw  

in Houthavens en 
NDSM-terrein
Nieuwe verhou- 

dingen haven en 
stad

Bestaande 
middelen

0,15 
Incidentele 
prioriteit 
2007

Versterking relatie 
Amsterdam-
Almere

Monitor Creatieve 
Kennisstad en Monitor 
Programma Ruimtelijke 
Investeringen

Bijdragen rijksbesluiten

Concretisering 
Noordvleugel-
afspraken met Almere

Deelname Masterplan 
Almere-Pampus en 
Toekomst Markermeer-
IJmeer.  Bijgedragen 
studies SAAL

Programmatische en 
fi nanciële afspraken 
met het Rijk

Incidentele 
prioriteit 
2007



204 Resultaatgebieden Jaarverslag 2007

st
ed

el
ijk

e 
o

nt
w

ik
ke

lin
g

Hoofddoelstelling Indicator Te bereiken resultaten 
2007 (output)

Bereikte resultaten 
2007

Resultaten 
2007-2010

Ingezette 
middelen 

Aantrekkelijke 
stad en regio / 
Noordvleugel

Monitor Creatieve 
Kennisstad en Monitor 
Programma Ruimtelijke 
Investeringen

Voortgaande regionale 
samenwerking
Bijdragen aan 
uitwerking rijksbesluiten 
Schiphol, A6-A9, 
IJmeer en Almere

Zevende Noordvleugel-
conferentie

Coördinatie  
Noordvleugel intern en 
extern Voorbereiding 
7e  Noordvleugel-
conferentie.
Metropoolvorming
Doorwerking regionale 
afspraken: Plabeka, 
A6-A9, Creatieve As.
Inpassing Gaasperdam-
merweg, studie WA4

Concretisering 
planvorming 
Noordvleugel-
producten

Bestaande 
middelen

Overige bestuurlijke aandachtspunten

Subresultaatgebied Ruimtelijke Ontwikkeling

Hoofddoelstelling Indicator Te bereiken resultaten 
2007 (output)

Bereikte resultaten 
2007

Resultaten 
2007-2010

Ingezette 
middelen 

Voortgang en 
uitvoering van 8 
grootstedelijke 
projecten en 
projecten in 
coalitie:
Noordwaarts 
 Coördinatie 
Stationseiland
 IJburg 
Zeeburgereiland
 Zuidelijke 
IJ-oevers 
 Science Park 
 Zuidoostlob 
Middenmeer

De projecten zijn in 
verschillende stadia 
van voorbereiding en 
uitvoering.
Over de voortgang wordt 
jaarlijks verslag gedaan 
in RAG, het Financieel 
Perspectief en jaarver-
slagen diensten. Ook zijn 
projecten onderdeel van 
het PRI (programma)

Programma’s per 
project

Resultaten per project Programma’s per 
project

Integraal 
project-
budget

De Zuidas wordt 
ontwikkeld tot 
een toplocatie 
van internationale 
allure met 
infrastructuur in 
tunnels

De oprichting van de NV 
Zuidas voor de realisatie 
van het Dokmodel

Vaststelling van de 
prospectus door Raad 
en Tweede Kamer
Start NV Zuidas

NV Zuidas geeft vorm 
aan ontwikkeling 
Zuidas

Integraal 
Project-
budget PM
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Hoofddoelstelling Indicator Te bereiken resultaten 
2007 (output)

Bereikte resultaten 
2007

Resultaten 
2007-2010

Ingezette 
middelen 

Ontwikkeling van 
3 grootstedelijke 
bedrijvenlocaties:
 Sloterdijken
 Teleport
 Riekerpolder

De projecten zijn in 
verschillende stadia 
van voorbereiding en 
uitvoering.
Over de voortgang wordt 
jaarlijks verslag gedaan 
in RAG, het Financieel 
Perspectief en jaarver-
slagen diensten. Ook zijn 
projecten onderdeel van 
het PRI (programma)

Programma’s per 
project

Resultaten per project Programma’s per 
project

Integraal 
Project-
budget 

Versnelling 
ontwikkeling 
woningbouw-
locaties en
Transformatie van 
bedrijven-
terreinen 
(in wonen 
en werken), 
waaronder 
Overamstel en 
Noordelijke 
IJ-oevers

Haalbaarheidsonderzoek 
moet duidelijkheid 
geven in mogelijkheden 
tot versnelling en 
Transformatie Resultaten 
worden opgenomen bij 
in aanbouw genomen 
woningen (Monitor 
basisbestand)
En zichtbaar zijn in het PRI

Realisatie vervolgfase  

Plaberum
Haalbaarheidsonder- 

zoeken locaties met 
de stadsdelen
Uitvoering  

aanbevelingen Nota 
Stadsvorm
Uitvoering actieplan  

luchtkwaliteit

Diverse projecten zijn  

aangejaagd 
De ambitie van  

50.000+ is verhoogd 
naar 70.000+
Herijking compacte  

stad beleid
Verbeteren  

luchtkwaliteit

Realisatie  

uitvoeringsfase
Stadsdelen nemen  

initiatief om 
‘gevonden grond’ 
tot ontwikkeling te 
brengen
Uitvoering actieplan  

luchtkwaliteit 

Bestaande 
middelen

Meer ruimte 
creëren (m2) voor 
kleinschalige 
bedrijvigheid

De resultaten (m2) zijn 
onderdeel van het PRI 
Monitor Creatieve 
Kennisstad

Opstellen plan van  

aanpak om leegstand 
tegen te gaan 
met kleinschalige 
bedrijvigheid
Stedenbouwkundig  

plan als kader nieuwe 
ontwikkelingen

Publicatie handboek 
kleinschalige bedrijvig-
heid eind 2007 gereed

Realisatie uitvoerings-
fase

Bestaande 
middelen

Ontwikkeling 
Amsterdam tot 
internationaal 
creatief 
handelscentrum

Monitor Creatieve 
Kennisstad

Uitvoering acties  

project Creatieve As
Ruimtelijke projecten  

geschikt maken voor 
creatieve industrie
Verkrijgen fi nanciële  

bijdrage van Europa 
en Rijk

Stimuleren uitrol van 
het hoogstedelijke 
leefmilieu

Uitvoering acties  

project Creatieve 
As
Ruimtelijke  

projecten geschikt 
maken voor 
creatieve industrie
Verkrijgen  

fi nanciële bijdrage 
Europa en Rijk

Bestaande 
middelen
EFRO
Pieken-in-
de-Delta
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Hoofddoelstelling Indicator Te bereiken resultaten 
2007 (output)

Bereikte resultaten 
2007

Resultaten 
2007-2010

Ingezette 
middelen 

Koppelen van 
PRI met PMI om 
planaanbod in 
overeenstemming 
te brengen 
met afzetmarkt 
en fi nanciële 
mogelijkheden

Uitbrengen PRI  

2006-2010
Afstemming  

programmatische en 
fi nanciële prioriteiten

Het PRI 2007 wordt  

januari 2008 als 
ambtelijke monitor 
gepubliceerd.
Koppeling met PMI  

is gemaakt

Monitoring  

programma PRI 
2006-2010
Integratie PMI,  

MIP en PRI: totaal 
overzicht van de 
fysieke en sociale 
programmering in 
de stad.

Bestaande 
middelen

Subresultaatgebied Stedelijke vernieuwing

Hoofddoelstelling Indicator Te bereiken resultaten 
2007 (output)

Bereikte resultaten 
2007

Resultaten 
2007-2010

Ingezette 
middelen 

Tempo van 
realisering van 
de plannen 
voor stedelijke 
vernieuwing

% plannen uitgevoerd/in 
uitvoering

60% van de plannen is 
in uitvoering

80% van de plannen is 
in uitvoering

80% van de plannen is 
in uitvoering

Bestaande 
middelen

Realisatie 
Meerjarig 
Ontwikkelings-
programma 
2005-2009

Akkoord van het Rijk 
op verantwoordings-
rapportage

Midtermresultaten-
meting: realisatie in 
2009 is haalbaar

Midtermresultaten-
meting heeft plaatsge-
vonden, realisatie 
bodemsanering wordt 
mogelijk problematisch

Realisatie MOP en 
defi nitieve toekenning 
ISV

Bestaande 
middelen
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2 Bereikte resultaten per subresultaatgebied 

2.1 Middelen

Deze paragraaf is een geconsolideerd overzicht van het gehele resultaatgebied Stedelijke ontwikkeling 
per subresultaatgebied. De volgende paragrafen geven een overzicht van de belangrijkste doelen, deels 
voortkomend uit het Programakkoord en deels de resultaten van continue activiteiten. Het is hierbij niet 
mogelijk een directe relatie te leggen tussen de presentatie van (programakkoord)doelen in paragraaf 1 
en de presentatie van activiteiten en middelen in paragraaf 2. Reden is dat programakkoorddoelen deels 
worden betaald uit prioriteiten en deels uit de rompbegroting van diensten. Ook volgt het akkoord een 
iets andere indeling dan de door uw Vergadering vastgestelde subresultaatgebieden. Een uitgebreidere 
toelichting op bereikte doelen en activiteiten is opgenomen de jaarverslagen van de diensten. Een nadere 
toelichting op de apparaatskosten van de diensten in de ruimtelijke sector is opgenomen in paragraaf 
3. Over bestedingen ten laste van het Vereveningsfonds en het Stimuleringsfonds wordt u eveneens in 
paragraaf 3 geïnformeerd. 

Bedragen x € 1 miljoen
Begroting Rekening

Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
Wonen 81,6 58,0 23,6 94,4 78, 16,1
Ruimtelijke ontwikkeling 224,8 211,7 13,1 337,8 305,0 3,1
Stedelijke vernieuwing 50,6 36,7 13,9 75,7 72,5 -1,0
Totaal resultaatgebied 357,0 306,5 50,5 508,0 455,9 52,0

In vorenstaande tabel is een cijfermatig overzicht opgenomen van de rekeningbedragen van dit resultaatge-
bied (onderverdeeld naar subresultaatgebieden). Hierna volgt een toelichting op de voor 2007 bestuurlijk 
relevante ontwikkelingen.

2.2 Subresultaatgebied Wonen

Wonen

Te bereiken
2007

Bereikt
2007

Begroot 
x € 1.000

Realisatie 
x € 1.000

Indicatiestelling 4.849 beoordelingen voor een indicatie,
1.673 begeleide (voorrangs)kandidaten en
302 verblijfsgerechtigden

Lasten 3.865
Baten 7
Saldo 3.858

 3.712
 117
 3.595

Stedelijke vernieuwing en 
woonbeleid.

Beleidsproducten over coördinatie stedelijke vernieuwing; 
programma en kwaliteit; doelgroepen, woonlasten, woningmarkt-
sturing; wonen, zorg en dienstverlening; sociale sector; particuliere 
en eigen woningsector, relatie huurderorganisaties en andere 
overheden

Lasten 3.213
Baten 7
Saldo 3.206

 3.091
 47
 3.044

Subsidies en fi nancieel beheer 841 subsidiebesluiten, 132 Startersleningen, 71 mln. betaalop-
drachten, 5,9 mld. omvang leningenbeheer, 40 woonwagens 
en 163 staanplaatsen in beheer, 10,6 mln. betalingen Europese 
programma´s, 1.942 woningen gesaneerd.

Lasten 2.419
Baten 335
Saldo 2.084

 2.216
 318
 1.943



208 Resultaatgebieden Jaarverslag 2007

st
ed

el
ijk

e 
o

nt
w

ik
ke

lin
g

Te bereiken
2007

Bereikt
2007

Begroot 
x € 1.000

Realisatie 
x € 1.000

Wooninformatie en 
communicatie

47.484 verzoeken om wooninformatie: 7.196 gesprekken, 
743 brieven, 3.630 e-mails en 3.437 chatvragen
999.010 bezoeken website

Lasten 2.132
Baten 4
Saldo 2.128

 2.269
 38
 2.231

Vergunningverlening 11.378 huisvestingsvergunningen, 2.259 vergunningen tijdelijke 
verhuur, 35 afgegeven vergunningen wkb’s, 4.367 toewijzingen 
zonder vergunning, 947 verklaringen huisbewaring
3.323 buitendienstonderzoeken

Lasten 1.959
Baten 521
Saldo 1.428

 1.970
 638
 1.332

Handhaving 17.125 behandelde signalen van leeg gekomen woningen, 751 
adressen onrechtmatige bewoning, 914 handhavingsbesluiten, 64 
staken activiteiten van wkb’s, 229 dwangsommen,
2 maal bestuursdwang.

Lasten 1.431
Baten 23
Saldo 1.428

 1.368
 133
 1.235

Zoeklicht 6 zoeklichtprojecten uitgevoerd, 783 meldingen onrechtmatige 
bewoningen behandeld, 649 rechtmatig verhuurde woningen na 
zoeklichtactie, 17 uitkeringen DWI aangepast of beëindigd, 120 
mutaties in GBA door DPG

Lasten 901
Baten 2
Saldo 899

 759
 14
 745

Bezwaar en beroep 503 bezwaarschriften (waarvan 97% ongegrond), 95 
beroepsprocedures

Lasten 1.107
Baten 275
Saldo 832

 1.025
 211
 814

bouw- en woningtoezicht

Te bereiken
2007

Bereikt
2007

Activiteiten Begroot 
x € 1.000

Realisatie 
x € 1.000

Bouwgerelateerde vergunningen 
(940)

1120 vergunningen afgedaan Afgeven beschikkingen bouwver-
gunningen, sloopvergunningen, 
monumentenvergunningen, 
revisie- en vrijstellingverzoeken, 
huisnummerbeschikkingen

Lasten 3.330
Baten 0
Saldo 3.330

 6.687
 0
 6.687

Welstandsadviezen (300) 239 aanvragen behandeld Afgeven van adviezen 
bouwvergunningen

Lasten 920
Baten 920
Saldo 0

 991
 1.358
 -367

Gebruiksgerelateerde vergun-
ningen (109)

111 vergunningen afgedaan Afgeven beschikkingen: 
gebruiksvergunningen en 
meldingen, woningonttrekking, 
garagevergunningen, evenemen-
tenvergunningen, exploitatie- en 
horecavergunningen, revisie- en 
vrijstellingsverzoeken gebruik

Lasten 350
Baten 0
Saldo 350

 668
 0
 668

Handhavingzaken (90) 122 zaken afgedaan Bestuurlijke handhaving en 
surveillance

Lasten 250
Baten 0
Saldo 250

 173
 76
 97



Jaarverslag 2007 Resultaatgebieden 209

sted
elijke o

ntw
ikkeling

Te bereiken
2007

Bereikt
2007

Activiteiten Begroot 
x € 1.000

Realisatie 
x € 1.000

Bezwaar en beroep (35) 67 zaken afgedaan Bezwaar en beroep BWT Lasten 120
Baten 0
Saldo 120

 107
 0
 107

Adviseren en informeren 
(17.780 uur)

21.844 uur besteed Coördinatie, beleidsadvisering 
(incl. ontwerp en implementatie 
omgevingsvergunning), 
ondersteuning

Lasten 1.300
Baten 0
Saldo 1.300

 1.558
 0
 1.558

Bouwleges Lasten 0
Baten 5.660
Saldo -5.660

 0
 7.966
 -7.966

2.3 Subresultaatgebied Ruimtelijke ontwikkeling

OGA heeft – het betreft een actie uit het programma OGA fi nancieel gefundeerd – in de loop van 2007 de indeling van de 
begroting veranderd. De presentatie van het jaarverslag volgt de nieuwe indeling in productgroepen. Dit maakt enerzijds 
wijzigingen in de cijfers en de presentatie noodzakelijk en terwijl anderzijds niet voor alle producten doelen voor 2007 
waren geformuleerd. Het jaarverslag OGA geeft hierop een nadere toelichting.

Te bereiken
2007

Bereikt
2007

Activiteiten Begroot 
x € 1.000

Realisatie 
x € 1.000

Projectbureau IJburg Planontwikkeling en 
grondproductie ongeveer in 
overeenstemming met de 
planning

Compleet overzicht van 
activiteiten in jaarverslag OGA

Lasten 9.680
Baten 7.875
Saldo 1.805

 8.048
 9.392
 1.656

Projectbureau Zeeburgereiland Planvorming ongeveer in 
overeenstemming met de 
planning

Compleet overzicht van 
activiteiten in jaarverslag OGA

Lasten 1.719
Baten 1.719
Saldo 0

 1.685
 1.685
 0

Zuidelijke IJmeerkust Planvorming Onderzoek aanleg luwtedam en 
verontdieping, VO en DO

Lasten 
Baten 
Saldo 

 117
 92
 25

Projectbureau Zuidas Zuidas levert een separaat 
jaarverslag

Zuidas levert een separaat 
jaarverslag

Lasten 10.720
Baten 9.100
Saldo 1.620

 14.923
 13.320
 1.603



210 Resultaatgebieden Jaarverslag 2007

st
ed

el
ijk

e 
o

nt
w

ik
ke

lin
g

Te bereiken
2007

Bereikt
2007

Activiteiten Begroot 
x € 1.000

Realisatie 
x € 1.000

Projectbureau Noordwaarts:
CAN
Buiksloterham
Overhoeks 
Sixhaven
Tolhuistuin

Planvorming grotendeels in 
overeenstemming met de 
planning. Verschuiving op 
onderdelen

Compleet overzicht van 
activiteiten in jaarverslag OGA

Lasten 7.283
Baten 5.809
Saldo 1.474

 7.703
 6.250
 1.453

Projectbureau Zuidoostlob:
Duivendrechtse veld
Overamstel
Holendrecht
AMC
Centrumgebied Zuidoost
Amstel III

Planontwikkeling en 
grondproductie ongeveer in 
overeenstemming met de 
planning

Compleet overzicht van 
activiteiten in jaarverslag OGA

Lasten 3.512
Baten 1.468
Saldo 2.044

 3.544
 1.171
 2.373

Projectbureau Zuidelijke 
IJ-oevers:
Westerdokseiland
Westerdoksstationseiland
Stationseiland
Oosterdok
Oosterdokseiland
Dijksgracht
Stenen hoofd
Oostelijke Handelskade 
Kop Java-eiland

Planontwikkeling en 
grondproductie ongeveer in 
overeenstemming met de 
planning

Compleet overzicht van 
activiteiten in jaarverslag OGA

Lasten 2.987
Baten 2.987
Saldo 0

 2.833
 2.833
 0

Middenmeer Noord Planontwikkeling en 
grondproductie ongeveer in 
overeenstemming met de 
planning

Compleet overzicht van 
activiteiten in jaarverslag OGA

Lasten 483
Baten 483
Saldo 0

 343
 343
 0

Science Park Planontwikkeling en grond-
productie fors uitgebreid door 
interesse marktpartijen

Compleet overzicht van 
activiteiten in jaarverslag OGA

Lasten 700
Baten 700
Saldo 0

 2.778
 2.778
 0

Werkgebied Westpoort:
Sloterdijk I, II, III en IV 
(de Heining) 
Teleport

Planontwikkeling en 
grondproductie ongeveer in 
overeenstemming met de 
planning

Compleet overzicht van 
activiteiten in jaarverslag OGA 
Voorbereiden stedenbouw-
kundig plan en uitgifte kavels 
voor hotel en lopende zaken

Budget is tot en met 2007 
onderdeel van de begroting 
OGA en niet afzonderlijk 
gepresenteerd

Werkgebied Zuidoostlob Planontwikkeling en 
grondproductie ongeveer in 
overeenstemming met de 
planning

Compleet overzicht van 
activiteiten in jaarverslag OGA

Budget is tot en met 2007 
onderdeel van de begroting 
OGA en niet afzonderlijk 
gepresenteerd

Werkgebied Riekerpolder/Oude 
Haagse Weg

Planontwikkeling en 
grondproductie ongeveer in 
overeenstemming met de 
planning

Compleet overzicht van 
activiteiten in jaarverslag OGA

Budget is tot en met 2007 
onderdeel van de begroting 
OGA en niet afzonderlijk 
gepresenteerd
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Te bereiken
2007

Bereikt
2007

Activiteiten Begroot 
x € 1.000

Realisatie 
x € 1.000

Opstellen toekomstvisie 
Westwaarts: 
Studies naar belemmeringen en 
mogelijkheden fi etsbrug

Brugverbinding Westzijde IJ 
vooralsnog niet haalbaar. Atlas 
Haven-stad gereed. Convenant 
met havenbedrijven

Ontwikkelen toekomstvisie 
Westwaarts. 
Bestuurlijke consensus over 
brugverbinding. 
Werkwijze voor aanpak 
juridische fricties

Lasten 0.25
Baten 0
Saldo 0.25

 0.28
 0
 0.28

Versterken relatie Amsterdam-
Almere:
Bijdrage uitwerking 
rijksbesluiten en 
Noordvleugelafspraken

Deelname projecten 
Masterplan Almere-Pampus en 
toekomst Markermeer- IJmeer

Ontwikkeling toekomstvisie Lasten 0.2
Baten 0
Saldo 0.2

 0.2
 0
 0.2

Aantrekkelijke stad en regio/
Noordvleugel:
Voortgaande regionale 
samenwerking
Bijdragen aan uitwerking 
rijksbesluiten Schiphol, A6-A9, 
IJmeer en Almere
Zevende 
Noordvleugelconferentie

Coördinatie  Noordvleugel 
intern en extern Voorbereiding 
7de  Noordvleugel-conferentie.
Metropool-vorming
Doorwerking regionale 
afspraken: Plabeka, A6-A9, 
Creatieve As.
Inpassing Gaasperdammerweg, 
studie WA4

Voorbereiding bestuurlijke 
projectgroepen en 
stuurgroepen op gemeentelijk, 
regionaal en rijksniveau.

Lasten 0.2
Baten 0
Saldo 0.2

 0.2
 0
 0.2

Vastgoedregistratie:
Beheer en leveren van basisregi-
straties, adressen, gebouwen 
en topografi e aan diensten en 
stadsdelen
Actualiseren NAP-gegevens

Aansluiting dienst Wonen 
Kwaliteitsmeting registraties

Hermeting NAP-gegevens

Aansluitprogramma diensten
Beheer registraties 
Uitvoeren kwaliteitsonderzoek

Lasten 7.467
Baten 1.604
Saldo 5.863

 7.591
 2.477
 5.114

Ombouwen kantoren/
kantorenloods: 100.000 m2 
herontwikkeld

101.300 m2 herontwikkeld Gesprekken initiatiefnemers, 
faciliteren herontwikkeling, 
makelen tijdelijke invulling, 
analyse beleggersportefeuilles

Lasten 450
Baten 0
Saldo 450

 445
 36
 409

Beheer Ruimtelijke Fondsen: 
Jaarproductie van 5.000 
woningen

Het aantal in aanbouw 
genomen woningen is 4.386

aanjagen woningbouw  

competitie element creëren 

taskforce fi jnstof/luchtkwaliteit 

overleg over afschaffen  

belemmerende regelgeving

Lasten 3.256
Baten 652
Saldo -2.604

 -2.604
 8.140
 4.056

Fondsbeheer en 
Grondprijsbeleid:

o.a. RAG- rapportages, 
risicomanagement, grondprij-
zenbrief, Actualisatie Ruimte 
Winnen

Analyses en opstellen 
beleidsproducten. Overleg 
met marktpartijen en overleg 
planeigenaren

Lasten 59.321
Baten 74.470
Saldo 15.149

 148.560
 141.506
 - 7.054

Toetsen en monitoren 
grondexploitaties

26 plannen getoetst, 10 FP’s, 
820 grondprijscontroles, 
risicoanalyses

O.a. toetsen grexen en FP’s, 
uitvoeren controles, opstellen 
rapportages

Bedragen zijn 
opgenomen bij 

fonds-
beheer en 

grondprijsbeleid

Bedragen zijn 
opgenomen bij 

fonds-
beheer en 

grondprijsbeleid
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Te bereiken
2007

Bereikt
2007

Activiteiten Begroot 
x € 1.000

Realisatie 
x € 1.000

Vastgoedadvisering:
Implementatie De 
grote vereenvoudiging, 
effi ciënter planproces, 
stadsdeelaccountschap 

Vastgoedscans ingeburgerd, 
selectie marktpartijen nog niet
Adviezen vroeg in planstadium
Stadsdeelaccountschap 
ingeburgerd

Vastgoedscans, rekenen- en 
tekenen, advisering, 
Onderhoud contacten 
stadsdelen

Lasten 1.720
Baten 533
Saldo -1.187

 1.739
 448
 -1.291

Opdrachtgever gebiedsontwik-
keling bestuurlijk jaarplan OGA
Investeringsbesluit 
Gemeentearchief;
Projectontwikkeling Cultuurge-
bouw Zuidoost

Gerealiseerd Gebiedsontwikkeling Lasten 5.096
Baten 465
Saldo -4.631

 8.192
 4.048
 -4.144

Makelaardij Uitvoeren makelaardij Uitvoeren makelaardij Lasten 
Baten 
Saldo 

 703
 790
 87

Permanent beheer Werkzaamheden permanent 
beheer

Optimalisatie exploitatie 
permanent beheer

Lasten 
Baten 
Saldo 

 3.491
 5.396
 -1.905

Tijdelijk beheer Werkzaamheden tijdelijk 
beheer

Optimalisatie exploitatie tijdelijk 
beheer

Lasten 
Baten 
Saldo 

 6.636
 6.636
 0

Procesbegeleiding bewoners Inkomstentaakstelling 1350 herhuisvestingen 
gerealiseerd

Lasten 1.438
Baten 1.181
Saldo -257

 1.497
 1.281
 -216

2.4 Subresultaatgebied Stedelijke vernieuwing

Te bereiken
2007

Bereikt
2007

Activiteiten Begroot 
x € 1.000

Realisatie 
x € 1.000

Sociaal Structuur Plan Sociaal ondernemersschap op 
de kaart gezet

Ondersteunen stadsdelen bij de 
uitwerking van de meerjarige 
investeringsprogramma’s

Lasten 53
Baten 0
Saldo 53

 53
 0
 53

Ruimte voor sociaal PMI verdeelvoorstel 2008-2010 
is gereed;  Sociale Kansenkaart 
ontwikkeld.
Een aangepast 
voorzieningenmodel.
Stadsdelen ondersteund

Verdeelsystematiek en Sociale 
Kansenkaart zijn ontwikkeld.
Ondersteuning bij het opstellen 
van accommodatieplannen 
(MIPSA’s).
Businessplan SPA is opgesteld.
Deelname aan toetsteam

Lasten 57
Baten 0
Saldo 57

 60
 0
 60
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Te bereiken
2007

Bereikt
2007

Activiteiten Begroot 
x € 1.000

Realisatie 
x € 1.000

Coördinatie Sociale Domein 
Grotestedenbeleid

Aanvullingen op Prestatie-
convenant Rijk-Amsterdam en 
Stadsdeelconvenant
Midtermreview 2007en 
Actieplan verantwoording GSB 

Uitvoering coördinatie

Strategisch beleidsadvies Plan voor benadering 
‘burgerschap’
Twee nota’s Lokaal Mediabeleid

Bijdrage diverse onder-
zoekscommissies, Vierkant, 
sociaal-economische agenda 
Dubbelstad Amsterdam-Almere
En Staat v/d Stad

Behalen target betaalde 
dienstverlening

In 2007 zijn 97 opdrachten 
afgerond en 104 opdrachten 
gestart

Aanbieden van dienstverlening 
aan (gezamenlijke) stadsdelen 
en diensten 

Lasten 3.161
Baten 2.023
Saldo 1.138

 4.532
 2.908
 1.624
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3 Realisatie prioriteiten

3.1 Realisatie prioriteiten 2007

Prioriteiten die zijn opgenomen in het programakkoord 2006-2010

Omschrijving 
prioriteit

S/I* Beschikbaar 
gesteld 
bedrag

Ultimo 2007 
betaald en 
verplicht

Voorstel om 
ultimo 2007 
op te nemen 
in reserve 

Omschrijving gerealiseerd 
resultaat

Prioriteit 
volledig 

uitgevoerd 
(J/N)

Uiterste 
datum 
geplande 
uitvoering

Aanpak woongerela-
teerde fraude

S 200 200 0 Onder andere 
zoeklichtprojecten, 
bestandsvergelijkingen, 
controles onrechtmatige 
bewoning

Ja n.v.t.

Wijksteunpunten I 1.000 1.000 0 Wijksteunpunten in alle 
stadsdelen

Nee 2008

Versterken 
bewonersorganisaties

S 300 300 0 Betere bekendheid bij de 
doelgroepen

Ja n.v.t.

Koers Nieuw West I 2.800 2.700 100 Middelen overgemaakt 
naar Koers Nieuw West

Nee PM

Coördinatiekosten 
voor uitwerking PMI

I 200 200 n.v.t. Voor 8 stadsdelen een 
Meerjarig Investeringsplan 
Sociale Accommodaties 
(MIPSA) opgesteld

Ja 31-12-07

Aanjagen 
woningbouw, 
projectbudget

I 1.000 941 59 Dekking apparaatskosten 
€ 589, dekking kantoren-
loods € 352

Nee 2010

Overige prioriteiten

Omschrijving 
prioriteit

S/I* Beschikbaar 
gesteld 
bedrag

Ultimo 2007 
betaald en 
verplicht

Voorstel om 
ultimo 2007 
op te nemen 
in reserve 

Omschrijving gerealiseerd 
resultaat

Prioriteit 
volledig 

uitgevoerd 
(J/N)

Uiterste 
datum 
geplande 
uitvoering

Actualisering 
bestemmingsplannen

I 100 104 Actualisatie/
herziening 
van 3 à 4 
bestemmings-
plannen per 
jaar, mede om 
legesinkom-
sten veilig te 
stellen

bestemmingsplannen 
Alfadriehoek en 
Westhaven, afronding 
begin 2008. Voor 
Sloterdijk II is een plan van 
aanpak gemaakt

Budget 2007 2007
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Omschrijving 
prioriteit

S/I* Beschikbaar 
gesteld 
bedrag

Ultimo 2007 
betaald en 
verplicht

Voorstel om 
ultimo 2007 
op te nemen 
in reserve 

Omschrijving gerealiseerd 
resultaat

Prioriteit 
volledig 

uitgevoerd 
(J/N)

Uiterste 
datum 
geplande 
uitvoering

Toekomstvisie 
Westwaarts

I 150 150 Visie op de 
ontwikkeling 
‘Westwaarts’

Atlas Westwaarts gereed 2009 2009

Samenwerkings-
project IJmeer-Almere

I 200 199 Versterking 
relatie 
Amsterdam 
- Almere

Deelname aan:
Stuurgroep Markermeer/ 
IJmeer
En Taskforce Almere 
Pampus

2008 2008

Beïnvloeding 
Europese regelgeving

I 125 129 Behartiging 
van de 
belangen van 
Amsterdam 
bij de 
totstandko-
ming van 
Europese 
regelgeving

conferentie met VROM 
over Europese regelscan-
ning, o.a. luchtkwaliteit, 
Vogel-  en Habitatrichtlijn, 
Kaderrichtlijn water, 
positie circusdieren

Budget 2007 2007

Beheer Centrumge-
bied Zuidoost

I 1.260 468,1 0 Uitvoeren technisch en 
operationeel beheer in 
Centrumgebied Zuidoost/
Amsterdam Arena, 
gekoppeld aan oplevering 
station

Ja 2007

Voorbereidings-
kosten uitbreiding 
Glasvezelnet

I 250 750 0 Voorbereiding van de 
uitrol van glasvezel naar 
geheel Amsterdam

Nee 2008

3.2 Toelichting realisatie prioriteiten

In 2007 heeft de Europese Commissie, na een diepgaand en tijd- en middelen rovend onderzoek, het Amsterdamse 
glasvezelproject vrij van staatssteun verklaard en bijgevolg goedgekeurd. In geheel Europa wordt dit oordeel als een 
landmark gezien. Er is gewerkt aan de voorbereiding van de uitrol van glasvezel naar geheel Amsterdam. Naar verwachting 
wordt hiermee in 2008 gestart. 

De overschrijding van de prioriteit Glasvezelnet heeft voor € 460.000 betrekking op vier onvoorziene posten: kosten 
juridische ondersteuning bij rechtzaken tegen een kabelmaatschappij (€ 90.000), het geven van (extra) toelichting aan 
de Europese Commissie (€ 140.000), verantwoording uitgaven vorig boekjaar (€ 135.000) en een nog niet overgedragen 
formatieplaats van de projectleider (€ 100.000). 
Daarnaast zijn binnen het volgnummer van prioriteit Glasvezel kosten verantwoord voor FutureWeb: € 151.000 en INEC 
(International Network E-communities): € 39.000.
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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 
 Raadsgriffi e  

 Gemeentelijke Ombudsman 

 Bureau Onderzoek en Statistiek 

 Gemeentearchief Amsterdam  

 Bestuursdienst Amsterdam 

 Dienst Persoonsgegevens.  

Het resultaatgebied is onderverdeeld in de subresultaatgebieden:
 bestuursondersteuning  

 concernontwikkeling  

 burgerzaken 

1.2 Realisatie bestuurlijk relevante doelstellingen 

Programakkoord 2006-2010
Maatschappelijk effect (outcome): toenemende tevredenheid burgers over de dienstverlening van gemeente 
Amsterdam

Hoofddoelstelling Indicator Te bereiken 
resultaten 2007 
(output)

Bereikte resultaten 
2007

Resultaten 
2007-2010

Ingezette 
middelen 
(x € 1000)

Bereikbaarheid 
voor de burger 
van alle diensten 
en stadsdelen via  
Antwoord 14 020

Alle diensten zijn aangesloten
op 14 020

14 stadsdelen en 
overige diensten 
zijn aangesloten

DWI sluit op 1 januari 
2008 aan.  Dan zijn alle 
grote publieksdiensten 
aangesloten. 
Acht stadsdelen zijn 
aangesloten, met de 
overige zijn afspraken 
gemaakt om in 2008 
aan te sluiten

Alle gemeentelijke 
organisaties 
leveren informatie 
ten behoeve van 
 de kennisbank 
Antwoord

1.300

De burger heeft 
toegang tot 
de geldende 
normen voor 
dienstverlening 
en kan de 
gemeente daar 
op aanspreken

De Burger Service Code 
Amsterdam is gepubliceerd.
Klanttevredenheidsmeting en 
klantonderzoek

Gemiddelde 
klantwaardering 
7,5

Servicecode 
Amsterdam is 
vastgesteld. Vanaf 1 
januari 2008 externe 
communicatie

De waardering van 
klanten stijgt naar 
gemiddeld 8 in 2010

10
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resultaten 2007 
(output)

Bereikte resultaten 
2007

Resultaten 
2007-2010

Ingezette 
middelen 
(x € 1000)

Afstemming van 
het aanbod van 
dienstverlening 
aan de balies in 
de stadsdelen op 
de behoefte van 
de burger

Onderzoeks resultaten, overzicht 
van beschikbare dienstverlening

Ten minste 
3 concrete 
producten komen 
nieuw beschikbaar 
via de loketten van 
de stadsdelen

Uitgesteld in verband 
met vaststelling 
gemeenschappelijke 
visie.

Uitbreiding van 
taken aan fysieke 
loketten op basis van 
aanvullend onderzoek

0

Oprichting 
gemeen-
schappelijke 
organisatie van 
alle stadsdelen 
voor Antwoord

Besluitvorming College van 
B&W en bestuurlijk overleg 
stadsdelen

Kwartiermaker 
stelt realisatieplan 
op

Ambitie is opgenomen 
in het bestuursak-
koordPrio € 250.000 
is gevraagd voor 2008 
om verder invulling te 
geven

Realisatie 2008 0

Voldoen aan 
wettelijke normen

Terugdringen van te lange 
doorlooptijden voor de 
verwerking van aanvragen en 
vergunningen.

Uitgewerkt plan 
van aanpak 
en begin van 
realisatie

Is een aandachts punt 
in de benchmark VNG. 
Anticiperend op de 
“Wet Trage overheid” 
is af ge sproken de 
voor bereidingen 
daarvoor meteen 
te starten. Invoeren 
Amsterdamse 
verordening vóór 
ingangsdatum wet is 
onderzocht. Conclusie 
is deze per 1 januari 
2009 in te voeren.

Doorvoeren van 
vereenvoudigde 
werkwijze

0

Digitale 
dienstverlening
via de website 
in de top 10 
van beste 
overheidssites

Vernieuwing met onder andere
Persoonlijke inter-netpagina  

(PIP)
Uitbreiding formulieren online  

en transatiediensten
WMO-zorgloket 

Integrale vergunningaanvraag  

voor ondernemers
Digitaal Expatloket 

Online o.a. WOZ, bestem- 

mingsplannen parkeervergun-
ningen, afspraken maken 
(BAVAK)
Aansluiting op landelijk  

Bedrijvenloket

Continu in de 
top 10

Amsterdam is uit 
de top 10 gevallen. 
 De ontwikkeling 
van de PIP is 
vertraagd.  Het aantal 
digitale formulieren 
is gegroeid. 
 Met Horeca1 werd de 
Europese  
E-Government 
Award gewonnen. 
 Het Expatloket is 
in ontwikkeling. 
 Online WOZ wordt 
eind 2007/begin 2008 
opgeleverd. 

Nummer 1 in 2010 Budgetten 
verdeeld 
onder deel-
nemers. 
Vanuit 
programma 
150
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2 Bereikte resultaten per subresultaatgebied 

2.1 Middelen

Bedragen x € 1 miljoen Begroting Rekening
 Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
Bestuur 6,6 0,0 6,6 5,6 0,2 5,4
Bestuursondersteuning 74,2 13,9 60,3 91,4 33,1 58,3
Concernontwikkeling 10,6 3,2 7,4 11,7 3,2 8,5
Burgerzaken 19,5 4,3 15,2 21,5 6,4 15,1
Griffi e 2,8 0,0 2,8 2,6 0,0 2,6
Rekenkamer 1,5 0,6 0,9 1,7 0,8 0,9
Ombudsman 1,6 0,1 1,5 1,8 0,1 1,7
Onderzoek en Statistiek 4,9 3,0 1,9 5,1 3,2 1,9
Archief 11,2 3,5 7,7 12,3 4,3 8,0
Totaal resultaatgebied 133,0 28,6 104,4 153,7 51,4 102,3

In vorenstaande tabel is een cijfermatig overzicht opgenomen van de rekeningbedragen van dit resultaatge-
bied (onderverdeeld naar subresultaatgebieden).  Hierna volgt een toelichting op de voor 2007 bestuurlijk 
relevante ontwikkelingen.

2.2 Subresultaatgebied Bestuursondersteuning

In dit subresultaatgebied ligt de nadruk op de volledigheid van adviezen aan (leden van) ons College, op de 
strategisch inhoudelijke advisering, op ondersteuning en op de bijbehorende logistiek.  Deze kerntaak voert 
de Bestuursdienst uit in samenwerking en afstemming met de diensten en projectorganisaties. 

Integrale bestuursondersteuning
Ons College heeft met de instelling van het Stads-MT en de benoeming van de gemeentesecretaris 
als algemeen directeur van de centrale stad, een duidelijke keuze gemaakt voor meer samenhangende 
aansturing van de organisatieontwikkeling en bedrijfsvoering van de gemeentelijke organisatie. 
 De samenwerking met de stadsdelen heeft vorm gekregen in het Bestuursakkoord stad en stadsdelen 
2006 – 2010, dat op 2 april 2007 is ondertekend.  Op basis hiervan is een indicatieve fi nanciële meerja-
renraming opgesteld en zijn er twee voortgangsrapportages uitgevoerd.  De gemeentesecretaris en de 
stadsdeelsecretarissen hebben een Bedrijfsvoeringsakkoord afgesloten.

Regionale samenwerking
Stadsregio Amsterdam
De Stadsregio Amsterdam kent een eigen begrotings- en verantwoordingscyclus. Verantwoording 
gebeurt in het jaarverslag van de Stadsregio

Regio Randstad
De burgemeesters van de vier grote steden en de commissarissen van de vier randstadprovincies, de 
zogeheten Holland 8, hebben met het nieuwe kabinet afspraken gemaakt over een slagvaardiger bestuur 
van de Randstad: het Urgentieprogramma Randstad (juni 2007).
De Randstadoverheden hebben in het najaar besloten het samenwerkingsverband Regio Randstad per 
31 december 2007 op te heffen. 
De colleges van de vier grote steden (G4) ontmoeten elkaar één maal per jaar in een gemeenschappelijke 
conferentie, waarin onder meer de gezamenlijke Haagse en Brusselse agenda’s worden vastgesteld. 
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Raadsgriffi e 
De Raadsgriffi e draagt zorg voor een optimale logistieke ondersteuning van de raadsleden bij 
de uitoefening van hun kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende taken en 
verantwoordelijkheden.

Rekenkamer Amsterdam
De Rekenkamer onderzoekt de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het door het 
gemeentebestuur gevoerde bestuur. Het verslag van hun werkzaamheden in 2007 treft uw Vergadering 
aan in hun jaarrapportages over 2007.

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 het jaarverslag van de Ombudsman over 2007 wordt hierover gerapporteerd. 

Onderzoek en Statistiek (O+S)
O+S ondersteunt het beleidsproces met relevante beleidsinformatie en heeft een regiefunctie op het 
terrein van de bestuurlijke informatievoorziening.  In de huidige planning en controlcyclus waar veel 
aandacht is voor resultaatmeting en benchmarking speelt O+S een faciliterende rol. 

Om de gemeentelijke informatievoorziening effi ciënter en effectiever te organiseren zijn in 2007 stappen 
gezet om te komen tot een onderzoekprogramma.  In 2007 is een ‘eerste proeve van een onderzoekpro-
gramma’ met de diensten opgesteld. 
Ons College heeft met de voorgestelde aanpak op 26 juni 2007 ingestemd.  In de loop van 2007 zijn meer 
diensten bij de aanpak betrokken (DZS en PAO) en ook zijn enkele stadsdelen aangehaakt.  Op multi-
probleemgezinnen gericht onderzoek is inmiddels gestart, in samenwerking met de diensten OOV en 
DMO.

In 2007 is de basismeetset uitgebreid met een aantal indicatoren, naar aanleiding van het verschijnen 
van de nieuwe programmabegrotingen.  In de loop van 2008 zal een aantal in 2007 gedefi nieerde en 
verzamelde indicatoren op resultaatniveau aan de set worden toegevoegd. 
Verder zijn in 2007, conform afspraken in het Bestuursakkoord, drie resultaatgebieden met de betrokken 
diensten en de directies Financiën en Communicatie uitgewerkt voor publicatie via Stadstat.  De gezamen-
lijke website van Stadstat en de monitor Uitvoering in Beeld zal naar het zich laat aanzien aan het eind van 
het eerste kwartaal 2008 in de lucht gaan.

Stadsarchief Amsterdam (SAA) 
Vanaf 2005 is het Stadsarchief in de gemeentelijke planning en control cyclus ondergebracht in twee 
resultaatgebieden, te weten Cultuur en monumenten en Bestuur en concern. 
Het SAA richt zich de komende tijd op twee speerpunten, te weten het aanbieden van een breed 
palet van  dienstverlening in het gebouw De Bazel en optimalisering van de digitale dienstverlening. 
 Deze ambities zijn neergelegd in een strategienota die binnenkort aan het bestuur wordt aangeboden.

Renovatie De Bazel
De renovatie is grotendeels in december 2007 afgesloten.  De fi nanciële rapportage per december 2007 
over het krediet De Bazel zal ons College begin 2008 ter hand gesteld worden.    
Het gebouw is vanaf 7 augustus 2007 in gebruik als Stadsarchief.  Op 12 september 2007 verrichtte Hare 
Majesteit de Koningin de offi ciële opening.  De ervaringen zijn over de hele linie positief.  Er kwamen veel 
meer bezoekers dan verwacht.  Het succes heeft ook een keerzijde.  Het intensieve gebruik gekoppeld 
aan een paar ongelukkige ontwerpuitgangspunten, nopen tot bouwkundige aanpassingen, bijvoorbeeld 
aan deuren die geen goede constructie blijken te hebben.  Verder ontbreekt het aan een sluis bij de 
publieksingang en veiligheidsmaatregelen bij trappen en zijn de lockers publieksonvriendelijk. 

Digitaliteit
Voor de duurzame opslag van gedigitaliseerde bestanden (o.a. bouwtekeningen, persoonskaarten) 
en digitaal gevormde archieven wordt een digitale archiefbewaarplaats gebouwd.  Er is gewerkt aan 
de stapsgewijze inrichting van de concernstandaard Documentum.  Het is van groot belang dat de 
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stadsdelen, diensten en bedrijven werken met uniforme richtlijnen en standaarden. Inmiddels beschikken 
zeven gemeentelijke beheerseenheden over het pakket Documentum: DMO (Dienst Maatschappelijke 
Ontwikkeling), Stadsdeel Centrum, DMB, Haven, DRO, Bestuursdienst en Waternet. Deze diensten 
hebben het systeem nog niet ingevoerd. Men heeft gekozen voor een stapsgewijze aanpak. 
Met de beleidsnota Een rode draad in het labyrint is de grondslag gelegd voor de standaardisatie van de 
metadata (ontsluitingsgegevens over de archieven en collecties).  Dit rapport geeft de uitgangspunten en 
richtlijnen voor de metadatastandaarden die van toepassing zijn op de door het Stadsarchief beheerde 
archieven en collecties en de door het concern beheerde informatiebestanden.  Vanuit het gezichtspunt 
van een integraal informatie- en gegevensbeheer door het concern zullen de standaarden in 2008 
gemeentebreed worden geïmplementeerd. 

In juni 2007 startte het DDD-project (Duurzaam Digitaal Depot).  Doel van het project is om op basis 
van een servicemodel een organisatie en bijbehorende ICT-oplossing te realiseren voor het beschikbaar 
houden van digitale informatie van de gemeente Amsterdam.  Dit project vindt plaats In samenwerking 
met stadsdeel De Baarsjes en Geo- en Vastgoedinformatie (GVI). 

Presentatie en educatie
Het aantal bezoekers van het Stadsarchief is in 2007 ruim boven verwachting geweest, mede dankzij de 
eenmalige evenementen zoals de koninklijke opening en het feestweekend.  Ook de bezoekersaantallen 
voor de nieuwe producten zoals de rondleidingen zijn indrukwekkend.  In groepen van gemiddeld 
25 personen zijn 14.431 personen rondgeleid in gebouw De Bazel.  De Filmzaal met Cineacformule is 
evenals de Schatkamer een publiekstrekker.  De 50.000ste bezoeker van het Stadsarchief kon worden 
verwelkomd. 

2.3 Subresultaatgebied Concernontwikkeling

Concernbrede ontwikkelingen op het gebied van ICT-Infrastructuur, basisregistraties, inkoop en de service-
huizen op het gebied van personeel en fi nanciën, dragen in toenemende mate bij aan kwaliteitsverbetering 
en effi ciëncy van de gemeentelijke organisatie.
Het project Dienstverlening heeft geleid tot betere samenwerking tussen diensten en stadsdelen en een 
verbeterde dienstverlening aan de burgers.  De vernieuwde Servicecode biedt de burger criteria om de 
kwaliteit van de dienstverlening te toetsen.
In de ruimtelijke en de sociale sector is de samenwerking van de betrokken diensten verstevigd. 
 Zij ontwikkelen een gezamenlijke toekomstvisie en onderzoeken hoe zij met elkaar en met de stadsdelen 
beter kunnen samenwerken.  Voorts is uitgewerkt hoe projecten verstevigd kunnen worden en wat de 
consequenties daarvan zijn voor diensten. 

Organisatieontwikkeling en informatiemanagement
Voor de samenwerking tussen de gemeentelijke organisaties zijn twee nieuwe fundamenten gelegd: 

 het handboek architectuur als gezamenlijke referentie voor alle toekomstige organisatie- en  

ICT-ontwikkelingen (herontwerp van processen, standaardisatie, wegnemen technische barrières voor 
onderlinge samenwerking) 
 het gemeentelijke informatiebeleidsplan, waarin onder meer de relatie is gelegd tussen de bestuurlijke  

prioriteiten (bestuursakkoord) en de impact daarvan op de informatievoorziening 

Er is verder gewerkt aan de informatiebeveiliging en dit onderwerp is bij de stadsdelen expliciet op de 
agenda gezet.
In onze Nota Kwaliteitsverbetering grote ICT-projecten meldt ons College als essentie van het nieuwe 
ICT-beleid dat wordt ingezet op verscherpen van regelgeving en versterken van kennis en kunde in huis. 

Moderne werkgever
Per 1 januari 2007 is de Centrale Ondernemingsraad (COR) ingesteld.  Dit bevordert concernsamenwer-
king omdat de COR een platform vormt waarop de gemeente Amsterdam als werkgever met één enkele 
werknemersvertegenwoordiging kan communiceren over onderwerpen van dienstoverstijgend belang en 
dat niet langer met 42 afzonderlijke ondernemingsraden hoeft te doen.
2007 was een zeer succesvol stagejaar.  Ten opzichte van het gestelde doel zijn meer dan twee keer zo 
veel stageplaatsen gerealiseerd.
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City Marketing is onder het motto ‘I Amsterdam’ van de grond gekomen.  Om de alertheid van burgers te 
vergroten is een aantal campagnes gevoerd: een antidiscriminatie campagne, de 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 gemeen-
telijke Internetsite www.amsterdam.nl staat nog steeds bekend als de beste overheidssite. Intranet en 
Internet kunnen hun informatie zonder problemen uitwisselen.

2.4 Subresultaatgebied Burgerzaken

Algemeen 
Het vormgeven aan de verdere ontwikkeling van het Gemeentelijk Bevolking  (GBA+) als kwaliteits- en 
basisregistratiesysteem voor het concern Amsterdam is van groot belang: de GBA als authentieke 
basisregistratie Personen.
De belangrijkste resultaten voor 2007 zijn:

 ontwikkeling voorkeurscenario’s voor een effi ciënte en klantgerichte taak burgerzaken.  In opdracht  

van de stadsdelen is gewerkt aan scenario’s om burgerzaken in Amsterdam effi ciënt en kwalitatief 
hoogwaardig te organiseren.  De stadsdelen hebben eind 2007 in eerste instantie de voorkeur voor 
de instandhouding van de 14 locaties (voor loketten) uitgesproken.  Kosten € 1 miljoen incidenteel 
en € 1 miljoen structureel.  De uitkomst van een onderzoek door TNO/NIPO naar de wensen van de 
burger is als volgt: 1) korte wachttijd; 2) hoge kwaliteit, 3) lage tarieven en 4) locatie dichtbij.
Gelet op deze uitkomst is afgesproken om in het 1e kwartaal 2008 ook een scenario uit te werken voor 
een bundeling van het aantal loketten op 6 á 7 locaties 
 ontwikkeling digitaal Expatloket.  De 1 e fase is grotendeels gerealiseerd.  De ontwikkeling ligt op 
schema.  Het loket is nu ingericht voor kennismigranten.  Gewerkt wordt aan de inrichting voor de 
arbeidsmigranten 
 aansluiting diensten op de basisregistratie personen.  De Dienst Wonen is aangesloten, de overige BRI  

diensten, andere diensten en stadsdelen volgen in 2008

De uitvoering van de naturalisatieceremonie verloopt naar wens.  In 2007 is het proces geëvalueerd en 
positief gewaardeerd.  De invoering van het Burgerservicenummer is goed verlopen.  De verkiezingen 
voor Provinciale Staten zijn conform planning verlopen.  De digitalisering van de persoonskaarten en 
brondocumenten 1e en 2e fase is gereed.  Het kwaliteitbeleid voor de burgerzakentaak is goed opgepakt 
door de stadsdelen, waar nodig worden maatregelen getroffen. 
Door een intensieve handhaving  (30.000 personen) en fraudebestrijding (187 gevallen) is een verdere 
stap gezet in de verbetering van de kwaliteit van de gemeentelijke basisadministratie (GBA), te weten 
adres en identiteit.  De verplichte ISO audits en de actualisatie van het kwaliteitszorgsysteem hebben 
geleid tot certifi cering ISO voor de periode van mei 2007 tot mei 2010.     
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 4 Gemeentebrede aspecten

Risico’s en weerstandsvermogen 
Financiering
Lokale heffi ngen
Verbonden partijen
Onderhoud van kapitaalgoederen
Gemeentelijk grondbeleid
Bedrijfsvoering
Duurzaamheid
Personeel, organisatie en informatie
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1 Risico’s en weerstandsvermogen

Deze paragraaf beschrijft allereerst het wettelijk kader en het risicobeleid van de gemeente Amsterdam. 
 In het bijzonder wat betreft bedrijfsvoering en grote projecten.  Om de ongedekte risico’s op te kunnen 
vangen is weerstandscapaciteit nodig. Paragraaf drie gaat hier op in. Paragraaf vier bevat de actuele ontwik-
keling van de risico’s sinds het Jaarplan 2008.  In de laatste paragraaf is de bestaande weerstandscapaciteit 
afgewogen tegen het risicoprofi el.

1.1 Wettelijk kader

Het BBV schrijft voor dat de gemeente jaarlijks de weerstandscapaciteit en risico’s inventariseert en hierover 
beleid formuleert.
Artikel 11 van het BBV defi nieert het weerstandsvermogen als de verhouding tussen:

de weerstandscapaciteit  

de risico’s waarvoor geen specifi eke voorzieningen zijn getroffen (ongedekte risico’s) 

De weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen waarover een gemeente beschikt om niet begrote kosten 
(risico’s) die onverwachts en substantieel zijn te dekken. Er is geen wettelijke norm voor de omvang van de 
weerstandscapaciteit. De weerstandscapaciteit kan bestaan uit: 

algemene reserves 

bestemmingsreserves 

stille reserves 

onbenutte belastingcapaciteit 

De weerstandscapaciteit van de gemeente Amsterdam bestaat uit de Algemene Risico Reserve (ARR). 
 Tot vorig jaar werd voor deze algemene reserve de naam weerstandsvermogen (WSV) gebruikt.  Het woord 
vermogen in de term weerstandsvermogen verwijst niet naar geld maar naar de verhouding tussen de 
weerstandscapaciteit (het geld) en ongedekte risico’s.

1.2 Risicomanagement

Een risico is het gevaar van verlies of schade als gevolg van interne of externe omstandigheden, dat niet is 
afgedekt in de begroting.  Een risico is het product van de kans dat de schade of verlies zich voordoet en de 
omvang daarvan.

Risicomanagement is het continue proces van risico’s identifi ceren en kwantifi ceren, het ontwikkelen van 
optimale maatregelen om risico’s te beheersen, (het toezien op) de naleving van de getroffen maatregelen 
en het regelmatig actualiseren van risico’s en de bijbehorende risicobeheersing.

Ons College heeft op 25 maart een notitie vastgesteld over risicomanagement en het gemeentelijke beleid 
ten aanzien van de Algemene Risico Reserve (ARR).  De aanbevelingen van de Rekenkamer, ACAM en de 
commissie Ringeling zijn in de notitie verwerkt.

1.2.1 Bedrijfsvoering

De risico’s en onzekerheden in de reguliere bedrijfsvoering worden gedekt binnen de begrotingen van 
de diensten.  De diensten zijn verantwoordelijk voor het tijdig onderkennen van risico’s en het nemen van 
maatregelen. 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 specifi eke voorzieningen. 
 Voor diensten waarvan de lasten worden gedekt door kostendekkende tarieven van gebruikers geldt dat de 
dekking van risico’s in de tarieven moet zijn verwerkt.
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Een instrument om inzicht te krijgen in de bedrijfsvoeringsrisico’s is de Integrale Meting Bedrijfsvoering (IMB). 
 Uit deze periodieke meting blijkt of een dienst de bedrijfsvoeringsrisico’s voldoende beheerst.  Indien nodig 
worden aanbevelingen gedaan voor verbetering.  In de paragraaf bedrijfsvoering wordt hier nader op 
ingegaan.  Een tweede instrument voor het signaleren van risico’s zijn de risicoparagrafen van de jaarplannen 
en jaarrekeningen van de diensten.  De actuele ontwikkeling van de risico’s komt in paragraaf vier aan bod. 
Er is bij de jaarrekeningen van diensten gevraagd om de wijze waarop risicomanagement is gewaarborgd 
te beschrijven.  De helft van de diensten heeft de gevraagde input geleverd.  In algemene zin valt op te 
merken dat hoofdzakelijk de directeur van de dienst verantwoordelijk is voor risicomanagement.  Verder zijn 
de diensten in staat om de drie belangrijkste risico’s te benoemen.  De beheersmaatregelen zijn grotendeels 
gericht op het verminderen van het risico, bijvoorbeeld door intensief overleg met het Rijk.

1.2.2 Projecten

Voor projecten is risicomanagement een essentieel onderdeel van de projectbeheersing.
Ons College heeft op 25 maart de notitie risicomanagement vastgesteld met daarbij de regeling risicovolle 
projecten.  De regeling bevat (extra) eisen waaraan de sturing en beheersing van risicovolle projecten in 
de opzet en uitvoering moeten voldoen, zodat zij ‘in control’ zijn.  De eisen bieden, mits goed toegepast, 
waarborgen dat het risicomanagement van deze projecten op orde is.  De regeling geeft verder voorschriften 
over de informatievoorziening richting ons College en uw Vergadering. 
De herziene gemeentelijke richtlijn kredietbeheer is een tweede instrument voor risicobeheersing bij 
projecten.  De richtlijn bevat specifi eke voorschriften voor grote projecten, waaronder de uitvoering van een 
uitgebreide risicoanalyse en het leveren van voortgangsrapportages.  De uitvoering van (middel)grote ICT 
projecten is nog steeds een aandachtspunt.  Op 8 mei 2007 is de beleidsnotitie ‘kwaliteitsverbetering grote 
ICT projecten’ door ons College vastgesteld en deze wordt geïmplementeerd.

1.3 Weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit dient om ongedekte risico’s op te vangen.  Het gaat in het bijzonder om mogelijke 
toekomstige fi nanciële tegenvallers die nog onvoldoende hard zijn (in omvang en kans op realisatie) om een 
expliciete voorziening te rechtvaardigen. 

De weerstandscapaciteit van de gemeente Amsterdam bestaat uit de Algemene Risico Reserve.  Dit betekent 
dat bij de bepaling van de weerstandscapaciteit de bestemmingsreserves, stille reserves en onbenutte 
belastingcapaciteit buiten beschouwing gelaten worden.  De overwegingen hierbij zijn de volgende:

van bestemmingsreserves ligt de bestedingsrichting vast.  Deze zijn gevormd voor een bepaald risico of  

voor een bepaald doel
algemene reserves van diensten maken geen deel uit van de weerstandscapaciteit omdat deze dienen  

ter dekking van de bedrijfsvoeringsrisico’s van de dienst.  Een voorbeeld is een algemene reserve bij een 
facilitaire dienst als buffer voor afzet risico’s
er is sprake van een stille reserve indien de marktwaarde van een deelneming hoger is dan de  

boekwaarde.  Voor Amsterdam is een deelneming echter een beleidsinstrument voor de uitvoering van 
publieke taken en is de marktwaarde niet relevant als mogelijke stille reserve 
de onbenutte belastingcapaciteit wordt niet meegenomen omdat de hoogte van belastingtarieven  

een politiek bestuurlijke afweging is.  Het is inconsequent om de verhoging van tarieven als mogelijke 
onderdeel van de weerstandscapaciteit te zien

Ons College hanteert een dynamische methode bij de bepaling van de weerstandscapaciteit door uw 
Vergadering jaarlijks expliciet in deze paragraaf van het jaarverslag een voorstel te doen over de omvang 
van de weerstandscapaciteit, op basis van de ontwikkeling van risico’s en voorzieningen en reserves.  Bij deze 
afweging betrekt ons College ook de in beginsel rendabele investeringen. Uitgangspunt is dat alle mogelijke 
tegenvallers zich nooit op hetzelfde moment in hun maximale omvang zullen voordoen. 

Een specifi eke dotatie aan de weerstandscapaciteit valt vrij als een risico niet meer aanwezig is. 
 De weerstandscapaciteit wordt jaarlijks aangepast aan de loon- en prijsontwikkelingen.  De boekwinsten van 
gemeentelijke activa worden aan de weerstandscapaciteit toegevoegd, voor zover deze niet ten gunste van 
het rekeningresultaat zijn gebracht. 
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In het volgende deel wordt ingegaan op de ontwikkelingen van majeure risico’s in die in de jaarrekeningen 
van de diensten zijn vermeld.

1.4 Actuele ontwikkeling van risico’s na besluitvorming 

Jaarplan 2008

De jaarrekeningen van de diensten geven een beeld van de actuele ontwikkelingen van risico’s na de 
afronding van de besluitvorming van het Jaarplan 2008 en het Jaarverslag 2006. 
De risico’s uit de resultaatgebieden van deze jaarrekening die niet (volledig) zijn afgedekt zullen hier gemeld 
worden. Eventuele nieuwe risico’s komen hier ook aan bod.

1.4.1 Ontwikkeling van bestaande risico’s

Noord/Zuidlijn

Voor de ontwikkelingen ten aanzien van de Noord/Zuidlijn verwijzen we naar de passage in de bestuurlijke 
hoofdlijnen. 

Grondexploitatie 

Een bijzonder punt van aandacht in dit verband zijn de risico’s bij de gemeentelijke grondexploitaties. 
 De centrale stad en de stadsdelen investeren jaarlijks grote bedragen ten behoeve van de grondexploitatie. 
 De centrale stad alleen al investeerde in 2007 ca. € 200 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.  De risico’s worden gedekt in het Vereveningsfonds (VE-fonds).  Dit fonds is een 
verzameling van reserves en voorzieningen ten behoeve van de grondexploitaties van zowel de centrale 
stad als de stadsdelen. Daarnaast worden de tekorten in de grondexploitaties van stedelijke vernieuwings-
plannen (voornamelijk in Noord en de westelijke tuinsteden) uit het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting. 
 Het gemeentelijke beleid is er op gericht dat deze fondsen voldoende dekking moet bieden voor de (soms 
forse) risico’s van lopende grondexploitaties. Daarnaast is het wenselijk dat het VE-fonds ruimte biedt om 
nieuwe grondexploitaties ter hand te nemen.  Ons College houdt vast aan de beleidslijn dat de ARR niet 
beschikbaar is als extra buffer voor risico’s binnen de grondexploitaties. 
In het resultaatgebied Stedelijke ontwikkeling en het gemeentebrede aspect Grondbeleid wordt uitgebreid 
ingegaan op de ontwikkelingen in 2007 in de gemeentelijke grondexploitaties.

Polderweggebied/sanering Oostergasfabriek

De nazorgactiviteiten in het kader van de grondwatersanering zijn nog niet gedekt.  Dit risico treedt op 
na 2013.  Een ander risico is de bijdrage van het ministerie van VROM van € 6,4 miljoen.  Deze wordt 
voorgefi nancierd uit de rijksbijdrage voor de Volgermeerpolder.  De defi nitieve toekenning van de bijdrage 
vindt plaats bij de vaststelling van het meerjarenprogramma 2010-2014 van VROM.

Onderhoudskosten oeverconstructies

Stadsdelen kunnen een beroep doen op de centrale stad voor de fi nanciering van groot onderhoud/ 
vervanging van oeverconstructies van Amstel, IJ en secundaire vaarwegen.  Ten tijde van de jaarrekening 
2006 werden de te verwachten subsidieaanvragen geïnventariseerd. Gebleken is dat het risico circa € 3 
miljoen structureel op jaarbasis bedraagt.  Dit wordt momenteel nader uitgewerkt.  Ten opzichte van de jaarre-
kening 2006 is dit risico afgenomen, daarin werd het risico op € 7 miljoen geschat voor de Weespertrekvaart 
en het Amsterdam-Rijnkanaal.

Bodemsanering

Haven Amsterdam signaleert de gemeentelijke risico’s van kosten voor bodemsanering van haventerreinen 
voor de komende jaren van in het uiterste geval € 37 miljoen.  Op basis van de recentelijk aangepaste Wet 
bodembescherming zullen de kosten voor de gemeente de komende jaren aanzienlijk lager liggen.
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Tweede grote sluis

Het ontbreken van duidelijkheid over het realiseren van de tweede grote sluis kan op termijn een 
belemmering vormen voor de ontwikkeling van de Amsterdamse haven.  Het opnemen van het project in 
de Verkenningenfase van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) betekent een 
eerste stap om dit risico te elimineren. Uiterlijk augustus 2008 zal er bestuurlijk overleg plaatsvinden op basis 
van de uitkomsten van nadere (fi nancierings)studies.

Scheurvorming parkeergarage 

Zoals beschreven in het Jaarverslag 2006 is scheurvorming opgetreden in de garage onder de Passengers 
Terminal.  Er is geen risico voor de bovengelegen Passengers Terminal.  In het voorjaar van 2008 verschijnt 
een onderzoek naar de risico’s en de schade.  De gemeente is voor 65% deelnemer in de Vereniging van 
Eigenaren.

Renovatie Oostlijn 

In het Jaarverslag 2006 zijn de risico’s verbonden aan de afwikkeling van het project op € 20 miljoen 
geraamd met een kans van optreden van 50%.  Met de stadsregio en andere betrokkenen wordt overlegd 
over de dekking en beheersingsmaatregelen. 
Voor de uitvoering van Tunnelwerk, als onderdeel van het project Renovatie Oostlijn, is voor de buitendienst-
stelling zomer door GVB een Vervangend Vervoer Plan opgesteld.  De bijbehorende extra vervoerskosten zijn 
nog niet gedekt (€ 1 miljoen).

OV Chipkaart

Ons College heeft in 2003 besloten dat de risico’s van het chipkaartproject worden neergelegd bij DIVV als 
opdrachtgever OV.  Dit is uitgewerkt in een ambtelijke overeenkomst tussen GVB en DIVV in 2004.  DIVV is 
geen opdrachtgever meer en met het opdrachtgeverschap zijn de reserves OV overgedragen aan de 
Stadsregio.  Het GVB wil DIVV echter aan de ambtelijke overeenkomst houden.  Volgens de berekeningen van 
het GVB bedraag het risico € 10,6 miljoen.  Ons College is van mening dat een eventuele claim gericht zou 
moeten zijn aan de opdrachtgever, te weten de Stadsregio.

Vervanging sluisdeuren

Verwacht wordt dat eind 2008 aanvullende randvoorwaarden in de Wet op de waterkering worden 
opgenomen.  Uit een toets van Waternet zal dan blijken of dit gevolgen heeft voor de hoogwaterkeringen. 
 Het is nog onduidelijk of en hoeveel het Rijk zal bijdragen.  Als aanpassing nodig is én het Rijk niets bijdraagt, 
zijn de kosten voor Amsterdam € 20 miljoen.

Verbouwing de Bazel

De Bazel is opgeleverd.  Met een aantal aannemers wordt nog onderhandeld over de schade als gevolg van 
de vertraging in de oplevering.

Continuering ISV

De huidige ISV-periode eindigt na 2009.  Over een ISV3-periode heeft het Rijk nog geen besluit genomen. 
 In de rijksbegroting van het ministerie van VROM zijn in 2010 en 2011 aanzienlijke bedragen opgenomen. 
 Het is onzeker of Amsterdam zijn budget behoudt, daarover bestaan nog geen afspraken.  Hierin schuilt een 
aanzienlijk risico, omdat het ISV voor een deel wordt gebruikt als dekking voor uitgaven die wij in de loop 
der tijd als structureel zijn gaan zien.
Wellicht het grootste risico betreft de Zuidelijke IJ-oevers.  Om het vastgestelde plan te realiseren moet 
tot 2013 jaarlijks € 7,2 miljoen gereserveerd worden.  Na 2008 is er nog € 36 miljoen nodig.  Ook is op de 
ISV bedragen uit vorige jaren geen infl atiecorrectie toegepast waardoor een aanvullend tekort van € 5,4 
miljoen is ontstaan.  In het Financieel Perspectief IJ-oevers dat in het voorjaar 2008 aan uw Vergadering wordt 
voorgelegd, zal op deze risico’s worden ingegaan.

Gemeentelijke belastingen 

Door de aard van de werkzaamheden en de fi scaaljuridische 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 gevolgen kunnen hebben voor de opbrengst van de belasting-
middelen.  De geschillen hebben veelal effect over meerdere jaren, omdat een defi nitieve uitspraak vaak lang 
op zich laat wachten. De belangrijkste risico’s ten aanzien van de gemeentelijke belastingen relevant voor de 
weerstandscapaciteit zijn de volgende.
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Belastingmiddel Beheersmaatregel Kans Maximale omvang
Rioolrecht Fiscaal juridische procedure 20% 40
OZB grote objecten Fiscaal juridische procedure 20% 1,4
OZB woningen Fiscaal juridische procedure 20% 3 à 7 mln
Griffi erechten Juridische procedure 80% 0,2

Sinds de Jaarrekening 2006 hebben zich de volgende ontwikkelingen voorgedaan.  Ten aanzien van de 
lopende procedure over de rioolrechten heeft het gerechtshof in Arnhem in december 2007 de gemeente 
Amsterdam in het gelijk gesteld.  De belanghebbende kan tot januari 2008 in cassatie gaan bij de Hoge 
Raad.  Voor het risico is in 2002 een voorziening gevormd.
De omvang van het risico OZB grote objecten is van € 2,0 miljoen naar € 1,4 miljoen afgenomen, doordat de 
gemeente Amsterdam in een geschil in het gelijk is gesteld door de Hoge Raad.  De overige risico’s zijn niet 
gewijzigd na de Jaarrekening 2006.
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 gemeente Amsterdam 
is in december 2007 door het gerechtshof in het gelijk gesteld.  De belanghebbende kan tot januari 2008 
beroep in cassatie instellen bij de Hoge Raad.

Claims voor geleden schade en arbitragezaken

Steeds vaker eisen bedrijven (en burgers) schadevergoeding indien voor hen nadelige besluiten van de 
gemeente door de rechter worden vernietigd. Specifi ek zijn de volgende risico’s te noemen:

claims van bollenboeren wegens waterschade.  Het risico is geschat op €  2,7 miljoen exclusief rente.  Het is 
wachten op de uitspraak door de rechtbank
claims van Frankrijk op teruggave van betaalde schadevergoeding vanwege zoutlozingen, €  2,9 miljoen 
exclusief rente
claims van eigenaren van percelen wegens verzakking als gevolg van werkzaamheden, €  1,0 miljoen

Fiscale risico’s

aandachtspunt controle fi scus BCF.  De Belastingdienst heeft de declaraties van alle diensten, bedrijven  

en stadsdelen bij het BCF over het jaar 2003 gecontroleerd.  Uit deze controles is gebleken dat er in 2003 
en latere jaren ten onrechte BTW bij het BCF is gedeclareerd die de gemeente niet via het BCF terug had 
mogen krijgen.  Deze ten onrechte gedeclareerde BTW moet de gemeente weer terug betalen aan het 
Rijk.  Het bedrag wisselt per dienst.  Voor de centrale stad is hier bij de Rekening 2006 een voorziening 
voor gevormd.  Naar verwachting is de voorziening toereikend.  De stadsdelen dienen zelf hun correcties 
te betalen
met ingang van 1996 zijn de musea BTW-plichtig geworden. Mogelijk vindt er weer een wetswijziging  

plaats waardoor musea niet BTW-plichtig zouden worden.  Tot op heden is onduidelijk of en wanneer deze 
wijziging ingevoerd zal worden.  Mocht de wijziging doorgang vinden, dan kan het Amsterdams Historisch 
Museum (AHM) de BTW over de uitgaven en de inkomsten niet meer compenseren.  Het AHM zal dan 
weer BTW gaan betalen, wat naar schatting leidt tot een structurele lastenverhoging van circa € 0,8 
miljoen per jaar
de Belastingdienst heeft besloten dat de Stadsbank van Lening niet gerechtigd is de BTW te declareren  

bij het BCF.  De inspecteur stelt dat de kerntaak van de Stadsbank van Lening kredietverlening is en dat 
dit geen specifi eke overheidstaak is.  Zowel de Stadsbank van Lening als het Bureau Rijksbelastingen 
Amsterdam is van mening dat deze activiteit wel een overheidstaak is.  In 2007 is een bezwaarschrift 
ingediend tegen deze beslissing.  De totale omvang ultimo 2007 is € 2,5 miljoen
BTW NV Werk €  0,65 miljoen
Dit betreft een verzoek aan de Belastingdienst om ambtshalve teruggave van € 0,65 miljoen omzetbelas-
ting uit 2003 voor werkzaamheden verricht door de NV Werk
aanleg Westrandweg 

de gemeente heeft de kosten van het Rijk voor de aanleg van de westrandweg voorgefi nancierd.  In de 
Jaarrekening 2006 is aangegeven dat het risico bestaat dat het Rijk de door de gemeente betaalde btw 
niet vergoedt, van € 1,2 miljoen
BTW risico railinfrastructuur 

Het BTW risico voor de renovatie Oostlijn en Ruim Baan tot 2003 is € 4,4 miljoen
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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 juridische procedures over niet verzekerde 
schades.  Uit het overzicht over 2007 blijkt dat het aantal procedures van 13 is afgenomen naar 7. 
Ten behoeve van de dekking van een aantal specifi eke risico’s van juridische procedures is een voorziening 
aanwezig waarvan de omvang ultimo 2007 € 45,1 miljoen bedraagt.

Wet dwangsom bij niet tijdig beslissen

De wet die het mogelijk maakt een dwangsom te vragen bij het niet tijdig beslissen door de overheid zal 
naar verwachting op 1 januari 2009 in werking treden.  Om dwangsommen te voorkomen zullen achter-
standen weggewerkt moeten zijn.  Het risico bestaat dat dit met de beschikbare capaciteit niet afgerond 
wordt.

Uitvoering Wet Werk en Bijstand (WWB) 

De gemeente beschikt over een risicoreserve van € 45 miljoen voor het afdekken van het risico dat de 
gemeente loopt als de uitkeringslasten voor de WWB hoger zijn dan het budget dat van het Rijk wordt 
ontvangen.  In voorgaande jaren was sprake van een overschot op de gebudgetteerde bijstandslasten. 
 In 2007 is voor het eerst een licht tekort van € 0,36 miljoen ontstaan.  Dit tekort is ten laste gebracht van de 
hiervoor gevormde risicoreserve.

GGD herindeling regio’s ambulancezorg

Vanwege de herindeling van regio’s dreigen inkomsten weg te vallen voor de meldkamer ambulancezorg. 
 Het risico is afgenomen tot € 0,15 miljoen per jaar structureel.

Nieuwe wet ambulancezorg

Invoering van de nieuwe wet ambulancezorg zou betekenen dat de GGD en VZA hun individuele vergunning 
verliezen.  De VZA en de GGD werken nu samen in de stichting Regionale Ambulance Voorziening Agglo-
meratie Amsterdam (RAVAA). Onduidelijk is wat de gevolgen zijn als de RAVAA de ambulancevergunning 
verliest.  In het wetsvoorstel is nog niet uitgewerkt wat de consequenties zijn voor personeel en geïnvesteerd 
vermogen als een andere ambulancevervoerder de vergunning krijgt.  De wet is aangehouden door de Eerste 
Kamer totdat meer zicht is op het wetsvoorstel Veiligheidsregio’s.

Functioneel leeftijdsontslag (FLO) 

Met ingang van 2006 is het Functioneel Leeftijdsontslag (FLO) afgeschaft en een nieuw stelsel ingevoerd 
voor zware beroepen (met name bij de GGD en de Brandweer).  De budgettaire gevolgen voor de gemeente 
zijn nog niet goed te overzien en worden voor de GGD geschat op € 1,5 miljoen.

1.4.2 Vervallen risico’s

De volgende risico’s zijn in 2007 komen te vervallen:
scheurvorming Markenhoven 

dit risico uit het Jaarplan 2008, is na nader onderzoek komen te vervallen
Ceres terminal  

de gemeente heeft ten behoeve van de terminal een lening verstrekt.  Met de eigenaar van de terminal, 
NYK, is overeenstemming bereikt over de volledige afl ossing van de vordering van de Haven Amsterdam 
op Ceres.  Het fi nancieel risico voor de Haven is vervallen
sanering Diemerzeedijk 

ten aanzien van de voorlopige aanslag afvalstoffenheffi ng van de fi scus, zoals gemeld in de Jaarrekening  

2006, is een schikking getroffen.  Het in de Jaarrekening 2006 gemeld risico is komen te vervallen
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1.4.3 Nieuwe risico’s relevant voor de weerstandscapaciteit

IJ-tram

De kans op een afkeurende verklaring voor de declaratie van de IJtram is aanwezig en daarmee een lagere 
dan verwachte subsidievaststelling door de Stadsregio.  Voor het geraamde risico van maximaal € 8 miljoen is 
voor € 1,4 miljoen dekking beschikbaar (risicoreserve IJtram).

BTW risico Brandweer

Met ingang van 1 januari 2008 is de Brandweer Amsterdam over gegaan naar de Gemeenschappelijke 
regeling Brandweer Amsterdam Amstelland.  De gronden en panden worden in erfpacht uitgegeven aan de 
nieuwe organisatie.  Omdat de panden als overheid zijn aangeschaft kan er met name na 2003 een probleem 
ontstaan met de herzieningsbtw.  Het risico bestaat dat bij het BTW compensatie geclaimde btw moet 
worden terugbetaald.  Het geraamde risico is 1,0 miljoen.

Verbreding A9/A10

Eind 2007 is de overeenkomst “stroomlijnalternatief planstudie Schiphol Amsterdam Almere” ondertekend. 
Amsterdam heeft - onder voorwaarden - een bijdrage van € 70 miljoen toegezegd.  Hieraan ligt ten 
grondslag dat Amsterdam door de inpassingsmaatregelen van de Gaasperdammerweg extra grondop-
brengsten kan realiseren, die als gemeentelijke bijdrage worden ingebracht (€ 25 miljoen). 
Daarnaast worden de A9 en de A10 verbreed, waarvoor het Rijk grond van de gemeente moet verwerven. 
Vastgelegd is dat dit gebeurt voor het resterende bedrag van € 45 miljoen.
Met deze bijdragen ‘in natura’ wordt in principe geen beslag gelegd op de gemeentebegroting.
Er is sprake van drie risico’s:

in het besluit is een verwacht en nog ongedekt verlies van erfpachtinkomsten van  

€ 5 à 10 miljoen aangekondigd.  Nadere uitwerking van de nu voorliggende inpassingsvariant laat een 
verliespost van circa € 4 miljoen zien (boekwaardeverlies).  Een gewijzigde inpassingsvariant kan tot een 
andere uitkomst leiden
het is nog onzeker of de gebiedsontwikkeling bij de Gaasperdammerweg per saldo het volledige bedrag  

van € 25 miljoen kan genereren
ons College is nog in overleg met het Rijk over de grondprijs / waarde van de door Amsterdam over te  

dragen grond.  Op 23 april vindt een gesprek plaats met het Rijk

1.5 Aanpassing weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit bestaat uit de Algemene Risico Reserve (ARR).  De ARR wordt jaarlijks aangepast aan 
de loon- en prijsontwikkelingen.  De boekwinsten van gemeentelijke activa worden aan de ARR toegevoegd, 
voor zover deze niet ten gunste van het rekeningresultaat zijn gebracht.  Ultimo 2006 bedroeg de Algemene 
Risico Reserve (toen nog Weerstandsvermogen) € 135,5 miljoen en daarnaast nog € 45 miljoen specifi ek 
voor de Wet Werk en Bijstand (WWB). In 2007 zijn sommige voor de weerstandscapaciteit relevante risico’s 
afgenomen en zelfs verdwenen.  Ook is er een aantal nieuwe risico’s ontstaan.

Ons College stelt voor om in 2007 aan de Algemene Risico Reserve € 7,7 miljoen toe te voegen in het 
bijzonder voor de reguliere jaarlijkse infl atiecorrectie.  De stand ultimo 2007 bedraagt € 143,2 miljoen. 
De reserve WWB bedraagt ultimo 2007 € 44,6 miljoen.

Weerstandscapaciteit Risico WWB Algemene Risico Reserve
Stand 01-01-2007 € 45,0 € 135,5
Onttrekking € 0,4
Toevoeging € 7,7
Stand ultimo 2007 € 44,6 € 143,2
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2 Financiering

2.1 Inleiding

2.1.1 Algemeen

De fi nanciering 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 fi nancieringsparagraaf 

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 fi nanciële 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 fi nancieringsparagraaf van de gemeenterekening wordt vooral aandacht besteed aan de verant-
woording 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 fi nanciële 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 2007 waren er grote fl uctuaties op de geld- en kapitaalmarkt.  De rente op langlopende leningen 
(10-jarige staatsleningen) schommelde tussen 3,93 en 4,96%.  Het gemiddelde voor de 10-jarige staatsle-
ningen kwam uit op 4,29% tegen 3,79% gemiddeld in 2006.

De Europese Centrale Bank (ECB) houdt de basis herfi nancieringsrente constant op 4%. Hierdoor bleef de 
korte rente (1-maands Euribor) redelijk stabiel en kwam uit op een gemiddelde van 4,08%.  Maar als gevolg 
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van de kredietcrisis, die in de tweede helft van het jaar uitbrak, verminderde het vertrouwen van banken in 
elkaars kredietwaardigheid. Hierdoor steeg de 1 maands euribor rente (zie de grafi ek hierna).  In feite is er 
sprake van een risico opslag op de rente die het gedaalde vertrouwen weergeeft.  De gemeente heeft ervoor 
gekozen het laatste kwartaal met zeer korte middelen, op dagbasis, te fi nancieren om zo de risico opslag te 
vermijden.

Amsterdam heeft voor de aangetrokken korte leningen in 2007 gemiddeld 3,92% betaald.  Dit is lager dan de 
gemiddelde 1-maands Euribor (4,08%).  Dat verschil wordt verklaard doordat Amsterdam delen van de korte 
fi nanciering aantrekt voor een kortere termijn dan een maand.  Vooral daggeldleningen worden gebruikt om 
de grote, dagelijkse fl uctuaties op te kunnen vangen.  Daar staat tegenover dat het Fonds Bereikbaarheidsof-
fensief Noordelijke Randstad zijn tijdelijke overschotten bij Amsterdam belegt.  Deze belegging voorziet in 
een groot deel van de behoefte aan korte fi nanciering 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) begro-
tingstotaal.  Zonder deze beperking zouden gemeenten alles met kortlopende middelen kunnen fi nancieren. 
 Door de grote fl uctuaties in de korte rente zou daardoor het begrotingsevenwicht in gevaar kunnen komen. 
Het streven van Amsterdam is erop gericht om, binnen de wettelijke grenzen van de kasgeldlimiet, een zo 
groot mogelijk deel van de fi nancieringsbehoefte 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 fl exibiliteit als grote bedragen eerder dan verwacht worden ontvangen. Er hoeven 
dan geen tijdelijke, overtollige geldmiddelen te worden uitgeleend.

Tarief 10 jaars benchmark 30 dec 2006 t/m 31 dec 2007 gemiddeld 4,29 %
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In onderstaande tabel wordt de voor 2007 geldende kasgeldlimiet afgezet tegen de werkelijke ontwikkeling 
van de netto vlottende schuld.  Hieruit blijkt dat de gemeente over het gehele jaar gemiddeld binnen deze 
limiet is gebleven.  Toch is er bij de eerste twee kwartalen van 2007 sprake geweest van een overschrijding. 
 Dat heeft de gemeente doelbewust gedaan omdat er een grote betaling van het Rijk werd verwacht en 
woningcorporaties gemeenteleningen wilden afl ossen.  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 ontheffi ng verleend door de toezichthouder, de 
Provinciale Staten van Noord-Holland.

Tabel Kasgeldlimiet vlottende schuld (bedragen x € 1 miljoen)
2006 2007

Toegestane kasgeldlimiet
Grondslag (omvang begroting per 1 januari) 5.066 4.259
In procenten van de grondslag 8,5% 8,5%
In bedrag 431 385
Gemiddelde netto vlottende schuld 442 374
Ruimte (+) / overschrijding (-) -11 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 herfi nanciering 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 % 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 van de afgelopen jaren is gebruikt 
om de looptijd van de leningen te verlengen. Daardoor is het renterisico verkleind.

Tabel Renterisiconorm en renterisico op vaste schuld (bedragen x € miljoenen)
2006 (werkelijk) 2007 (begroting) 2007 (werkelijk)

Stand van de vaste schuld per 1 januari 2.110 2.225 2.390
Het bij ministeriële regeling vastgesteld % 20 20 20
Renterisiconorm 422 445 478

Renterisiconorm 422 445 478
Feitelijk renterisico op vaste schuld 189 196 169
Ruimte (+) / overschrijding (-) 233 249 309

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 fi nancie-
ring 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 fi nanciering 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 fi nanciering.  De hierdoor 
bespaarde rente wordt ten laste van het Leningfonds gebracht.  Voor zover er geen andere besluiten over zijn 
genomen, komt deze rente ten gunste van het jaarresultaat. 
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De rentelasten die samenhangen met de fi nanciering 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 ontwik-
keling 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.
Dit jaar is voor het eerst in jaren de post doorbelaste rente lager dan de aan derden betaalde rentelasten. 
 De oorzaak vindt met name zijn grondslag in het verschil tussen de raming en de realisatie van de interne 
rekening-courantverhouding.

Mutaties Egalisatiefonds (bedragen x € miljoen)
Boekwaarde 31 december 2006 140,3
Onttrekking 2007 10,0
Boekwaarde 31 december 2007 130,3

2.2.2 Het omslagrekeningpercentage

In 2007 is er een einde gekomen aan de stijging van het Egalisatiefonds doordat de betaalde rente hoger 
bleek dan de doorbelaste omslagrente.  Dit jaar zijn de betaalde rentelasten € 10 miljoen hoger dan de 
doorbelaste rente.  Dit bedrag wordt aan het Egalisatiefonds onttrokken.
Hieronder staat een meerjarig overzicht van de ontwikkeling van de omslagrente in vergelijking met die van 
de kapitaalmarktrente waartegen Amsterdam kan lenen (10 jaar fi xe + 0,15 %).  Uit de grafi ek 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.
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 2007 afgerond 
uitgekomen op 4,05 %.  Het begrote percentage voor 2007 was 3,75. 
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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 woningbouw-
verenigingen bij de gemeente opgenomen leningen af, zodat deze vrijgekomen middelen voor de eigen 
fi nanciering konden worden gebruikt.  Het laatste jaar is de omvang van de leningen weer iets gedaald. 
De omvang van de investeringsuitgaven werd onder andere gecompenseerd door de rijksontvangst van een 
bijdrage voor de afkoop van de veren (€ 220.000).

Kerncijfers leningportefeuille centrale stad (opgenomen):
2004 2005 2006 2007

Aantal geldleningen 178 171 145 147
Gemiddelde maximale looptijd in maanden 101 99 104 98
Gewogen gemiddelde in het jaar betaalde percentage 4,67 4,21 4,16 4,16

Mutaties langlopende leningen (bedragen x € miljoen) 
Boekwaarde 31 december 2006 2,466
Opgenomen leningen 110
Subtotaal 2,576
Afl ossingen 192
Boekwaarde 31 december 2007 2,384

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 uw Vergadering op 16 juni 2004 de Verordening over de uitgangspunten 
van het fi nanciële beleid en beheer en de inrichting van de fi nanciële 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. 
In genoemde verordening is in artikel 8 vastgelegd dat ons College pas een besluit neemt over het 
verstrekken van een lening of een garantie, als uw Vergadering 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 fi nanciële verplichtingen door de lener moet de gemeente in feite de 
lening van de bankinstelling overnemen en wordt de garantie automatisch een lening.
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De belangrijkste uitgangspunten in dit uitvoeringbesluit voor de centrale stad zijn:
zeer terughoudend beleid bij het verstrekken van leningen en garantiesa. 
bestuurlijke toetsing vooraf door ons Collegeb. 
altijd uitgaan van marktconforme rente bij het verstrekken van leningenc. 
inachtneming van artikel 8 van de Verordening ex artikel 212 Gemeentewet door ons College bij de d. 
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 die gebruik kunnen maken van de waarborgfondsen 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 woningbouwvereni-
gingen bij het WSW is ondergebracht.  Op dit moment speelt het onderbrengen van de garanties vooral in 
de zorgsector.  Het waarborgfonds voor de Zorgsector (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 fi nanciële 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 2007 leningen verstrekt aan 
het GVB Activa BV (€ 411 miljoen), GVB Veren BV (€ 6,5 miljoen), de NV Economisch Herstel Zeedijk 
(€ 3,0 miljoen) en de Stichting Melkweg (€ 0,8 miljoen).  Verder heeft de Vereniging Dierenopvang 
Amsterdam een lening verkregen maar hierop is nog geen geld verstrekt.

Mutaties verstrekte leningen langlopende geldleningen (bedragen* € miljoen)
Boekwaarde 31 december 2006 (exclusief fi nanciering stadsdelen) 589
Nieuwe verstrekte leningen 421
Subtotaal 1.010
Totaal afl ossingen 125
Boekwaarde 31 december 2007 885

* Een groot deel van de verstrekte langlopende leningen betreft de leningverstrekking aan woningcorpora-
ties (€ 392 miljoen).
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De belangrijkste overige verstrekte langlopende geldleningen zijn:
GVB Activa BV (€ 377,4 miljoen) 

GVB Veren BV (€ 5,6 miljoen) 

Afvalservice West (€ 4,7 miljoen) 

NV Stadsgoed (€ 34 miljoen) 

BV Exploitatiemaatschappij Carré (€ 18 miljoen + achterstallige afl ossingen) 

Gemeentelijke Kredietbank Amsterdam (€ 14 miljoen) 

Stadsschouwburg (€ 12 miljoen) 

Pantar Amsterdam (voorheen de WRA Groep; € 9 miljoen) 

NV Zeedijk (€ 10 miljoen) 

Stichting Slotervaartziekenhuis (€ 5 miljoen) 

Het totaalbedrag aan verstrekte leningen is fors gestegen in 2007 door de verzelfstandiging van het 
GVB.  Hierbij is de interne kapitaalverstrekking omgezet in een langlopende lening.  De overige verstrekte 
geldleningen nemen van jaar tot jaar af.  Dat komt vooral door de afl ossingen van woningbouwverenigingen 
(€ 77 miljoen in 2007).  Verder heeft de Gemeentelijke Kredietbank Amsterdam in 2007 € 3 miljoen afgelost. 
Ondanks de terugloop vraagt de lening- en garantieportefeuille 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 kredietwaar-
digheid 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 gecon-
fronteerd. Daardoor wijzigt het risicoprofi el van deze instellingen en dus ook de positie van de gemeente als 
lening- of garantieverstrekker. 

3 Lokale heffi ngen

3.1 De belangrijkste ontwikkelingen in 2007

Ten aanzien van de lokale heffi ngen heeft zich een aantal ontwikkelingen voorgedaan.  Deze ontwik-
kelingen kwamen voort uit plannen van de regering en hebben ook hun effect gehad op de Amsterdamse 
belastingheffi ng. 

De belangrijkste ontwikkelingen voor de lokale belastingheffi ng voor het jaar 2007 waren als volgt:
Suwi-net 1: in 2007 heeft de Dienst Belastingen (DBGA) onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om 
bestanden van Suwi-net in te zetten bij het (heffen en) invorderen van de belastingmiddelen.  Deze nieuwe 
informatiebron zal vermoedelijk in de toekomst voor het innings- en invorderingstraject een aantal 
nieuwe verhaalmogelijkheden opleveren.  Nu wordt Suwi-net binnen DBGA alleen gebruikt in het 
kwijtscheldingsproces
jaarlijkse herwaardering/taxatiefrequentie: nadat vanaf 1 januari 2005 het waarderingstijdvak voor  

onroerend goed is teruggebracht van vier naar twee jaar, is met ingang van 1 januari 2007 het waarde-
ringstijdvak voor de Wet WOZ, het zogenaamde WOZ-tijdvak, nog verder teruggebracht.  Vanaf deze 
datum vindt een jaarlijkse waardering plaats.  In 2007 is de waarde per 1 januari 2005 gebruikt en vanaf 
2008 wordt gewaardeerd naar een prijspeildatum die telkens op de eerste januari van het voorgaande 
jaar ligt.  Een jaarlijkse taxatie zal leiden tot een actueler inzicht in de waarde van het areaal.  Daarbij is de 
verwachting dat, doordat marktontwikkelingen gedoseerd in een taxatie tot uitdrukking kunnen komen 
en belastingverschuivingen dus minder schoksgewijs zullen optreden, ook de acceptatie bij betrokken 
belastingplichtigen zal toenemen
fi scale beslistermijn: de Tweede Kamer heeft op 15 februari 2007 het wetsvoorstel Versterking fi scale  

rechtshandhaving aangenomen, waardoor de afhandelingstermijn van bezwaarschriften in fi scale 
zaken wordt verkort.  Op grond van de oude wettelijke regeling geldt een termijn van een jaar voor de 
afhandeling van WOZ-bezwaren en bezwaren tegen gemeentelijke heffi ngen.  Volgens de nieuwe wet zal 

1 SUWI = Structuur Uitvoering Werk en Inkomen
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de beslissing voor het einde van het jaar waarin het bezwaar is ingediend genomen moeten worden – 
tenzij de bezwaren in de laatste zes weken zijn binnengekomen, waarbij de gemeente maximaal zes weken 
over de afhandeling mag doen.  De datum van inwerkingtreding van het wetsvoorstel is 1 januari 2008
verbreed rioolrecht: in 2007 is het wetsvoorstel gemeentelijke watertaken, waarin opgenomen de  

verbrede rioolheffi ng, door de Eerste en Tweede Kamer aangenomen.  In dit wetsvoorstel wordt tevens 
een gemeentelijke zorgplicht geïntroduceerd voor doelmatige inzameling van overtollig regen- en 
grondwater, waarbij bepaalde kosten die de gemeente maakt in het belastingtarief verdisconteerd mogen 
worden.  De inwerkingtreding van dit wetsvoorstel is 1 januari 2008.  In het verlengde hiervan is met 
ingang van 2008 in Amsterdam een nieuwe rioolheffi ng van kracht, waarbij de kosten van grondwaterzorg 
gedeeltelijk in deze heffi ng zijn verdisconteerd

3.2 Gevoerd beleid

In het Programakkoord 2006 – 2010 is in het hoofdstuk Financiën opgenomen dat ons College streeft naar 
lage lokale lasten, hetgeen tot uiting komt in lage tarieven.

Onroerende zaakbelastingen (OZB) en roerende-ruimtenbelastingen (RRB)
De tarieven in de tabel gelden zowel voor OZB als RRB.

Tarief 2007 *
Gebruikersbelasting

bedrijfsruimten € 3,34
Eigenarenbelasting

bedrijfsruimten € 4,17
woonruimten € 1,63

* Tarief per waarde-eenheid van € 2.500

Rioolrecht 
De gemeente heft rioolrechten van burgers en bedrijven met een aansluiting op de gemeentelijke 
riolering (aansluitrecht).  Van de (begrote) kosten wordt 98,5% gedekt uit de (begrote) opbrengsten. 
 Het tarief voor 2007 bedroeg € 115,42 per aansluiting op het ge meentelijke rioleringstelsel. 

Hondenbelasting
Het houden van een hond wordt door de gemeente belast met hondenbelasting.  De ge meente kent 
hierbij een ongedifferentieerd tarief per hond van € 94,68 in 2007 en een apart vast tarief voor geregi-
streerde kennels van € 360,00.  Er wordt vrijstelling verleend voor politiehonden, blindengeleide honden 
en speciaal opgeleide honden voor mensen met een handicap. 

Toeristenbelasting 
Het tarief van deze belasting is al jaren een vast percentage (5%) van de overnachtingsvergoeding 
(exclusief ontbijt) in hotels en andere belastingplichtige objecten zoals campings.  De belas tingopbrengst 
is dus afhankelijk van de bezettingsgraad en de kamerprijzen. 

Vermakelijkheidsretributie 
De vermakelijkheidsretributie wordt geheven van de aanbieders van vermaak op het water tegen 
vergoeding.  De heffing kende in 2007 twee vaste tarieven per persoon: € 0,55 voor rondvaartboten en 
€ 0,27 voor waterfietsen (en stationerende vaartuigen). 

Overige gemeentelijke belastingen en heffingen 
De bevoegdheden ten aanzien van een deel van de lokale heffingen zijn overgedragen aan 
de stadsdelen.  De belangrijkste heffingen die door de stadsdelen worden geheven zijn de 
afvalstoffenheffing, reinigingsrecht bedrijven, precariobelasting en de leges.  De opbrengsten worden 
verantwoord in de jaarrekeningen van de stadsdelen en niet in het jaarverslag van het concern. 
 Op heffingen die door centrale diensten worden geheven – leges en rechten – wordt hierna bij de 
opbrengsten ingegaan. 
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3.3 Lokale lastendruk

In de navolgende tabel zijn de standaard woonlasten weergegeven voor een meerpersoonshuishouden met 
een woning van gemiddelde waarde, zoals die zijn opgenomen in het Belastingoverzicht Grote Gemeenten 
2008 van COELO.  Het gaat daarbij om de volgende heffi ngen, waarbij is aangegeven welke instantie 
verantwoordelijk is voor de heffi ng:

onroerende zaakbelastingen (gemeenten) 

rioolrechten (gemeenten)  

afvalstoffenheffi ng (gemeenten; in Amsterdam de stadsdelen) 

ingezetenenomslag (waterschappen) 

verontreinigingsheffi ngen (waterschappen) 

Woonlasten 2004-2008 meerpersoonshuishoudens (na aftrek Zalmsnip*)
Jaar Amsterdam *** Rotterdam Den Haag Utrecht Gemiddeld
2004 573 617 544 626 590
2005 * 624 656 634 705 655
2006 ** 526 500 510 599 534
2007 539 553 540 666 574
2008 563 nb 550 684 599
* Zalmsnip is per 2005 afgeschaft
**  De OZB voor gebruikers van woningen is per 2006 afgeschaft
*** Amsterdam: gemiddelde van de stadsdelen

In de navolgende tabel wordt een overzicht gegeven van de tarieven van de belastingmiddelen, die het 
grootste deel van de woonlasten voor huishoudens vormen.  Voor de afvalstoffenheffing in Amsterdam is het 
ongewogen gemiddelde van de tarieven van de stadsdelen genomen.

Belastingtarieven grote steden 2007 meerpersoonshuishoudens

Amsterdam Rotterdam Den Haag Utrecht Gemiddeld Amsterdam 
t.o.v.

 gemiddelde
OZB eigendom woningen 1,63 2,89 1,86 2,58 2,24 - 27%
Rioolrecht eigenaren 115,42 145,97 101,48 205,24 142,03 - 19%
Afvalstoffenheffi ng 289,73 237,73 304,80 254,76 271,71    7%

Opbrengsten lokale heffi ngen
De opbrengsten van de belastingen die door DBGA worden geheven, laten over het belastingjaar 2007 
de volgende realisatie zien.

Bedragen x € 1.000 Begroting Actualisatie Realisatie
rioolrecht 48.365 48.347 47.788
OZB gebruik 35.437 33.243 34.018
OZB eigenaren 100.595 99.038 96.790
RRB gebruik 15 15 13
RRB eigenaren 336 336 308
toeristenbelasting 22.235 23.491 25.769
vermakelijkheidsretributie 1.519 1.685 1.685
hondenbelasting 1.708 1.646 1.749
reclamebelasting 257 180 225
precario 53 32 27

Door afwikkelingsverschillen over vroegere belastingjaren kan de realisatie afwijken van het rekeningcijfer; 
de toelichting is opgenomen in het hoofdstuk algemene dekkingsmiddelen.

Zeehavengeld 
De gerealiseerde opbrengst zeehavengeld is € 36,2 miljoen en is daarmee vrijwel gelijk aan de raming in 
de begroting (€ 36,3 miljoen). 
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Binnenhavengeld
Door de Dienst Binnenwaterbeheer (BBA) wordt het binnenhavengeld en leges geheven.

Inkomsten (in euro’s) Gevoerd beleid
Soort lokale heffi ng Raming Realisatie
beroepsvaart 4.112.825 3.987.310 Jaarlijkse nominale stijging
pleziervaart 812.000 971.470 Jaarlijkse nominale stijging.  De stijging voor

3-dagenstickers wordt in stappen verhoogd
vanwege werkbare kashandelingen

Beroepsvaart
De opbrengsten binnenhavengeld Beroepsvaart zijn minder dan begroot.  De belangrijkste reden lijkt 
de snelheid van laden en lossen in de Amsterdamse haven.  Schepen komen steeds meer just-in-time 
in de haven aan en vertrekken ook weer zo snel mogelijk.  Dit betekent dat de termijnen waarover men 
binnenhavengeld betaalt steeds korter worden.

Pleziervaart
Als gevolg van de strengere handhaving op het water zijn er meer verkopen geweest, met name voor de 
jaarstickers. 

Brandweerrechten
De tarieven 2007 zijn ten opzichte van 2006 met 10% gestegen.  De oorzaak hiervan is dat de brandweer 
alle tarieven heeft herijkt met meer actuele en precieze gegevens om de kostendekkendheid beter te 
kunnen garanderen.  Het gevolg van deze herijking is dat sinds 2005 de tarieven boven nominaal zijn 
gestegen.

Halverwege het jaar is gestopt met factureren van bepaalde dienstverleningen, die ook door marktpar-
tijen worden verricht, in verband met de bovenmatige kosten voor administratieve afhandeling en de 
fi scale gevolgen (btw) hiervan voor de Brandweer. 

In 2007 is er voor een bedrag van € 25.600 gefactureerd.

Leges
De legestarieven van de Dienst Binnenwaterbeheer zijn in 2007 herzien, op weg naar kostendekkende 
tarieven in 2008.  De geraamde opbrengst was €29.500 en er is € 43.393 gerealiseerd.  De extra 
opbrengsten worden voor een belangrijk deel veroorzaakt door de uitgifte van de nieuwe exploitatiever-
gunningen voor het vervoeren van passagiers op het water. 

De gerealiseerde legesinkomsten van de Dienst Persoonsgegevens zijn € 909.000.  De inkomsten zijn 
€ 38.000 lager dan de kosten.  Het dekkingspercentage is gemiddeld 97%.  Het dekkingstekort wordt 
voornamelijk veroorzaakt door het lagere rijkstarief voor de uittreksels burgerlijke stand (dekking 91%). 
 De overige leges zijn nagenoeg kostendekkend.  Het beleid is het streven naar 100% kostendekking, 
behoudens de voorgeschreven rijkstarieven.

De Dienst Wonen heft leges voor de administratieve afhandeling van aanvragen voor vergunningen op 
grond van de Huisvestingsverordening en de Verordening op de Woning- en kamerbemiddelingsbureaus.
In 2006 is onderzoek gedaan naar de mate van kostendekkendheid van het afhandelen van 
huisvestingsvergunningen, vergunningen voor tijdelijke verhuur en vergunningen voor woning- en 
kamerbemiddelingsbureaus.
In de tabel hieronder worden de afhandelingskosten en legesopbrengsten in 2007 op begrotingsbasis 
aangegeven.

Kosten Legesopbrengsten
Huisvestingsvergunningen 1.331.970 393.540
Vergunning tijdelijke verhuur 141.670 95.750
Vergunning woning- en kamerbemiddeling 170.040 26.720
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Een voorstel om de leges voor een huisvestingsvergunning te verhogen van € 32 naar € 60 is door uw 
Vergadering verworpen. In de volgende tabel zijn de werkelijke kosten en gerealiseerde legesop-
brengsten opgenomen.

Kosten Legesopbrengsten
Huisvestingsvergunningen 1.361.116 364.272
Vergunning tijdelijke verhuur 184.378 239.252
Vergunning woning- en kamerbemiddeling 173.760 32.116

In 2007 bedroegen de legesopbrengsten van het Stadsarchief € 166.799 (begroot was € 47.860). 
 De reproducties zijn na de realisatie van de archiefbank geleverd volgens een nieuw tarievenstelsel. 
 Het uitgangspunt van grootschalige digitalisering heeft geleid tot een belangrijke daling van de prijs voor 
deze producten. Ruim tweederde van de opbrengst van de leges komt uit de levering van fotoafdrukken 
en scans van foto’s.

De Dienst Milieu en Bouwtoezicht (DMB) ontvangt bouwleges voor grootstedelijke projecten.  Dit heeft 
het volgende resultaat opgeleverd

Bedragen x € 1.000 Begroting Realisatie
Kosten 5.915 6.534
Opbrengsten 5.915 7.283
Saldo 0 749

De hogere opbrengsten in 2007 worden veroorzaakt doordat 1033 legesgenererende aanvragen zijn 
binnengekomen, terwijl de begroting (conform de vigerende regelgeving niet meer dan kostendekkend) 
was gebaseerd op 718 legesgenererende aanvragen.  Tevens kon niet het geplande aantal uren per 
aanvraag besteed worden.
In 2007 zijn alle direct aan de legesgenererende aanvragen toerekenbare kosten, zoals kosten van 
adviezen m.b.t. brandveiligheid, ruimtelijke ordening en welstand en de kosten met betrekking tot de 
wettelijke publicatieplicht, samengebracht.

Parkeren
Kerncijfers bedragen x € 1.000 Rekening 2006 Begroting 2007 Rekening 2007
Opbrengsten totaal 87.242 88.088 99.869
Waarvan voor opdrachtgevers 70.992 71.413 81.641
Waarvan voor centrale stad 16.250 16.674 18.228

Van de totaal ontvangen parkeerinkomsten van de Dienst Stadstoezicht (DST) van circa € 99,8 miljoen 
wordt circa € 18,2 miljoen afgedragen aan het Centraal Mobiliteitsfonds.  De afdracht aan de stadsdelen 
bedraagt derhalve € 81,6 miljoen. 

In onderstaande tabel wordt het resultaat op parkeren voor de gemeente Amsterdam weergegeven. 
 Het betreft hier het saldo van de door DST geïnde parkeeropbrengsten en de in rekening gebrachte 
kosten voor de parkeerhandhaving.  De opbrengsten van bij derden in beheer zijnde parkeerarealen 
(Oud Zuid, De Baarsjes en Bos & Lommer) zijn hierin niet meegenomen, behoudens de opbrengsten van 
Parkeer & Bel voor deze drie stadsdelen.

Resultaat parkeren voor de gemeente Amsterdam bedragen x € miljoen
Rekening 2006 Begroting 2007 Rekening 2007

Parkeeropbrengsten DST gebieden 87,2 88,1 99,9
Af: door DST in rekening gebrachte kosten 39,7 39,5 38,2
Netto resultaat parkeren 47,5 48,6 61,6
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De opbrengst parkeergelden is in 2007 toegenomen met € 11,8 miljoen ten opzichte van de 
Begroting 2007.  Dit is in de volgende tabel gespecifi ceerd.

Bedragen x € 1 miljoen Rekening 2006 Begroting 2007 Rekening 2007
Wegslepen 1,5 1,3 1,5
Parkeergelden 61,3 63,9 70,6
Naheffi ngsaanslagen 9,6 8,3 11,9
Parkeervergunningen 14,2 14,0 15,0
Parkeerterreinen en verhuur parkeervakken 0,6 0,5 0,8

Wegslepen
De opbrengst wegslepen is vrijwel gelijk aan 2006.  Het aantal verslepingen is eveneens vergelijkbaar met 
2006.

Parkeergelden
Begin 2007 is een algemene tariefstijging doorgevoerd en in 2007 is het betaald parkerengebied 
uitgebreid met Minervahaven (circa 200 plaatsen).  De parkeergelden betreffen de opbrengsten uit 
automaten, opbrengsten van de verkoop van Dag-, Week-, Maand- Smart- en Toeristenkaarten (DWMST) 
en kraskaarten.
In mei 2006 is door DST het product Parkeer & Bel ingevoerd, het betalen van parkeerbelasting middels 
een mobiele telefoon.  Deze dienst is beschikbaar voor alle stadsdelen van Amsterdam.  De opbrengsten 
uit Parkeer & Bel bedragen in 2007 € 12,3 miljoen (2006: € 3,6 miljoen).  De daling van de opbrengsten 
uit DWMST-kaarten wordt daarmee ruimschoots gecompenseerd.  In 2007 zijn meer dan 2.000.000 
transacties gedaan via dit kanaal.

Naheffi ngsaanslagen
De opbrengst naheffi ngsaanslagen (Nha’s) is gestegen met in totaal € 2,3 miljoen ten opzichte van 2006. 
 Er is sprake van een fors hogere productie van naheffi ngsaanslagen in 2007.

Vergunningen
De stijging van de inkomsten uit de vergunningen is vrijwel geheel het gevolg van de tariefsverhogingen 
in de stadsdelen Amsterdam Centrum, Oud West, Westerpark en Oost/Watergraafsmeer.

3.4 Kwijtscheldingsbeleid

Kwijtschelding voor particulieren
Hoewel de heffi ng en inning van de waterschapsmiddelen met ingang van 2007 door de Stichting 
Waternet plaatsvindt, wordt de uitvoering van de kwijtschelding nog wel door DBGA gedaan. 
 Hiermee wordt invulling gegeven aan ons besluit dat de burger in Amsterdam slechts één keer een 
kwijtscheldingsverzoek hoeft in te dienen voor alle heffi ngen die voor haar of hem openstaan voor 
kwijtschelding.

Wettelijk kader
Bij het verlenen van kwijtschelding is de gemeente gebonden aan door de rijksoverheid vastgestelde 
regels.  De belangrijkste regel bepaalt dat alleen kwijtschelding wordt verleend als de belastingschuldige 
niet beschikt over vermogen of betalingscapaciteit.  Daarom vindt bij de beoordeling van een verzoek om 
kwijtschelding altijd een vermogens- en inkomenstoets plaats, die wordt afgezet tegen een aantal vastge-
stelde normen, waaronder de door uw Vergadering vastgestelde kwijtscheldingsnorm.  Deze normen zijn 
gekoppeld aan de vigerende bijstandsnormen en afhankelijk van de leeftijd en de gezinssamenstelling 
van de aanvrager.  In de kwijtscheldingsregeling wordt aangegeven in hoeverre het inkomen of vermogen 
beschouwd wordt als betalingscapaciteit ter voldoening van de belastingschuld en welke schulden in 
mindering mogen worden gebracht.

Beperkte gemeentelijke beleidsvrijheid
In Amsterdam staat de kwijtscheldingsnorm gelijk aan (100% van) de van toepassing zijnde bijstandsnorm. 
 Daarmee past de gemeente Amsterdam de regels maximaal toe, waardoor er binnen de wettelijke kaders 
zoveel mogelijk mensen in aanmerking kunnen komen voor kwijtschelding.
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Automatische kwijtschelding
Uit het oogpunt van doelmatigheid en klantvriendelijkheid wordt automatische kwijtschelding verleend 
als een belastingschuldige in een eerder jaar kwijtschelding heeft gekregen en er geen wijzigingen in de 
fi nanciële positie zijn geweest.  In 2007 heeft DBGA meegedaan aan de landelijke pilot van het landelijk 
Inlichtingenbureau (IB).  Het IB kan via bestandskoppeling kijken in alle inkomens- en uitkeringsgegevens 
in Nederland.  Deze bestandskoppeling bestaat bekend als SUWI-Net waarbij SUWI staat voor Structuur 
Uitvoering Werk en Inkomen.  Via het IB kon in 2007 aan meer belastingplichtigen (51.000) automatische 
kwijtschelding worden verleend dan voorheen mogelijk was via de bestandskoppeling met DWI (39.000). 
De pilot met IB is in 2007 geëvalueerd en besloten is, gezien de doelmatige werking, in 2008 wederom 
gebruik te maken van het IB en SUWI-Net.

Onderzoek naar mogelijke kwijtschelding voor ondernemers
Uit onderzoek is gebleken dat, binnen het huidige wettelijke kader, er geen mogelijkheid is om 
ondernemers kwijtschelding van gemeentelijke belastingen te geven.  Ook in de heffi ngs- en 
invorderingssfeer zijn er geen oplossingen om tegemoet te komen aan de fi nanciële problemen van 
ondernemers met een inkomen op bijstandniveau.  Een uitbreiding van het kwijtscheldingsbeleid voor 
woonlasten van ondernemers (OZB voor de woning en Afvalstoffenheffi ng) vereist een wijziging van het 
wettelijke kader.  Om het Rijk te bewegen tot de gewenste aanpassingen in de rijksregelgeving is op 6 
juli 2007 een verzoek aan de minister van Financiën gedaan.  In een reactie van 30 oktober 2007 toont 
de staatssecretaris van Financiën begrip voor het onbillijk uitpakken van de toepassing van de regeling 
voor rijksbelastingen op gemeentelijke belastingen en geeft hij aan, dat de voorstellen zullen worden 
ingebracht in een interdepartementale werkgroep onder leiding van het Ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijkrelaties.  De VNG vertegenwoordigt hierbij de gemeenten.
In de Kabinetsreactie op de Armoedemonitor 2007 van het Sociaal en Cultureel Planbureau en het 
Centraal Bureau voor de Statistiek heeft de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
aangegeven dat hij specifi ek voor zelfstandige ondernemers de mogelijkheid bestudeert voor kwijtschel-
ding van door de gemeenten of waterschappen opgelegde privé-belastingen aan ondernemers met een 
geringe betalingscapaciteit en zonder vermogen.

4 Verbonden partijen

4.1 Inleiding

De paragraaf Verbonden partijen geeft inzicht in het beleid en de veranderingen inzake derde rechtsper-
sonen waarin de gemeente een fi nancieel én bestuurlijk belang heeft.  Het gaat hierbij om privaatrechtelijke 
rechtspersonen (vennootschappen en stichtingen), maar ook om publiekrechtelijke rechtspersonen zoals 
gemeenschappelijke regelingen voor bestuurlijke samenwerking (Stadsregio 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 op de in 2007 vernieuwde website www.deelnemingen.amsterdam.nl. 

4.2 Heroverweging gemeentelijke deelnemingen

Conform het gemeentelijke deelnemingenbeleid zijn in 2007 alle gemeentelijke deelnemingen herover-
wogen.  Dit houdt in dat alle deelnemingen zijn beoordeeld op het behartigen van het publieke belang, 
fi nanciële risico’s en de corporate governance.  Naar aanleiding van deze analyse is besloten om 24 van de 41 
deelnemingen aan te houden. Zeven deelnemingen staat op de lijst om (op termijn) afgestoten te worden. 
 Voor de overige tien deelnemingen is een afwijkend besluit genomen (bijvoorbeeld liquidatie of evaluatie).
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4.3 Doelgericht op afstand

In 2007 is gestart met het beleidsstuk Doelgericht op afstand, begin 2008 is het bestuurlijke traject hiervan 
afgerond. Doelgericht op afstand vervangt de drie beleidsstukken uit 2002 en 2003 over deelnemingen, 
vertegenwoordigingen en privatiseringen, uitplaatsingen & verzelfstandigingen.  Het stuk heeft als doel 
de samenhang tussen de drie beleidsvelden duidelijk te maken en te versterken. Daarnaast is het beleid 
geactualiseerd en beter leesbaar gemaakt. Aangezien de ervaringen met de beleidsstukken overwegend 
positief waren, zijn de al bestaande beleidslijnen voortgezet.

4.4 Deelnemingenbeheer

Enkele jaren geleden is een begin gemaakt met het intensiveren van het deelnemingenbeheer op basis 
van het deelnemingenbeleid.  Binnen het deelnemingenbeheer is sprake van complementaire taken 
tussen de vakwethouder en de wethouder Deelnemingen.  De behartiging van het private belang van alle 
deelnemingen is neergelegd bij de wethouder Deelnemingen.  Het publieke belang per deelneming is 
toevertrouwd aan de desbetreffende vakwethouder.

De gemeente streeft na zich in het beheer van de gemeentelijke deelnemingen als zakelijk en actief 
aandeelhouder op te stellen.  Het dagelijkse beheer heeft tot doel het beheersen van risico’s die aan het 
aandeelhoudersschap verbonden zijn en het streven naar lange termijn groei van de waarde van het aandeel, 
waarbij een marktconform rendement verwacht wordt.

4.5 Recreatieschappen

De gemeente heeft met een groot aantal buurgemeenten gemeenschappelijke regelingen afgesloten voor 
openbaar groen en recreatie.  De recreatieschappen liggen in de buurgemeenten. Amsterdam doet mee in 
de recreatieschappen als belangrijke fi nancier.  Enkele jaren geleden 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 vertegenwoor-
digers 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 2007.

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, die ten 
laste komen van de algemene dienst, bedroegen in 2007 € 12 miljoen.  De dividendopbrengsten van deze 
deelnemingen bedroegen € 62 miljoen.  Dit bedrag is fors hoger dan geraamd. Anticiperend op deze fors 
hogere realisaties is het merendeel daarvan, te weten € 31 miljoen, als incidentele ruimte toegevoegd aan 
de begroting voor 2008.

Zo keerde NV Luchthaven Schiphol ruim € 5 miljoen meer uit dan geraamd.  Niet alleen vanwege een 
buitengewoon goed fi nancieel resultaat over boekjaar 2006, maar ook keerde deze NV een groter deel van 
de winst uit als dividend dan gewoonlijk.  Ook Nuon keerde een groter deel van de winst uit als dividend 
dan gewoonlijk. Daarnaast behaalde Nuon toch al recordresultaten, wat bij elkaar tot een uitzonderlijk grote 
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winstuitkering leidde.  In 2006 keerde de Bank Nederlandse Gemeenten behalve haar regulier dividend ook 
een extra dividend uit.  En tot slot keerde NV Verzekeringsbedrijf Groot Amsterdam een hoger dividend uit, 
dit als gevolg van een incidentele vrijval van hun schadereserve en een gunstig schaderesultaat over 2006.

De opbrengst van GVB Holding NV is lager dan geraamd.  Dit is veroorzaakt doordat de winst van GVB (in 
2006 nog een diensttak van de gemeente Amsterdam) over 2006 al verwerkt is in de gemeenterekening.

4.8 Nieuw verbonden partijen in 2007

Naam Doel
Fabchannel Holding BV (25%) Voorwaarde om het in Topstad neergelegde project ‘CulturePlayer’ uit 

te kunnen voeren.  Het project ‘CulturePlayer’ is erop gericht om de door 
Fabchannel ontwikkelde technologie gebruiksklaar te maken voor culturele 
producties. 

4.9 Afgestoten verbonden partijen in 2007

In 2007 zijn geen deelnemingen afgestoten. 

4.10 Belangrijke deelnemingen GVB, Nuon, Schiphol en 

Zuidas (i.o.)

2007 was het eerste jaar van GVB als deelneming van de gemeente Amsterdam. Gedurende het jaar is 
ervaring opgedaan in de nieuwe werkverbanden tussen GVB, gemeente (vanuit aandeelhouders- en toezicht-
houdersrol) en stadsregio (als opdrachtgever en fi nancier) en zijn de gemaakte afspraken over het toezicht op 
de in Activa B.V. ondergebrachte zogenoemde strategische activa verder uitgewerkt en geïmplementeerd. 

Daarnaast is van belang dat het kabinet in 2007 besloten heeft de stadsregio’s keuzevrijheid te bieden 
tussen openbare aanbesteding of onderhandse gunning van het openbaar vervoer in de stedelijke gebieden 
Rotterdam, Den Haag en Amsterdam.  Voor Amsterdam geldt dit vanaf de concessie die 1 januari 2012 
ingaat.

Een belangrijke gebeurtenis voor Nuon in 2007 is de beëindiging van het fusieproces met Essent.  In overleg 
met de aandeelhouders is Nuon zich hierna, ook in het licht van de toekomstige splitsing van Nuon in 
een gereguleerd netwerkbedrijf en een commercieel productie- en leveringsbedrijf, gaan beraden op de 
strategische consequenties van deze ontwikkeling. 

Van belang voor het aandeelhouderschap in Schiphol is dat de minister van Financiën in 2007 afzag van 
privatisering.  Het jaar stond verder vooral in het teken van het ontwikkelen van strategische plannen voor de 
versterking van de mainportfunctie van Schiphol. 

Om de ontwikkelingen van de Zuidas mogelijk te maken is in 2007 gewerkt aan de voorbereiding van de 
oprichting van een NV waarin de publiek private samenwerking met de Staat en private partijen wordt 
vastgelegd.  De voorbereidingen voor gemeentelijke deelname in een dergelijke NV heeft de nodige 
bestuurlijke aandacht gevraagd eind 2007 en dit zal in 2008 verder doorlopen.
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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. 

De Rekening 2007 geeft ten opzichte van de Begroting 2007 een onderbesteding van € 12,1 miljoen (6%) 
te zien voor het onderhoud van kapitaalgoederen. Infrastructuur metro/tram (- € 10 miljoen) en Openbare 
verlichting ( - € 7,3 miljoen) waren samen goed voor € 17,3 miljoen.  Daar staat tegenover dat voor een viertal 
categorieën de uitgaven aanmerkelijk hoger waren dan begroot: Riolering (€ 2,5 miljoen), Gebouwen 
(€ 1,8 miljoen), Tunnels (€ 700.000) en Installaties, machines en apparaten (€ 700.000), samen € 5,7 miljoen. 
Ten opzichte van de Rekening 2006 is er een daling van € 75,8 miljoen (30%) in de onderhoudskosten. 
 Iets minder dan de helft daarvan (€ 35,6 miljoen) wordt verklaard uit de verzelfstandiging van het GVB, 
waarvan een van de gevolgen is dat het onderhoud aan het rollend materieel met ingang van 2007 niet 
langer voor rekening van de gemeente komt.  De andere helft wordt goeddeels verklaard uit een stelselwijzi-
ging bij de Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer (DIVV), die ertoe leidde dat door deze dienst met ingang 
van de Begroting 2008 (met terugwerkende kracht tot 2007) aanzienlijk lagere bedragen voor het onderhoud 
van kapitaalgoederen worden opgevoerd dan het geval was bij het opstellen van de Jaarrekening 2006. 
 Daarom wijken de cijfers in de kolom Begroting 2007 af van de vastgestelde Begroting 2007.

Tabel: Onderhoudslasten (bedragen x € 1 miljoen)
Categorie Rekening  2006 Begroting 2007 Rekening 2007
Wegen 12,9 6,7 7,0
Bruggen 9,9 6,2 5,9
Sluizen en oevers 2,8 1,6 1,6
Tunnels 2,7 2,1 2,8
Kades/steigers 0,5 0,6 0,3
Riolering 34,4 33,9 36,4
Water 5,4 5,8 5,5
Groen 0,7 0,9 0,9
Gebouwen 22,1 15,1 16,9
Materieel 35,9 0,3 0,3
Verkeersregelinstallaties 12,2 5,4 5,5
Openbare verlichting 28,7 27,2 19,7
Infrastructuur metro/tram 68,8 64,3 54,3
Installaties, machines en apparaten 13,4 16,6 17,3
Totaal 250,3 186,6 174,5

Totaalbeeld infrastructuur
De infrastructuur in Amsterdam is in redelijke staat.  De meeste arealen bevinden zich op een verzorgd 
niveau of er zijn maatregelen genomen waardoor dit niveau zal worden gerealiseerd.  Alleen bij de 
autotunnels, bruggen en sluizen wordt dat verzorgde niveau nog niet helemaal bereikt.  Anders ligt 
dit bij de sluizen en de bruggen.  Uit oogpunt van een aantrekkelijke stad is het de ambitie om bij het 
onderhoud van de monumentale en gezichtsbepalende bruggen grote aandacht aan het schoonheidsas-
pect te geven en tegelijkertijd het huidige niveau te handhaven. 

5.2 Wegen

Een belangrijke graadmeter voor de technische staat van de wegen van het hoofdnet auto is het percentage 
slechte wegen.  Dat percentage is van 38% in 2000 gedaald naar 16% in 2007.  Voor een groot deel hangt dit 
samen met het feit dat een aantal wegen buiten de reguliere beheerbudgetten om is aangepakt.  Het komt 
regelmatig voor dat wegen die tot het hoofdnet auto behoren binnen grote (vaak grootstedelijke) projecten 
worden aangepakt. Daarnaast heeft in het kader van de vaststelling van het Beleidskader Hoofdnetten en de 
nota Stedelijke Infrastructuur, als onderdeel van de Verordening op de Stadsdelen, een uitruil plaatsge-
vonden.  Daarbij werden wegen door de centrale stad overgedragen aan stadsdelen en vice versa.  Over het 
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algemeen verkeren de door de stadsdelen overgedragen wegen in een betere staat van onderhoud dan de 
wegen die de centrale stad overdroeg. Overigens is in de Begroting 2008 separaat geld vrijgemaakt om, 
volgens het principe ‘schoon door de poort’, de aan de stadsdelen overgedragen wegen op te knappen. 

Bij de Begroting 2007 is een ontwikkeling ingezet naar een meer rompmatige fi nanciering van het beheer 
van de wegen van het hoofdnet auto. Daardoor kan het deklagenprogramma worden uitgebreid, hetgeen 
vervangingsonderhoud minder noodzakelijk maakt.  Het onderhoudsniveau van het net bevindt zich tussen 
sober en verzorgd. Financiële maatregelen zijn getroffen om op termijn een verzorgd niveau te bereiken. 
 Naast de technische staat gaat het ook om verkeersveiligheid en doorstroming.  Ook daaraan wordt gewerkt 
met specifi eke programma’s, onder andere voor black-spots. 

De stadsdelen zijn verantwoordelijk voor het dagelijks beheer.  De activiteiten van de stadsdelen hebben 
dus invloed op de optimalisering van de activiteiten van de centrale stad.  DIVV moet daarom, meer dan in 
het verleden, monitoren of de stadsdelen adequaat beheer plegen.  Blijft dat achterwege dan dienen de 
stadsdelen daar op te worden aangesproken.

Westpoortbeheer
Het onderhoud van het gebied Westpoort en het bedrijventerrein Food Center geschied op basis van 
een tienjarig onderhoudsplan.  Bij Food Center is achterstallig onderhoud aangepakt, waarvoor een extra 
bedrag van € 250.000 beschikbaar is gesteld.  In Westpoort is gewerkt aan grotere projecten zoals de 
Elementenstraat, Contactweg, Transformatorweg (ventweg noord) en het fi etspad Basisweg Zuid/Noord. 
 In 2007 is de voorziening groot onderhoud, op een bedrag van € 38.455 na, volledig tot besteding 
gekomen.

Haven Amsterdam
De staat van onderhoud van de wegen onder verantwoording van Haven Amsterdam (HA) is redelijk 
goed tot goed.  Uit de periodieke controle bleek dat de wegen ruim voldoende scoorden op het stuk van 
verharding.  HA besteedde in 2007 € 1,5 miljoen aan het onderhoud van wegen.

5.3 Bruggen

Op dit moment geldt voor het beheer en onderhoud van bruggen een verzorgd kwaliteitsniveau. 
 Veel monumentale objecten zijn recent gerenoveerd.  De middelen zijn voldoende voor het dagelijks beheer 
maar schieten tekort voor de extra aandacht die de monumentale en beeldbepalende bruggen met het 
oog op hun schoonheid nodig hebben.  De uitstraling van deze objecten zal daarom verminderen en de 
gemiddelde staat van onderhoud zal dalen naar een sober niveau.

5.4 Sluizen en oevers

Sluizen
Het kwaliteitsniveau van beheer en onderhoud van sluizen is op een verzorgd niveau.  Ook voor de 
monumentale sluizen is een extra inspanning nodig om te voorkomen dat de gemiddelde staat van 
onderhoud weer naar een sober niveau zal dalen.

Oevers
De toestand van de oevers en de scheepvaartvoorzieningen ligt over het algemeen op een verzorgd 
beheerniveau.  Dat wil zeggen dat dit areaal veilig gehouden wordt en meer is ook niet nodig. Vervanging 
vindt alleen plaats als funderingen onherstelbaar zijn aangetast en het duidelijk is dat de oever of de kade 
verzakt of dat er instorting dreigt. Steigers e.d.  worden vervangen wanneer gebruikers risico lopen op 
letselschade.  Een beperkte verhoging van het huidige structurele budget in de rompbegroting is nodig 
om het veiligheidsniveau op termijn te kunnen garanderen.  In de Nota Stedelijke Infrastructuur 2006 is de 
verdeling van verantwoordelijkheden tussen centrale stad en stadsdelen aangaande het groot onderhoud 
en de vervanging van kades en oevers niet volledig vastgelegd.  Een vervolgonderzoek op onderdelen is 
aangekondigd.  Op basis van dit onderzoek wordt gewerkt aan een voorstel voor verduidelijking en zullen 
fi nanciële consequenties daarvan in beeld gebracht worden.
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5.5 Tunnels

De tunnels in beheer en onderhoud zijn de IJtunnel, de Piet Heintunnel en de Arenatunnel.  Het 
kwaliteitsniveau van beheer en onderhoud aan deze autotunnels ligt tussen een minimaal en een sober 
niveau.  Het aantal storingen neemt hierdoor fors toe en de tunnels voldoen niet aan de nieuwe, 
strengere eisen die aan de veiligheid van tunnels worden gesteld.  De komende jaren zal fl ink geïnvesteerd 
worden in de renovatie van de IJtunnel enerzijds en in maatregelen om aan de nieuwe wet voor 
tunnelveiligheid te kunnen voldoen anderzijds.  Het ontbreekt aan de fi nanciële middelen voor goede 
inspecties en regelmatig onderhoud die de levensduur van de gerenoveerde installaties én het civieltechni-
sche deel van de autotunnels zouden kunnen optimaliseren. Derhalve zal het niveau op termijn weer dalen.

5.6 Kades en steigers

Kades 
De staat van onderhoud van de kades is redelijk tot goed te noemen, met uitzondering van die in de 
Suezhaven en de Westhaven,  waar de onderhoudssituatie slecht tot zeer slecht is.  In 2007 is de kade 
bij Ceres op diverse plaatsen hersteld.  In verband met een waarneembare afname van kwaliteit van een 
aantal stalen damwandconstructies zal de controle op kwaliteit van de kades worden verscherpt.  Bij de 
lichterinstallatie IJ-palen in IJmuiden zijn alleen kleine onderhoudswerkzaamheden verricht. 

Steigers 
De onderhoudssituatie van de steigers is goed.  Bijna alle houten steigers zijn vervangen door stalen 
exemplaren van grotere afmetingen.  Door de stijgende druk van binnenvaart en Rijncruises – en door 
de invoering van de portsecurity-maatregelen – dreigt enerzijds een tekort aan ligplaatsen en worden 
anderzijds steigers steeds intensiever gebruikt.  Op een aantal locaties zijn met stalen palen extra 
ligplaatsen gecreëerd.
Door de groei van de petrochemische sector zullen nieuwe steigers moeten worden bijgebouwd.
Onderzocht wordt waar binnen de beperkte ruimte extra ligplaatsen kunnen worden ontwikkeld. 

Het project IJsei achter het Centraal Station vordert gestaag.  In 2007 is de eerste van de nieuwe 
betonnen steigers aan Haven Amsterdam overgedragen.  Om het aantal ligplaatsen voor de Rijncruise-
vaart te kunnen uitbreiden werd een aantal drijvende steigers verplaatst.

5.7 Rioleringen

Binnen de categorie rioleringen wordt onderscheid gemaakt tussen het rioolstelsel en de rioolgemalen, die 
elk een eigen beleidskader kennen. 

Beleidskader rioolstelsel
Het onderhoud van het rioolstelsel bestaat uit:

reinigen: rioolreiniging heeft tot doel de afvoer- en bergingscapaciteit van het vuilwater- en regenwa- 

terriool te handhaven, inspectie mogelijk te maken, aantasting tegen te gaan en de vuiluitworp op het 
oppervlaktewater en wateroverlast te beperken.  Het beleid is preventief te reinigen om 
calamiteiten te voorkomen
inspecteren: de inspectie van de riolering is gericht op het in kaart brengen van de constructieve  

toestand van het rioolstelsel en het functioneren van het openbare riool.  Het beleid is preventief te 
inspecteren om calamiteiten te voorkomen
renovatiewerkzaamheden: gericht op het in stand houden van de functionaliteit van het openbare  

rioolstelsel.  Door het repareren en vervangen van riolen worden calamiteiten en overlast voor-komen. 
 Het beleid is er op gericht om – voor zover mogelijk – de renovatiewerkzaamheden 
gezamenlijk met andere Amsterdamse diensten en bedrijven uit te voeren om zodoende kosten te 
besparen en overlast te beperken
calamitieus functieherstel: gericht op het onder alle omstandigheden in stand houden van de  

functie van het riool, de kolken, de vuil- en regenwaterputten alsmede de kolken met aansluitingen
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Beleidskader rioolgemalen
Met de introductie van risicomanagement voor het onderhouden van rioolgemalen zal een verschuiving 
kunnen optreden naar meer preventief onderhoud bij objecten die een groot risico inhouden voor het 
behalen van de bedrijfsdoelstellingen. Veiligheid is een van deze bedrijfsdoelstellingen die op basis van 
risico-evaluaties inhaalslagen op achterstallig onderhoud nodig kunnen maken.  De focus zal de komende 
jaren vooral liggen op het aantoonbaar arbeidstechnisch veilig kunnen blijven werken.  Om dit te kunnen 
realiseren zullen veel ventilatiesystemen en bijbehorende bedienings- en waarschuwingssystemen 
moeten worden aangepast.  Ook het inspecteren van ontvangstkelders van rioolgemalen en de eventueel 
noodzakelijke renovatie van deze onderdelen zullen prioriteit krijgen.  In de komende jaren zullen hiervoor 
mogelijk afzonderlijke kredieten worden aangevraagd.

In 2007 is gestart met het opstellen van een Ontwerp en Beheerplan.  Dit plan is opgesteld als een 
programma van eisen en zal in het eerste kwartaal van 2008 gereed zijn.  De opdrachtformulering daarin is 
gericht van beheer naar uitvoering.  Het plan voorziet in een uniforme wijze van prognosticeren van kosten 
per object wat een nieuw inzicht kan geven bij de begrotingsopstelling. 

5.8 Water

Beleidskader drinkwatertaak 
De sector Drinkwater van Waternet voert in opdracht van de gemeente Amsterdam de operationele 
drinkwatertaken uit.  Deze sector continueert het beleid voor onderhoud, optimalisering en vergaande 
automatisering van de zuiveringsinstallatie 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 daarvoor 
zijn leveringszekerheid, veiligheid, milieu, kwaliteit, imago en (fi nanciële) schade. 

5.9 Groen

Amsterdamse Bos
De gemeente Amsterdam beheert in het Amsterdamse Bos ongeveer 1000 hectare groen – met daarin 
wegen en paden, water, bruggen, oevers, gebouwen en materieel.  In 2007 werden herstelwerkzaam-
heden aan de natuurstenen gevel van het hoofdgebouw uitgevoerd.  Ook werden er inbraakwerende 
maatregelen getroffen naar aanleiding van twee inbraken in het najaar van 2006.  Verder werd de parkeer-
weide in het Entreegebied heringericht.  Door intensief gebruik van het terrein aan de kant van Grand 
Café de Bosbaan en het tenniscentrum Amstelpark is de grasmat hier verloren gegaan.  Omdat herstel van 
dit veel gebruikte deel niet goed mogelijk is, wordt de grasmat op deze parkeerplekken vervangen door 
een verharding van betontegels.  Ook zullen twee extra rijstroken van asfalt worden aangebracht om de 
spreiding van het parkerende auto’s over het terrein te verbeteren. Daarnaast het achterstallig onderhoud 
van de voetpaden en de infrastructuur rondom de Bosbaan aangepakt. 

5.10 Gebouwen

Brandweer
Het planmatige meerjarige onderhoud van de gebouwen vindt plaats met behulp van een geauto-
matiseerde applicatie.  Om het jaar wordt de jarenplanning bijgesteld op basis van een nieuwe invoer 
van de situatie en een evaluatie van de stand van zaken.  De laatste inventarisatie vond plaats in 2006. 
Het beschikbare budget is voldoende om het minimale dagelijkse en het groot onderhoud van de 
gebouwen uit te voeren.  Door voortdurend veranderende wettelijke eisen ten aanzien van keuringen van 
installaties en (onderdelen van) gebouwen stijgen de onderhoudskosten jaarlijks. 

In de meerjarenraming wordt met behulp van conditiemeting een objectief en uniform beeld van de 
technische kwaliteit van (delen van) gebouwen.  De conditie wordt uitgedrukt op een zes puntenschaal, 
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waarbij 1 de hoogste en 6 laagste kwaliteit aangeeft.  Dit maakt een neutraal oordeel en onderlinge 
vergelijking mogelijk. 

De vorig jaar gerapporteerde lichte achterstand in het groot onderhoud werd in 2007 weggewerkt. 
De hoge ouderdom van de gebouwen maakt het relatief duur ze onderhoudstechnisch op orde te 
houden.  Verder vormt een voortdurend groeiend eisenpakket op het gebied van milieu en arbo, 
gebruiksvergunning en brandveiligheid een extra fi nanciële belasting.  Daarom blijven naast het budget 
voor regulier groot onderhoud aanvullende incidentele kredieten nodig.

Parkeergebouwen
In 2007 is in het kader van groot onderhoud bij een aantal garages en terreinen de verlichting vervangen 
dan wel aangepast.  Anderen bevinden zich nog in de onderzoeksfase, waarbij er tevens aandacht is voor 
energiebesparende maatregelen.

5.11 Materieel

Per 1 januari 2007 is het GVB verzelfstandigd.  2006 was het laatste jaar waarin het onderhoud aan de bussen 
en het rollend materieel ten laste kwam van de gemeente Amsterdam. 

5.12 Verkeersregelinstallaties

De staat van onderhoud van de verkeersregelinstallaties, de verkeersinformatiesystemen en de dynamische 
verkeersinformatiesystemen is redelijk tot goed.  Het schoon en heel houden van de infrastructuur is geborgd 
via het afsluiten van contracten voor klad- en plakvrij houden en schilderen van de installaties.

Het beheer is erop gericht dat de reguliere levensduur van 18-20 jaar wordt gehaald en zo mogelijk 
verlengd.  De onderhoudsstaat van de verkeersregelinstallaties is zowel qua fysieke staat van het areaal 
alsmede de kwaliteit van de regelprogramma’s verzorgd. Ontwikkelingen voor de komende tijd, die reeds in 
gang zijn gezet, zijn gelegen in:

het bevorderen van de verkeersveiligheid door het aanpakken van verkeersonveilige geregelde  

kruispunten 
het verbeteren van de doorstroming door netwerk- en strengsgewijs te gaan regelen (groene golven op  

de corridors en het optimaliseren van prioriteit voor het openbaar vervoer, o.a.  door lijnsgewijze aanpak 
van tramlijnen)
de vergroting van de leefbaarheid door dynamische akoestische signalering voor visueel gehandicapten;  

dynamische wachttijdvoorspelling voor fi etsers en voetgangers

Verkeersinformatiesystemen 
Zowel de vaste als de dynamische systemen zijn in goede staat, op een verzorgd niveau.  Voor de vaste 
systemen wordt auto- en fi etsverkeerbewegwijzering aangelegd en onderhouden volgens landelijke 
richtlijnen die ook het referentiekader vormen voor het beheer van het voetgangerssysteem in de 
binnenstad.  De ontwikkeling van de afgelopen jaren m.b.t.  de meer dynamische systemen is gekoppeld 
aan de ambities t.a.v.  het verbeteren van het verkeerbeheer.  Zo worden er bijvoorbeeld scenario’s 
ontwikkeld waarmee maximale benutting, betrouwbare reistijden en minimale omgevingshinder bewerk-
stelligd kunnen worden. Geavanceerde systemen zijn een groeiende markt.  Deze systemen kennen 
overigens een stevig investeringsniveau en relatief hoge beheerkosten, dat laatste mede als gevolg van 
snelle afschrijving.
De bijdrage aan de nieuwbouw van geavanceerde systemen is opgenomen in het meerjarenvoorstel 
Mobiliteitsfonds.  Wordt er geen alternatieve bron wordt gevonden dan zal deze bijdrage in verband met 
de vervangingsinvesteringen een structureel karakter krijgen.

Verkeersmanagement
Op dit moment bestaat het verkeersmanagement uit de verkeersleiding bij de tunnelbewaking, uit inci-
dentmanagement op corridors en uit het coördinatiestelsel.  Na de besluitvorming over de kerntaken van 
de politie komt daar het operationeel aansturen van de verkeerslichten bij.  Een sober onderhoudsniveau 
is geborgd, maar de ambitie ligt hoger: een verkeersmanagementcentrale van waaruit de belangrijkste 
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verkeersaders in de gaten gehouden kunnen worden en maatregelen genomen is in ontwikkeling. 
 Dat maakt afstemming van verkeerssystemen mogelijk, zoals bijvoorbeeld groene golven, maar ook kan 
op onvoorziene omstandigheden gereageerd worden. Nagegaan wordt hoe verkeerssystemen optimaal 
kunnen worden aangewend ten gunste van de bereikbaarheid en de leefbaarheid van de stad.

5.13 Openbare verlichting

De onderhoudskosten voor openbare verlichting zijn in de rekening € 7,3 miljoen lager dan begroot. 
 Dat komt omdat de inkomsten hoger waren dan geraamd.  Dat was te danken aan de bijdragen van 
stadsdelen aan een hoger kwaliteitsniveau en aan de ontvangst van extra schadevergoedingen. 
 Deze inkomsten zijn verrekend met de uitgaven.  De staat van onderhoud is te kwalifi ceren 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. 

De staat van de openbare verlichting is op een verzorgd niveau, zij het dat de installatie op het onderdeel 
aardingsveiligheid slecht scoort en op een aantal locaties waarschijnlijk de norm zelfs onderschrijdt. 
 Een nader onderzoek loopt.  In 2007 werd het Beheerplan Openbare Verlichting opgesteld en een Meerjaren 
Vervangingsprogramma 2008-2012.  Een integrale aanpak bestaande uit inspectie, het objectbeheer en het 
vervangingsprogramma beoogt de openbare verlichting op een verzorgd niveau te houden.  De middelen 
zijn daarvoor aanwezig via de functionele begroting en de rompmatige kredieten.

Stadsilluminatie 
Eén keer per 2-3 jaar vindt er een integrale inspectie plaats waarbij een grondige schouw en analyse 
plaatsvindt van de technische staat waarin de installaties verkeren.  Tevens wordt gekeken of de installatie 
qua lichtarchitectuur en aanzien nog voldoet.  Op basis van de hieruit voortvloeiende rapportages wordt 
een voortschrijdend meerjaren vervangingsprogramma opgesteld dat vervolgens in jaarschijven en 
projecten wordt vertaald.  De staat van onderhoud is hiermee op een verzorgd niveau en de fi nanciële 
middelen zijn afdoende om dat zo te houden.  Voor klokken geldt hetzelfde.

5.14 Infrastructuur metro/tram

Metro
De staat van onderhoud van de infrastructuur metro vertoont een wisselend beeld.  Op de Oostlijn is 
de infrastructuur verouderd en is de technische levensduur overschreden.  De andere lijnen zijn op een 
verzorgd niveau.  Via het Meerjaren Vervangingsprogramma Metro (MVP-M), waarin onder meer het 
project Renovatie Oost Lijn is opgenomen, wordt, in samenspraak met de stadsregio, de komende jaren 
veel geïnvesteerd om de metro-infrastructuur op het gewenste niveau te krijgen.  Het topniveau, zoals 
weergegeven in MetroMorfose, waarbij ook de architectuur van de stations zou worden aangepakt, is 
fi nancieel onhaalbaar gebleken. Belangrijk onderdeel van het MVP-M is de veiligheid. 

Tram
De technische staat van de traminfrastructuur is goed en de middelen zijn aanwezig om die op dat peil te 
houden.  Op het gebied van toegankelijkheid en doorstroming zijn echter verbeteringen gewenst.  Van de 
tramhalten is 45% opgehoogd maar voor de overige 55% (250 halten) is nog een aanzienlijk budget 
benodigd. Gerichte maatregelen ter bevordering van doorstroming kunnen, zeker bij een lijngewijze 
aanpak, goede resultaten opleveren qua regelmaatbeheersing en stiptheid.  Het zal de algemene kwaliteit 
ten goede komen, zeker vanuit het perspectief van de reizigers. 

5.15 Installaties, machines en apparaten

Deze categorie behelst voornamelijk het onderhoud aan de afvalverwerkende installaties van het Afval 
Energie Bedrijf (AEB).  Deze installaties zijn in het bezit van de naamloze vennootschap AVI, voor 100% 
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eigendom van de gemeente Amsterdam.  De installaties worden dan ook tot de kapitaalgoederen van de 
gemeente gerekend en in de balans opgenomen onder materiële vaste activa.  Bij AEB zijn de onderhouds-
kosten € 0,6 miljoen hoger dan begroot.  De kosten van de twee ketelrevisies zijn per saldo € 0,2 miljoen 
hoger uitgevallen dan verwacht.  De kosten voor ongeplande stops en ongepland onderhoud zijn 
€ 0,4 miljoen hoger dan begroot.  De extra kosten zijn een gevolg van de omstandigheid dat de ketels zich 
in een slechtere staat bevonden dan verwacht.

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 vastgoed-
markt. 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 per locatie 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, et cetera) wordt 
gewerkt met standaard grondprijzen.  Deze standaard grondprijzen worden met ingang van 2008 jaarlijks 
geïndexeerd.  Dit als uitvloeisel van het akkoord ‘Bouwen aan de stad’, waarin de gemeente en de gezamen-
lijke corporaties tot indexering van de grondprijzen voor sociale huurwoningen hebben besloten.  Bij dat 
zelfde akkoord is de stad op basis van de woningmarktsituatie in drie gebieden verdeeld, met elk hun eigen 
grondprijsniveau voor sociale huurwoningen.  Voor de overige niet commerciële functies gelden standaard 
grondprijzen die in de gehele stad gelijk zijn.
De hoofdlijnen en bandbreedten van de grondprijsbepaling voor de belangrijkste ruimtelijke functies 
(wonen, werken, recreëren, et etera.) 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 fl exibiliteit 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. 
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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 gemeente-
breed worden verevend.  In een uitzonderlijk geval, zoals de Zuidas, worden de resultaten geoormerkt voor 
een specifi ek doel, bij de Zuidas de gemeentelijke bijdrage in de kosten van het dok.  Voor de grondexploita-
ties van stedelijke vernieuwingplannen bestaat een apart budgettair kader (zie hierna).

6.2 Grondproductie door de centrale stad in 2007

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 
2007 € 435 miljoen, zijnde het saldo van € 2,9 miljard geactiveerde kosten en € 2,4 miljard opbrengsten. 
 De positieve stand van het Grondproductiekapitaal betekent dat tot en met 2007 in de actieve grootstede-
lijke plannen meer is 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. 
In het onderstaande overzicht is de ontwikkeling van het Grondproductiekapitaal weergegeven.

Bedragen x € 1 miljoen 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Opbrengsten (= vermindering) -298,6 -109,6 -229,6 -185,7 -136,4 -310,5
Kosten (= vermeerdering) 243,0 275,3 355,7 379,5 242,2 196,9
Netto vermeerdering -55,6 165,7 126,1 193,8 105,8 -113,6
Stand ultimo -44,2 121,5 247,5 441,4 547,2 435,1

De stand van het Grondproductiekapitaal is de jaren 2002 - 2006  met € 600 miljoen toegenomen, waarna in 
2007 weer een daling is opgetreden. De ontwikkeling in 2007 werd vooral bepaald door:

hogere ontvangsten dan uitgaven Noordwaarts (€ - 49 miljoen) 

hogere ontvangsten dan uitgaven IJburg (€ - 39 miljoen) 

hogere ontvangsten dan uitgaven in de grootstedelijke werkgebieden (- €75 miljoen) 

hogere uitgaven dan ontvangsten Zuidelijke IJ-oevers (€ 22 miljoen) 

hogere uitgaven dan ontvangsten Zuidoostlob (€4 miljoen) 

overige wijzigingen (per saldo - € 5 miljoen) 

hogere uitgaven dan ontvangsten Zuidas (€ 29 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
Bedrijfslocaties 44,0 161,3 99,2 72,6 182,0
Woonlocaties 101,5 49,7 73,9 43,3 101,0
Afroomregeling * 16,0
Totaal 145,5 227,0 173,1 115,9 283,0

* opbrengsten uit hoofde van een overeenkomst met projectontwikkelaars over winstdeling in Ijburg

Grondexploitaties hebben meestal een lange doorlooptijd.  In de nota ‘Resultaat Actieve Grondexploitatie-
gebieden’ (RAG) berekent het OGA twee keer per jaar de fi nanciële prognoses van alle door uw Vergadering 
vastgestelde grondexploitaties.
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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 fondsen:

vereveningsfonds  (VE-fonds) waarin een algemene reserve, verschillende bestemmingsreserves en 
voorzieningen zijn samengebracht.  Het VE-fonds wordt gevoed uit rentebijschrijvingen, de bijdrage 
voor ‘Bouwen aan de Stad’ en winsten van afgesloten grondexploitaties
g ronddeel 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 fi nanciële 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 zijn 
voorzieningen getroffen voor bodemsanering in het kader van de uitvoering van grondexploitaties, eerste 
verstratingen en het gemeentelijk aandeel in de kosten van de RWZI.

Daarnaast zijn in het VE-fonds bestemmingsreserves opgenomen ten behoeve van de dekking van 
specifi eke kosten in de sfeer van grondexploitaties (zoals nieuwbouw scholen IJburg) of andere 
bestuurlijk vastgestelde projecten (zoals prioriteiten Programakkoord 1998-2002 en verlaging Nieuwe 
Leeuwarderweg). Tenslotte kent het VE-fonds een algemene reserve die dient als dekking om tegenvallers 
in lopende plannen op te vangen en tekorten van nieuwe vastgestelde verliesgevende plannen.

Eind 2007 waren in het VE-fonds 153 grondexploitaties opgenomen.  In 2007 zijn zes 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 bedroeg 65 
en in 2007 zijn 33 plannen afgesloten, waarmee geconstateerd kan worden dat de aanscherping van de 
procedure effect heeft gehad.  In het kader van de afsluitingen zijn twee restwerkplannen vastgesteld. 

De afgelopen jaren heeft het VE-fonds* zich als volgt ontwikkeld:

Bedragen x € 1 miljoen ultimo 2003 2004 2005 2006 2007
Bestemmingsreserves 228,3 203,5 178,2 101,5 75,0
Voorzieningen 520,2 703,7 893,7 1012,4 1.090,4
Algemene reserve 37,4 -18,7 -26,4 -19,0 -28,6
Totaal 785,8 888,4 1.045,5 1.094,9 1.136,8

* VE-fonds inclusief voorzieningen bodemsanering en 1e verstratingen

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 
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verliesgevende plannen mee te dekken, is in 2007 echter weer negatiever 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).
Voor een nadere specifi catie 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 € 342,9 miljoen (netto contante 
waarde, 1-1-2007).  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 specifi eke plannen gereserveerd.  In 2007 werd per saldo bijna € 14 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.  Sinds 2006 
komt het beheer van de ruimtelijke fondsen ten laste van het VE-fonds en het SFV.  Hier tegenover staat dat 
er vanuit het VE-fonds geen rente-afdracht meer plaatsvindt aan de algemene middelen.  Een deel van de 
proceskosten van grootstedelijke grondexploitatie komt ten laste van de algemene middelen.  In 2007 was 
dat € 7,0 miljoen voor de integrale projectbudgetten en € 1,4 miljoen voor de werkgebieden van het OGA. 
Daarnaast heeft uw Vergadering voor 2007 een incidentele prioriteit voor de stimulering van woningbouw 
van € 1,5 miljoen toegekend (waaronder de kantorenloods) en is er de sinds 2006 bestaande structurele 
prioriteit van € 0,4 miljoen voor studentenhuisvesting.

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 2007 ca. € 200 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.
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De hierboven genoemde maatregelen hebben tot gevolg gehad dat in 2007 het perspectief voor het 
VE-fonds minder somber is geworden en een algemene reserve in de orde van € 50 miljoen op een termijn 
van vijf jaar haalbaar wordt geacht. Echter, een garantie kan daarbij niet worden gegeven.  Bij deze prognose 
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 
fi nanciële regie en het risicomanagement worden versterkt.  Dit is in het kader van het Actieplan in 2007 
verder uitgewerkt, wat heeft geleid tot het Meerjaren InvesteringsPlan Vereveningsfonds en de daarin 
ontwikkelde systematiek van de weerstandscapaciteit.

7 Bedrijfsvoering

7.1 Bedrijfsvoeringsverklaring en Integrale Meting 

Bedrijfsvoering 

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 daadwerke-
lijk en goed worden uitgevoerd. 
Uitgangspunten bij goede bedrijfsvoering zijn doelmatigheid en doeltreffendheid (effi ciency en effectiviteit). 
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 aan 
ons College jaarlijks een zogenaamde ‘Bedrijfsvoeringsverklaring’ (BVV) af te geven.  De verzamelde BVV’s 
vormen vervolgens de basis voor deze bedrijfsvoeringparagraaf in het jaarverslag.

De BVV wordt ingevuld aan de hand van een beperkte set bedrijfsvoeringsnormen die betrekking hebben 
op fi nanciën en 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 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 control-instrument dat als onafhankelijke toets op de afgegeven BVV 
zal worden toegepast.  Dit control-instrument levert diensten en bedrijven het inzicht op in hoeverre ze 
voldoen aan de op concernniveau gestelde minimale eisen op het gebied van bedrijfsvoering en primaire en 
ondersteunende bedrijfsprocessen.  Naar aanleiding van de uitkomsten van de IMB worden er aanbevelingen 
gedaan en prioriteiten gesteld voor verbetervoorstellen. 

In 2005 is het door ons College vastgestelde programma van de 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. 
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De opzet van de IMB maakt het mogelijk voldoende rekening te houden met de aard van de organisatie, 
aangezien aan de bedrijfsvoering van een uitvoerende dienst, zoals de Stadsbank van Lening of het FBA, 
andere eisen worden gesteld dan de bedrijfsvoering van een beleidsorganisatie als de Dienst Wonen. 
 Hierbij wordt in de IMB-rapporten tevens nauw aangesloten bij de jaarplannen of meerjarenplannen, 
aangezien bedrijfsvoering een van de instrumenten is waarmee de in dergelijke documenten vastgelegde 
doelstellingen gehaald moeten worden.  Het IMB-instrument maakt het ook mogelijk per organisatie 
een op maat gemaakte weging van de risico’s te maken.  Als het bijvoorbeeld om de BVV-norm inzake 
dienstverlening gaat houdt het niet tijdig opnemen van de telefoon voor de  ambulancedienst van de GGD 
een principieel ander risico in dan voor PMB.

2007 was de derde jaarcyclus van de eerste IMB programma.  De volgende diensten zijn doorgelicht: DMO, 
OGA, BBA, DWI, EZ en ACAM.  In 2008 volgt de vierde jaarcyclus, waarna alle diensten/bedrijven een eerste 
IMB meting hebben ondergaan.  De volgende diensttakken worden in 2008 doorgelicht: AEB, Stadsarchief 
Amsterdam, VGA, IBA en O+S.

De uitvoering van het IMB-programma zal in 2008 worden geëvalueerd in de vaste stuurgroep BVV/IMB, 
waarin vertegenwoordigers van diensten zitting hebben.

7.2 BVV volgens opgave diensten en bedrijven over 2007

Om uw Vergadering per bedrijfsvoeringonderdeel er een beeld van 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 meer 
diensten aangeven te voldoen aan de normen.  Voor wat betreft de normen Financiën en Processturing en 
Juridische Kwaliteitszorg valt op dat er meer diensten aangeven 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

Normen Voldoet Voldoet deels Voldoet niet N.v.t.
Jaar 2005 2006 2007 2005 2006 2007 2005 2006 2007 2005 2006 2007
Financiën en Processturing 69% 56% 67% 29% 27% 22% 1% 1% 2% 1% 3% 0%
Juridische Kwaliteitszorg (incl. Inkoop) 51% 47% 53% 38% 29% 31% 8% 5% 4% 3% 5% 3%
Informatie (ICT en Informatiebeheer) 58% 58% 59% 40% 25% 30% 2% 3% 2% 0% 1% 0%
Personeel en Organisatie 76% 61% 69% 21% 23% 21% 1% 1% 1% 1% 2% 0%
Communicatie en Dienstverlening 78% 63% 70% 17% 14% 15% 2% 1% 2% 3% 7% 5%

32 diensttakken zijn verplicht een BVV in te vullen.  29 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 vaker een ‘voldoende’. Geconsolideerd voldoen de 
diensten in 67% aan de fi nanciële en procesnormen.  Uit de motivering van de meeste diensten volgt dat 
de aandacht voor de fi nanciële huishouding is verscherpt. Diensten geven vaker aan een geautomati-
seerde (project)administratie (bijvoorbeeld ERP-systeem) te hebben ingevoerd en intensiever gebruik te 
maken van Management Informatie Systemen (MIS). Diensten geven ook aan frequenter te sturen op de 
inzichtelijkheid van de fi nanciële stand van zaken. Hiervoor is de inzet van (maandelijkse) management 
rapportages geïntensiveerd.  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. Financiële realisaties ten opzichte van de toegewezen 
budgetten en afwijkingen op de begroting worden intensiever gevolgd door middel van maandelijkse 
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management rapportages.  Vaak wordt gewezen op de beperkte keuzemogelijkheden vanwege wettelijke 
verplichtingen om taken uit te voeren.

Ook in 2007 is de aandacht voor procesgericht werken verder vergroot.  Dit blijkt onder andere uit het feit 
dat een klein deel van de diensten aangeeft over stuurvariabelen (prestatie-indicatoren) te beschikken 
en deze in de praktijk toe te passen.  Sommige diensten geven aan met het controle instrument ‘interne 
audits’ te werken.

Ten opzichte van 2006 is volgens opgave van de diensten van verbetering sprake. Resultaten uit de tot nu 
toe gehouden IMB’s laten op bepaalde normen evenwel een minder gunstig beeld zien.

Wat gaat goed volgens opgave diensten en bedrijven
Jaarrekening: indiening jaarrekening met enkele uitzondering op tijd 

Begroting: de begroting biedt voldoende keuzemogelijkheden 

Financiële stand van zaken: een groot deel van de diensttakken geeft aan intensiever te sturen op  

fi nanciële realisaties ten opzichte van de toegewezen budgetten en afwijkingen op de begroting

Wat beter moet volgens opgave diensten en bedrijven
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 2007 binnen 
de budgettaire kaders zijn gebleven.  Het generieke beeld is dat dit het geval was. Echter, niet altijd 
worden begrotingsafwijkingen (met name bij projecten) tijdig aan ons College gemeld
Primaire processen: 50% van de diensten geeft aan te beschikken over beschreven en gestandaar- 

diseerde primaire processen, waarin ook aandacht uitgaat naar de risicomomenten.  Hoewel een 
groot deel van diensttakken aangeeft te beschikken over primaire procesbeschrijvingen, blijven 
ondersteunende processen en samenhang tussen de diverse bedrijfsprocessen een punt van aandacht
Personeel: de benodigde inhoudelijke expertise (kennis en kunde) voor het waarborgen van een  

continu en betrouwbaar fi nancieel systeem en het maken van analyses voor leidinggevenden 
ontbreekt veelal. Medewerkers zijn enerzijds nog onbekend met de mogelijkheden van Management 
Informatie Systemen. Anderzijds kan er een verbeterslag gemaakt worden met het concreet 
benoemen van stuurinformatie (prestatie indicatoren) gekoppeld aan de gestelde doelstellingen.
Dienstbrede gemeenschappelijke kaders: door het integraal en taakgerichte management principe  

en ontbreken van of werken met verouderde procesbeschrijvingen is het werken volgens dienstbrede 
gemeenschappelijke kaders voor verbetering vatbaar

7.2.2 Bedrijfsvoeringsonderdeel Juridische Kwaliteitszorg (inclusief inkoop)

Analyse bij BVV volgens opgave diensten en bedrijven
Op het gebied van juridische kwaliteitszorg (jkz) geven de diensten zich nog steeds minder vaak een 
‘voldoende’ dan op de andere normen uit de bedrijfsvoeringsverklaring. Geconsolideerd wordt in de 
BVV’s door de diensten in 53% van de afzonderlijke beoordelingen een voldoende bij de negen juridische 
kwaliteitsnormen gegeven.  Ten opzichte van 2006 is volgens opgave van de diensten van verbetering 
sprake. Resultaten uit de tot nu toe gehouden IMB’s laten op bepaalde jkz-normen evenwel een minder 
gunstig beeld zien.

Wat gaat goed volgens opgave diensten en bedrijven
de ‘traditionele’ juridische bedrijfsvoeringsaspecten (zoals mandaat en opleidinsgbeleid voor juristen)  

zijn over het algemeen voldoende en adequaat vorm gegeven.  Naar aanleiding van de gehouden IMB’s 
hebben bijvoorbeeld vrijwel alle diensten hun mandaat- en volmachtregeling geactualiseerd.  Een zelfde 
situatie doet zich voor bij het actueel houden van de verordeningen
er is een grote deelname aan de bestaande gemeentebrede raamcontracten.  In 2007 zijn er drie nieuwe  

bijgekomen.  Dit brengt het totaal aan raamcontracten op veertien, met een inkoopvolume van ca. 
€ 85 miljoen, t.o.v.  2006 een stijging van ca. € 12,5 miljoen.  De besparingen zijn gestegen naar € 10 tot 
€ 14 miljoen (10-15%).  Ook wordt hard gewerkt aan de verdere uitbreiding van het aantal raamcontracten, 
mede om de doelstellingen van de 10%-operatie te bereiken.  Er zijn in 2007 veel trajecten gestart, die in 
2008 moeten leiden tot nog meer raamcontracten
andere gemeentebrede ontwikkelingen – van centrale stad en stadsdelen – zijn ingezet en/of verder  
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uitgewerkt.  De invulling van project inkoop uit het bedrijfsvoeringakkoord heeft vorm gekregen in een 
stappenplan voor de verdere professionalisering van de gemeentebrede inkoopfunctie

Wat beter moet volgens opgave diensten en bedrijven
Hoewel diensten op verschillende cruciale, juridische bedrijfsvoeringsaspecten plannen voor verbetering 
hebben, is opvallend dat deze vaak al enige jaren in de BVV’s worden opgevoerd, zonder dat er 
daadwerkelijk wordt overgegaan tot uitvoering.  Uit de uitgevoerde IMB’s blijkt dat veel diensten hierdoor 
nog te veel risico’s lopen.  Dit doet zich vooral voor op het terrein van het kennisniveau van niet-juridisch 
personeel en in de ondersteunende processen in de dienst.  Uit de verrichte metingen volgt dat in veel 
gevallen de juridische kennis behorend tot het primaire proces (zoals erfpacht bij OGA en gezondheids-
recht bij de artsen GGD) goed op peil is.  Dat is anders wanneer het om de niet-reguliere processen gaat, 
zoals inkoop en aanbesteding. Bovendien is de onverantwoorde traagheid zichtbaar geworden waarmee 
nieuwe juridische dossiers, zoals staatssteun, soms onverantwoord langzaam in de processen en het 
beleid van diensten de noodzakelijke aandacht krijgen.

Opleidingsbeleid

56% van de diensten verklaart in de BVV dat zij over voldoende juridische expertise beschikken voor 
het uitvoeren van de primaire en ondersteunende (staf-)taken van de eigen organisatie.  En 34% geeft 
aan daar deels over te beschikken.  Veel dienstakken melden dat er in 2007 aandacht is besteed aan 
de juridische bijscholing van het juridisch personeel.  Sommige diensten, zoals FBA en DIVV, geven aan 
dat er ook is gewerkt aan de kennisvergroting bij niet-juridisch medewerkers.  In het oog springt het feit 
dat de meeste diensten de zogenaamde ‘juridische functie’ eng opvatten, dat wil zeggen dat men daar 
uitsluitend de juridisch medewerkers toe rekent. Scholing respectievelijk bijscholing van de niet-juridisch 
medewerkers en het management, die in de dagelijkse praktijk vrijwel allemaal met juridische aspecten te 
maken hebben, lijkt bij de meeste diensten geen (structureel) aandachtspunt te zijn. 

Juridische capaciteit

De meeste diensten geven niet concreet aan hoe groot op fte-basis de benodigde juridische capaciteit 
is of zou moeten zijn.  Dit zal deels te maken hebben met het feit dat juridische kennis en vaardigheden 
niet alleen bij de in dienst zijnde juristen en/of juridisch medewerkers aanwezig behoort te zijn, maar dat 
diensten ook wordt gevraagd scherp in beeld te hebben of de benodigde juridische kennis aanwezig 
moet zijn bij het overige personeel.  Het beeld dat uit de BVV’s naar voren komt, is dat er nog steeds 
te weinig wordt gestuurd op wat er in huis moet zijn voor een adequate juridische functie.  Slechts een 
enkele dienst geeft aan dat de juridische functie en activiteiten zijn vastgelegd in functieomschrijvingen.

Doordat de benodigde juridische kwantiteit onvoldoende in beeld is, hebben diensten blijkens de 
opgave ook moeite om vooraf te bepalen wat intern kan worden gedaan of bij externe juridische 
adviseurs, zoals bijvoorbeeld de gemeenteadvocaat Nauta Dutilh, moet worden uitgezet.

Contractbeheer

28% van de diensten zegt te voldoen aan de eis van systematisch en geautomatiseerd contractbeheer, 
53% deels en 9% niet.  Kijkend naar de onderbouwing in de BVV’s moeten deze percentages echter 
kritisch worden geduid.  Slechts enkele diensten (FBA, Stadstoezicht, DWI) geven daadwerkelijk aan 
een beheerapplicatie te hebben geïmplementeerd en nu te kunnen gaan starten met geautomatiseerd 
en centraal contractbeheer.  De andere diensten voeren nog steeds geen centraal, geautomatiseerd 
contractbeheer uit.

Europa

Van alle diensten geeft 41% aan te voldoen aan de norm dat het Europees recht in acht wordt genomen 
bij de voorbereiding van besluiten en overeenkomsten, de totstandkoming van beleid en ieder overig 
handelen.  Hoewel dit een lichte verbetering is ten opzichte van 2006, toen 37% van de diensten aangaf 
te voldoen aan de ‘Europese’ norm, is dit percentage nog steeds te laag.  Uit de manier waarop de 
BVV’s zijn ingevuld, komt bovendien het beeld naar voren dat een aantal diensten niet goed weet of en 
in welke mate Europees recht van belang is bij eigen activiteiten.  Veel diensten die aangeven ‘deels’ 
te voldoen aan de norm weten de vinger op de zere plek te leggen: hoewel deze diensten over de 
relevante Europese kennis zeggen te beschikken, moeten de (besluitvormings)processen binnen de eigen 
organisatie nog zodanig worden ingericht dat die kennis op de juiste momenten ook daadwerkelijk wordt 
aangeboord.  Dit laatste is ook voor de diensten, waar wel voldoende kennis van Europees recht aanwezig 
is, vaak nog een punt van aandacht.
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7.2.3 Bedrijfsvoeringsonderdeel Informatie (ICT en informatiebeheer)

ICT, Analyse bij BVV volgens opgave diensten en bedrijven
Uit de bedrijfsvoeringsverklaringen van de diensten en bedrijven blijkt dat er steeds meer aandacht komt 
voor informatiebeleid en -voorziening.  De ontwikkeling van de gemeentelijke informatievoorziening wordt 
in 2008 met kracht voortgezet.  Het in 2007 vastgestelde Handboek Architectuur en de besluitvorming 
over het Stedelijk Informatiebeleidsplan in 2008 vormt een goede basis voor de verdere ontwikkeling 
van gemeenschappelijke, generieke voorzieningen die van belang zijn voor de vastgestelde bestuurlijke 
prioriteiten en het bedrijfsvoeringsakkoord. Centrale elementen binnen dit beleid zijn kwaliteitsverbe-
tering door standaardisatie en verbetering van de elektronische dienstverlening (via Internet) aan de 
Amsterdammer. ICT-beleid en programmamanagement zijn belangrijke factoren bij het stroomlijnen van 
(keten)processen (bijvoorbeeld in het kader van Beter Presteren) én regie op de realisatie.  De BRI-
diensten lopen hierin voorop met de invoering in 2007 van de basisregistraties en het toepassen van een 
gemeenschappelijke beveiligde infrastructuur.  Het Servicehuis ICT (SHI) introduceert in 2008 de nieuwe 
standaard ICT-werkplek.

Het Handboek Architectuur beschrijft alle belangrijke gezamenlijke gemeentelijke Amsterdamse ICT-
faciliteiten.  Voor een meer adequate en meer persoonlijk gerichte dienstverlening is de ontwikkeling van 
deze faciliteiten van groot belang.  De ontwikkeling van een Mid-offi ce, waarmee in 2008 wordt gestart, 
levert in de toekomst de verbindende schakels tussen burgers, bedrijven en gemeentelijke organisaties 
processen en applicaties, zoals één gedeeld klantenmagazijn en faciliteiten voor binnengemeentelijke 
gegevensuitwisseling (een zogenaamde ‘servicebus’).  Met diensten, bedrijven en stadsdelen wordt in 
2008 de ontwikkeling van deze voorzieningen vorm gegeven.

De kwaliteit van de uitvoering van (middel-)grote ICT-projecten moet verder worden verhoogd. 
De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van ICT-projecten blijft decentraal belegd, maar er komen 
stimuleringsmaatregelen om de kwaliteit te verhogen (o.m. programmamanager Grote ICT-projecten). 
 Ook wordt het huidige monitoring-regime herzien waarbij sprake zal zijn van een grotere collegiale 
betrokkenheid, een specialisatie naar de fasering van het project en het verleggen van de rapportagelijn 
naar de Stuurgroep en de Commissie Informatievoorziening.

Informatiebeveiliging behoudt de aandacht van ons College.  De toename van het aandeel elektronische 
dienstverlening mag niet ten koste gaan van de veiligheid en zorgvuldigheid.  Burgers moeten er vanuit 
kunnen dat het koppelen van gegevens ten behoeve van betere dienstverlening en handhaving geen 
inbreuk doet op hun privacy.  Het gemeentelijke beleid rond privacybescherming wordt mede daarom 
in 20008 herijkt.  Hoewel in 2007 veel vooruitgang is geboekt, voldoen nog niet alle gemeentelijke 
organisaties volledig aan de gemeentelijke informatiebeveiligingsnorm (GIBN).  Deze norm legt ‘de lat’ 
hoog, maar met reden: al onze interne en externe elektronische communicatie moet snel, betrouwbaar en 
vertrouwelijk worden en zijn.

Documentaire Informatievoorziening, analyse bij BVV volgens opgave diensten en bedrijven
De BVV’s over 2007 leveren het intussen vertrouwde beeld op dat de meeste diensten en bedrijven 
zich terdege realiseren dat een informatiehuishouding niet vanzelf goed loopt, en beleidsmatig moet 
worden opgezet en uitgevoerd.  Veelal wordt onderkend dat het informatiebeheer voor verbetering 
vatbaar is, en worden verbeterstappen aangekondigd conform de controleresultaten en adviezen van de 
gemeentearchivaris.

De activiteiten van de gemeentelijke archiefi nspectie, waaronder het leveren van bijdragen aan de 
IMB’s, blijven het beeld bevestigen dat het informatiebeheer op onderdelen voor verbetering vatbaar 
is.  Bijna alle organisaties hebben een, in de meeste gevallen gedegen, documentair structuurplan 
opgesteld, als beleids- en beheerinstrument voor de informatiehuishouding; dit bleek uit eigen 
onderzoek dat de archiefi nspectie eind 2007 heeft gehouden.  Het opzetten en compleet en actueel 
houden van (beheer-)overzichten van de papieren dossiers krijgen de nodige aandacht.  Een aantal 
archiefruimten (voor de opslag van de papieren dossiers die blijvend moeten worden bewaard) is 
bouwtechnisch en qua inrichting verbeterd. 

Het beheer van digitale informatie blijft het belangrijkste punt van zorg en aandacht, zeker in relatie tot 
de analoge informatie.  Zo gaan veel organisaties er vanuit dat ze al hun originele informatie op papier 
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bewaren en dat alle digitale informatie uit kopieën bestaat, terwijl dat absoluut niet strookt met de werke-
lijkheid.  In veel gevallen ontbreekt het een organisatie aan voldoende overzicht over hun eigen digitale 
archiefbestanden, niet in technische zin, maar juist inhoudelijk: welke informatie zit waar, is die informatie 
authentiek, kan die informatie na verloop van tijd vernietigd worden (wanneer, waarom?), en zijn 
voldoende maatregelen getroffen om de informatie duurzaam te bewaren en leesbaar en interpreteerbaar 
te houden? Bij alle inspanningen die concern Amsterdam zich getroost om digitaal te gaan werken is dat 
een punt dat vaak over het hoofd wordt gezien.

Wat goed gaat volgens opgave diensten en bedrijven
Invoering van het in 2007 vastgestelde handboek Architectuur 

Invoering bij de BRI-diensten van de basisregistraties en het toepassen van een gemeenschappelijke  

beveiligde infrastructuur
Daarbij wordt gezorgd voor een zorgvuldige wijze van verwerking van persoongegevens (WBP);  

versterkte aandacht voor informatiebeveiliging 

Wat beter moet volgens opgave diensten en bedrijven
Hoewel in 2007 veel vooruitgang is geboekt, voldoen nog niet alle gemeentelijke organisaties volledig  

aan de gemeentelijke informatiebeveiligingsnorm (GIBN)
Het toenemend werken in ketens en met basisregistraties noopt tot herijking van het gemeentelijke  

beleid rond privacybescherming
De kwaliteit van de uitvoering van (middel)grote ICT-projecten moet verder worden verhoogd;  

er moeten slagen gemaakt worden op het terrein van de Documentaire Informatievoorziening (DIV) 

Ten aanzien van de documentaire informatievoorziening vormen de Archiefwet 1995 en de daarop  

gebaseerde wet- en regelgeving, waaronder het Besluit Informatiebeheer 1997, de gemeentelijke 
norm.  De meeste diensten en bedrijven stellen in hun bedrijfsvoeringsverklaring over 2007 dat zij voor 
een behoorlijk deel aan de gemeentelijke norm voldoen en zich bewust zijn van de nog te verhelpen 
tekortkomingen

7.2.4 Bedrijfsvoeringsonderdeel Personeel en Organisatie 

Analyse bij BVV volgens opgave diensten en bedrijven
Op de terreinen rechtspositie, functiegebouw, diversiteit en arbo verklaren 26 diensten te handelen 
conform het gemeentelijke beleid en de geldende wetgeving, terwijl vier diensten verklaren deels aan 
deze norm te voldoen.

De meeste diensten verklaren dat zij een maatwerkplan hebben of dat deze plannen worden geactuali- 

seerd.  Verder handelen zij op een enkele uitzondering na conform het gemeentelijke beleid en de 
geldende wetgeving
Het totale ziekteverzuimpercentage is ten opzichte van 2006 gedaald met 0,3% 

29 Diensten verklaren dat de door hen benodigde stuurinformatie uit het concernsysteem P-net wordt  

verstrekt; één dienst geeft aan dat hun stuurinformatie nog niet aansluit.  Twee diensten geven aan dat 
P-net (nog) niet fungeert als informatiebron voor de juiste rapportages
22 Diensten geven aan dat zijn hun personeelsontwikkelingsbeleid vaststellen op basis van de  

medewerkerstevredenheidsonderzoeken en de jaarlijks te houden functioneringsgesprekken en 
beoordelingsgesprekken, bij zeven diensten is dit in ontwikkeling, terwijl één dienst heeft aangegeven 
hier niet aan te voldoen
Van de geanalyseerde diensten geven 29 diensten aan te handelen conform de Gedragslijn  

informatieverschaffi ng integriteitsschendingen en te handelen volgens de notitie Mandaat uitbreiding 
rechtspositie en één dienst voldoet deels aan deze norm
Over de norm of er dienstspecifi ek beleid is geformuleerd met concrete doelstellingen op het  

gebied van integriteit met daarin minimaal een actueel overzicht van risicovolle functies en kwetsbare 
processen geven 21 diensten aan daaraan te voldoen.  Negen diensten hebben verklaard deels aan 
deze norm te voldoen

Wat goed gaat volgens opgave diensten en bedrijven
De diensten en bedrijven handelen conform de handleiding persoonsgebonden kosten van leden van  

ons College en directeuren
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Het totale ziekteverzuimpercentage is gedaald met 0,3%  

De realisatie van de actualisatie van het functiegebouw conform het vernieuwde  

functiewaarderingssyteem
Het afl eggen van de ambtseed 

Wat beter moet volgens opgave diensten en bedrijven
Ken- en stuurinformatie uit P-net: verbeteren ken- en stuurinformatie uit P-net, zodat deze gegevens  

tevens geleverd kunnen worden voor de P&C-cyclus en als stuurinformatie (begin maart 2008 is de 
stuurinformatie vanuit P-net verbeterd)
Ondanks het feit dat het totale ziekteverzuimpercentage in 2007 is gedaald met 0,3% bevinden een  

aantal diensten zich nog boven de Verbaannorm.  In de PMD’s van de directeuren van deze diensten 
wordt hieraan extra aandacht geschonken
Personeelsontwikkeling: een betere aansluiting van de uitkomsten medewerkerstevredenheidsonder- 

zoeken en jaarlijkse functionerings- en beoordelingsgesprekken op het personeelsontwikkelingsbeleid
Het (actueel) beschrijven van risicovolle functies en kwetsbare processen 

7.2.5 Bedrijfsvoeringsonderdeel Communicatie en Dienstverlening

Analyse bij BVV volgens opgave diensten en bedrijven
Uit de bedrijfsvoeringsverklaringen van de diensten blijkt, dat de meeste diensten van mening zijn dat 
zij hun communicatiefunctie op orde hebben.  Voor zover diensten aangeven dat de normen maar deels 
gehaald worden, is er vaak sprake van een reorganisatietraject, dat gaande is.  De communicatie-afdeling 
krijgt een duidelijke plaats binnen de organisatie, er komt extra formatie, en een communicatieplan moet 
de basis gaan vormen voor het werk.

De huisstijl is inmiddels bij alle diensten ingevoerd.  De aandacht zal nu gaan verschuiven naar de 
handhaving en toepassing van de huisstijl. 

De handhaving van WOB, WBP en de Inspraakverordening wordt door iedere dienst, waarvoor deze norm 
relevant is, positief beoordeeld.

Het totale beeld over 2007 wijkt daarmee nauwelijks af van de resultaten van vorig jaar.

Wat gaat goed volgens opgave diensten en bedrijven 
productie en afstemming van communicatie middelen 

toepassing van Internet en Intranet 

handhaving van WOB, WBP en Inspraakverordening 

invoering van de huisstijl 

Wat beter moet volgens opgave diensten en bedrijven
organisatorische kant van digitale communicatie: invoering van een redactieraad voor Intranet,  

planmatiger werken en afstemming met andere communicatie afdelingen

7.3 Bevindingen en analyse BVV en 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  bedrijfsvoerings-
onderdeel 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, wordt in de BVV’s een gunstiger beeld geschetst ten 
opzichte van de in de IMB onderzochte feitelijke gang van zaken. Daarnaast is geconstateerd dat enkele 
diensten bij het invullen van de BVV’s niet refereren aan uitkomsten van de gehouden IMB’s en dientenge-
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volge 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 
voornamelijk op fi nancieel en juridisch gebied zijn geïdentifi ceerd 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 vaak in 
de eerste plaats is ingezet op actualisatie van de mandaat- en volmachtregeling, aangezien dit dicht 
tegen de bekende juridische inhoud aanzit.  Ook is er ook steeds meer aandacht voor het opschonen 
van het eigen verordeningenbestand

Wat moet beter
Diensten opereren veelal activiteit gericht.  Daar waar wel procesgericht wordt gewerkt zie je dat er  

onvoldoende interne controle plaatsvindt op de werking
Juridisch opleidingsbeleid: De meeste diensten schetsen in de BVV een te rooskleurig beeld van de  

juridische kwaliteit van het eigen personeel.  Uit de tot nu toe uitgevoerde IMB’s volgt namelijk, dat 
structureel juridisch opleidingbeleid voor het zittende personeel en aandacht voor de benodigde 
juridische expertise tijdens werving- en selectie van nieuw personeel in de meeste diensten niet 
aanwezig is.  Binnen de diensten volgen medewerkers weliswaar op eigen verzoek juridische (bij-)scho-
lingsprogramma’s, maar niet op basis van het door het management gewenste respectievelijk vooraf 
bepaalde benodigde juridisch opleidingsniveau voor de specifi eke functies in hun eigen onderdelen. 
Overkoepelend en structureel juridisch opleidingsbeleid is vrijwel in geen enkele dienst aanwezig. 
 De ‘wenslijstjes’ voor het volgen van juridische trainingen worden bovendien in het leeuwendeel van 
de gevallen alleen door het juridisch personeel ingediend, dikwijls in de jaarlijkse functioneringsge-
sprekken. Kenmerkend is ook dat investering in de juridische kennis zich voornamelijk richt op de 
primaire processen en niet op de ondersteunde werkzaamheden, zoals inkoop en aanbesteden
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 en bij personeelsverloop op peil blijft, zullen zich situaties blijven voordoen waarin de 
juridische problematiek niet (tijdig) wordt onderkend, zoals het herkennen van staatssteunaspecten in 
bijvoorbeeld subsidiebeslissingen
Juridische capaciteit: Uit de IMB’s volgt dat het management van de meeste diensten moeite heeft  

met het bepalen van de benodigde juridische capaciteit.  Hierbij gaat het dan niet alleen over het 
bepalen van juridische capaciteit in het primaire proces, maar ook om de benodigde capaciteit in 
de voorkomende ondersteunende (en staf) functies goed in te schatten.  Dit brengt met zich mee dat 
hierdoor regelmatig van onderbezetting sprake is in het primaire proces, waardoor er een onhaalbare 
werkvoorraad op de juridische staf drukt
Ook blijkt naar aanleiding van de IMB’s in 2007 opnieuw, dat de juridische controlfunctie nog niet of  

nauwelijks is belegd in de dienstakken.  Van structurele juridische kwaliteitsbewaking is daarom nog 
steeds geen sprake
Contractbeheer: Al enige jaren wordt, niet alleen in de IMB’s maar ook door ACAM, gemeentebreed  

een achterstand geconstateerd op het terrein van contractbeheer. Contractbeheer ziet toe op het 
actief beheren van de gemaakte afspraken, waaronder het bewaken van de einddatum van het 
contract.  Ook in 2007 zijn – een paar diensten daargelaten – voornemens om een geautomatiseerde 
vorm van contractbeheer te introduceren niet in resultaten omgezet, zodat de meeste diensten nog 
steeds het risico lopen ongewenst lang aan gesloten contracten gebonden te blijven respectievelijk 
gemaakte afspraken onvoldoende op nakoming kunnen controleren
Europa: 41% van de diensten geeft in de BVV over 2007 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.  Zeker 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 IMB’s en de meest recente rechtmatigheidrapportage van ACAM is dit 
beeld zelfs nog te gunstig; de meeste diensten herkennen zich niet in de norm, in die zin dat men 
geen goed beeld heeft van de mate waarin Europees recht van toepassing is op hun activiteiten. 
 Voor diensten waarbinnen de kennis van voor hen relevante onderdelen van het Europees recht wel 
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aanwezig is, geldt dat de borging van de naleving van het Europees recht binnen de (besluitvormings)
processen vaak nog een punt van aandacht is
DIV: De bedrijfsvoeringsverklaringen over 2007 leveren het intussen vertrouwde beeld op dat de  

meeste diensten en bedrijven zich terdege realiseren dat een informatiehuishouding niet vanzelf 
goed loopt, en beleidsmatig moet worden opgezet en uitgevoerd.  Veelal wordt onderkend dat het 
informatiebeheer voor verbetering vatbaar is, en worden verbeterstappen aangekondigd conform 
de controleresultaten en adviezen van de gemeentearchivaris.  De activiteiten van de gemeentelijke 
archiefi nspectie, waaronder het leveren van bijdragen aan de integrale metingen bedrijfsvoering 
(IMB’s), blijven het beeld bevestigen dat het informatiebeheer op onderdelen voor verbetering vatbaar 
is.  Bijna alle organisaties hebben een, in de meeste gevallen gedegen, documentair structuurplan 
opgesteld als beleids- en beheerinstrument voor de informatiehuishouding; dit bleek uit eigen 
onderzoek dat de archiefi nspectie eind 2007 heeft gehouden.  Het opzetten en compleet en actueel 
houden van (beheer-)overzichten van de papieren dossiers krijgen de nodige aandacht.  Een aantal 
archiefruimten (voor de opslag van de papieren dossiers die blijvend moeten worden bewaard) is 
bouwtechnisch en qua inrichting verbeterd.  Het beheer van digitale informatie blijft het belangrijkste 
punt van zorg en aandacht, zeker in relatie tot de analoge informatie.  Zo gaan veel organisaties er 
vanuit dat ze al hun originele informatie op papier bewaren en dat alle digitale informatie uit kopieën 
bestaat, terwijl dat absoluut niet strookt met de werkelijkheid.  In veel gevallen ontbreekt het een 
organisatie aan voldoende overzicht over hun eigen digitale archiefbestanden, niet in technische zin, 
maar juist inhoudelijk: welke informatie zit waar, is die informatie authentiek, kan die informatie na 
verloop van tijd vernietigd worden (wanneer, waarom?), en zijn voldoende maatregelen getroffen om 
de informatie duurzaam te bewaren en leesbaar en interpreteerbaar te houden? Met alle inspanningen 
die concern Amsterdam zich getroost om digitaal te gaan werken is dat een punt dat vaak over het 
hoofd wordt gezien

7.4 Conclusie en aandachtspunten

Gezien bovenstaande analyse komt ons College tot de volgende conclusies:

Speerpunten voor 2008
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 (inclusief 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 opleidingsbe-
leid (met name voor niet-juridisch personeel). Eveneens zal ‘juridische aandacht‘ naar de werving en 
selectie van nieuw personeel moeten uitgaan

t.a.v. Informatie (ICT en informatiebeheer)
in het voorjaar van 2008 wordt het samen met de stadsdelen ontwikkelde stedelijk informatiebeleids- 

plan vastgesteld.  Dit plan vertaalt bestuurlijke ambities zoals afgesproken in het bestuursakkoord 
naar benodigde generieke ICT-voorzieningen.  Dit plan zal in uitvoering worden genomen en voor 
de komende jaren richtinggevend zijn voor de verdere ontwikkeling van gemeenschappelijke 
voorzieningen

Amsterdam kan het zich niet veroorloven om strikt volgend te zijn waar het gaat om de ontwikkeling  

van de E-overheid. Hiervoor zal in 2008 het behartigen van Amsterdamse belangen in landelijke en 
diverse intergemeentelijke verbanden bijzondere aandacht krijgen en blijvend op een doelmatige 
manier worden georganiseerd

de informatiebeveiliging en de privacybescherming krijgt in 2008 opnieuw de volle aandacht  
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 Alle gemeentelijke organisaties gaan in 2008 volledig voldoen aan de GIBN en het beleid op de 
privacybescherming zal worden herijkt

t.a.v. Personeel en Organisatie
actualisering maatwerkplannen ten behoeve van het te voeren diversiteitsbeleid en meer diversiteit in  

sleutelfuncties
extra aandacht voor het beheersen van het verzuim conform de door ons College in 2003 geformu- 

leerde doelstelling voor 2008 van het ziekteverzuimpercentage korter dan 1 jaar op 4,5%
het gemeentebreed voeren van strategisch personeelsbeleid 

introductie van de nieuwe rechtspositie Gemeente Amsterdam 

8 Duurzaamheid

8.1 Inleiding

Het (inter)nationale belang van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt steeds 
duidelijker.  Daarom vond ons College het de hoogste tijd aan de hand van de beschikbare informatie 
compact en systematisch inzicht te geven in de stand van zaken (én in de verbeterpunten) aangaande 
duurzaamheid in Amsterdam.  Dat leidde ertoe dat Amsterdam in 2006 als eerste gemeente een duurzaam-
heidsverslag uitbracht – over het voorgaande jaar 2005. 

Op 4 juli 2007 stelde uw Vergadering het milieubeleidsplan Amsterdam, duurzaam aan de top vast. 
 De titel staat voor een ambitie die breder is dan het milieuvraagstuk alleen.  Het gaat ook om de duurzame 
ontwikkeling van de stad, om de balans tussen het welbevinden van mensen, de zorg voor het milieu 
en de economische voordelen, kort gezegd, om de balans tussen people, planet en profi t.  Het doel van 
duurzame ontwikkeling is te kunnen ‘voorzien in de behoeften van het heden zonder schade te doen aan de 
mogelijkheden van toekomstige generaties om in hun behoeften te voorzien’1.

Voorjaar 2008 verschijnt het tweede duurzaamheidsverslag van de gemeente Amsterdam.  Het is een 
belangrijke ontwikkeling dat ook de stad Amsterdam verantwoording afl egt over haar aan duurzaamheid 
gekoppelde economische, milieugerelateerde en sociale prestaties, net zo als over haar prestaties op 
fi nancieel gebied.  Ons College is voornemens het duurzaamheidsverslag op termijn op te nemen in 
het fi nanciële jaarverslag.  Een eerste stap is de koppeling van de informatievraag over indicatoren voor 
duurzaamheid aan de informatievraag voor de jaarrekening 2007.  Deze eerste keer dat duurzaamheid ter 
sprake komt in de jaarrekening beperken wij ons tot het geven van inzicht in het hoe en waarom van de 
informatievraag en de respons van de diensten en bedrijven.  Verder trekken wij voorzichtig enkele algemene 
conclusies uit de gegevens die zijn binnengekomen.

8.2 Informatievraag

Bij de bepaling van de onderwerpen en de aspecten die in het duurzaamheidsverslag aan de orde 
komen, is aansluiting gezocht bij het raamwerk voor verslaggeving van het Global Reporting Initiative 
(GRI).  Deze organisatie is gebaseerd op een omvangrijk internationaal netwerk van deskundigen uit alle 
maatschappelijke sectoren dat sinds de aanvang in 1997 de bevordering en ondersteuning van een 
duidelijke en open communicatie over duurzame ontwikkeling als missie heeft.  De urgentie en de schaal van 
de risico’s en gevaren voor de collectieve duurzaamheid maken een wereldwijd gemeenschappelijk kader 
van concepten, consistent taalgebruik en meetmethoden noodzakelijk.  GRI geeft richtlijnen voor rapportage 
over de prestaties van een organisatie op het terrein van duurzaamheid.  Omdat toepassing van het gehele 
stelsel van GRI (raamwerk en richtlijnen) nog niet haalbaar is, heeft ons College voor een aantal elementen 
gekozen waarop daadwerkelijke sturing en benchmarking mogelijk is.  Deze praktische benadering kreeg haar 
beslag in een speciaal format Duurzaamheidsindicatoren, dat vragen bevat in de categorieën Milieu eigen 
organisatie en Personeel eigen organisatie.

1 World Commission of Environment and Development.  Our Common Future.  Oxford 1987, p. 43
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De informatievraag richt zich uiteraard op de belasting die de gemeentelijke organisatie zelf vormt voor het 
milieu, met als doel deze belasting te kunnen verminderen of zelfs vermijden.  Het format vraagt gegevens 
die het mogelijk maken bijvoorbeeld het verbruik van energie, water, en papier maar ook de afvalproductie 
en het aantal autokilometers te relateren aan de oppervlakte van het kantoor of het aantal werknemers. 
 Ook wordt navraag gedaan naar het aandeel van deze posten in het totaal van de kosten.  Dit soort 
gegevens maakt benchmarking mogelijk en dus het bepalen van de relatieve gemeentelijke impact op het 
milieu.  Verder wordt gevraagd naar duurzaam inkopen en het al dan niet hebben van een milieuzorgsysteem. 
 Ook sociale aspecten komen aan bod, bijvoorbeeld de verhouding tussen mannen en vrouwen op de hogere 
functieniveaus.

8.3 Respons

De vragen over energie, water, afval, papier en reiskilometers konden door ongeveer de helft van de 
diensten en organisaties goed worden beantwoord.  Er zijn diensten die (een deel van) een gebouw huren 
en voor de kosten van energie, water en het afvoeren van afval een vast bedrag aan servicekosten betalen. 
 Voor deze diensten is het is niet goed mogelijk inzichtelijk te maken of, en zo ja, hoe energie bespaard kan 
worden. 

Op basis van de verstrekte gegevens kunnen enkele voorlopige (en voorzichtige) conclusies worden 
getrokken:

het energieverbruik maakt slechts een gering deel van de kosten van gemeentelijke diensten en  

organisaties uit, gemiddeld 2,7%; er zijn zelfs bedrijven waarvoor dat slechts 0,3% is.  De kostenbesparing 
door een verbeterde energie-effi ciency is dus relatief laag.  Dat verklaart wellicht gedeeltelijk de geringe 
aandacht voor energiebesparende maatregelen 
het papierverbruik van de gemeente wordt geschat op ruim 250.000 pakken per jaar, voor het vervoer  

waarvan 90 vrachtwagens nodig zijn – bijna 2 per week. Dubbelzijdig kopiëren is nog niet algemeen 
ingevoerd. Verondersteld wordt dat het papierverbruik binnen de gemeente met eenderde zou kunnen 
dalen zodra dat wel het geval is
voor de diensten die de betreffende cijfers verstrekten is berekend dat de milieukosten (energie, water,  

papier, afval en reizen) € 1.377 per fte, per jaar bedragen.  In verhouding met totale kosten voor een 
arbeidsplaats (loonkosten, huisvestingskosten, overhead), gemiddeld € 100.000, zijn de milieukosten laag
duurzaam inkopen is voor ongeveer eenderde van de diensten en bedrijven de standaard 

de verhouding tussen mannen en vrouwen in de hogere functies (vanaf schaal 11) is voor het merendeel  

van de diensten ongeveer twee (mannen) staat tot één (vrouw).  In uitzonderlijke gevallen is er sprake van 
50-50; bij één enkele dienst is de verhouding man-vrouw één staat tot drie

In het Duurzaamheidsverslag Amsterdam 2007 dat in mei verschijnt, zullen alle gerapporteerde duurzaam-
heidaspecten aan de orde komen.  In dat verslag zullen ook de gegevens van de stadsdelen opgenomen 
worden.  Het verzamelen van de milieugegevens zowel over de gemeentelijke diensten en de stadsdelen 
als over de staat van het milieu, gecombineerd met de gegevens van de Staat van de Stad zoals O&S die 
uitbrengt, maken het steeds beter mogelijk de duurzame ontwikkeling van Amsterdam te beoordelen. 
Intensieve evaluatie van de verzamelde gegevens, leidend tot verfi jning van de informatievraag, zal ons 
College in de toekomst in staat moeten stellen een steeds objectiever en scherper beeld te geven van de 
duurzaamheid van de stad.

9 Personeel, organisatie en informatie

9.1 Formatie

Uit de opgegeven cijfers van de diensttakken blijkt dat het totale aantal medewerkers werkzaam bij de 
gemeente Amsterdam (exclusief de stadsdelen) in 2007 is gedaald met 4040 medewerkers.  De formatie 
2007 is ten opzichte van 2006 met 3921 Full-time equivalenten (Fte) gedaald.  De belangrijkste verklaring 
voor de daling is de verzelfstandiging van het GVB.  Wordt het GVB buiten beschouwing gelaten dan geeft 
2007, ten opzichte van 2006, een stijging in de bezetting te zien van 108 Fte.  De belangrijkste oorzaak van 
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deze toename is het besluit van ons College om per 1 april 2007 het Arbeidstijdenbesluit (ATB) toe te passen 
op de Brandweer en daarmee het 48 uurs-rooster in te voeren.  Ook is bij enkele diensten en bedrijven 
sprake van groei in het personeelsbestand als gevolg van de toename van het aantal opdrachten en taken.

Rekening 2006 Begroting 2007 Rekening 2007
Formatie in Fte’s 13384 9313 9463
Bezetting in Fte 12993 9217 9116
Bezetting absoluut 13940 10074 9900
(cijfers exclusief de stadsdelen) 

9.2 Personeel van derden 

De gemeentelijke organisatieonderdelen geven op in 2007 bijna € 111 miljoen te hebben besteed aan de 
inzet van personeel van derden, een stijging ten opzichte van 2006 van ongeveer 13%.  Het ingehuurde 
personeel van derden bestond in 2007 voor 42% uit uitzendkrachten voor 9% uit medewerkers van binnen 
de gemeente Amsterdam en voor 49% uit overige externen. 

Personeel van derden Rekening 2006 Rekening 2007
Uitzendkrachten 30.874.927 46.776.157
Inhuur binnen gemeente 21.320.018 9.617.508
Overige inhuur externen 14.552.990 54.360.748
Totaal 97.428.141* 110.754.412

(cijfers exclusief de stadsdelen)* inclusief GVB

Op verzoek van uw Vergadering (motie 497, d.d.  20 december 2007) is inmiddels een onderzoek gestart naar 
de inhuur van externen.  De uitkomsten van dit onderzoek zal naar verwachting vlak na het zomerreces van 
2008 aan uw vergadering worden aangeboden.

9.3 Ziekteverzuim 

Ons College heeft in 2003 een target voor het verzuim korter dan 1 jaar vastgelegd van 4,5%, te behalen in 
2008.  Uit de cijfers over 2007 blijkt dat meer dan de helft van de diensten op koers ligt.  Hoewel het totale 
verzuimpercentage in 2007 gedaald is met 0,3% zal in de komende jaren blijvend aandacht aan verzuim 
geschonken moeten worden.

Verzuimpercentage 2004 2005 2006 2007
% < 1 jaar 6,6 % 6,5 % 5,5 % 5,5 %
totaal % incl >1 jaar 7,7 % 7,7 % 6,3 % 6,0 %

9.4 Topinkomens

Sinds 1 maart 2006 is de Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefi nancierde topinkomens (WOPT) 
van kracht.  Dit betekent dat elke instelling – die overwegend uit publieke middelen wordt gefi nancierd 
– jaarlijks informatie over topinkomens moet publiceren en inkomens boven de norm bekend maken bij 
het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.  Het gaat hierbij om belastbare jaarinkomens 
per individuele functionaris hoger dan dat van ministers. Publicatie wordt gerelateerd aan de functienaam. 
Jaarlijks wordt het gemiddeld belastbaar jaarloon van de ministers vastgesteld in een ministeriële regeling. 
 Het normbedrag over 2007 bedraagt € 169.000,- (in 2005: €158.000,- en 2006: € 171.000, -). 
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Uit een onderzoek naar de jaarinkomens 2007 binnen de gemeente Amsterdam bleek dat twee ambtenaren, 
de algemeen directeur van de GGD en een projectmanager bij DWI, een hoger jaarinkomen hadden dan het 
gemiddelde jaarinkomen van een minister.

Functie Belastbaar
Jaarloon 

2007
(2006)

Pensioen
Bijdrage

Werkgever en 
werknemer

2007 
(2006)

Totaal 
Jaarinkomen

2007 
(2006)

Reden overschrijding, 
normbedrag 2007:

 € 169.000,- 
normbedrag 2006:

 € 171.000,- 

Directeur 
uren per week :36
Dienst: GGD

€ 144.369,-
(€ 144.381,-)

€ 33.157,- 
(€ 38.266,-)

€ 177.526,-
(€ 182.647,-)

Beschikbaarheidtoelage
In het kader van functie 

Regionaal Geneeskundig 
Functionaris

Projectmanager,
uren per week: 36
Dienst: Dienst 
Werk en Inkomen

€ 179.074, -
(€ 70.795, -)

 

€ 5.881, -
(€ 17.544, -)

€ 184.955, -
(€ 88.339, -)

Een eenmalige afkoopsom 
van € 151.400,-. 

De afspraken zijn vastgelegd
 in een overeenkomst 

beëindiging dienstverband.

9.5 Moderne werkgever 

Personeelsontwikkeling en arbeidsmarktpositie
In 2007 zijn op specifi eke vakgebieden tekorten aan medewerkers opgetreden, zoals aan inspecteurs voor 
Bouw- en Woningtoezicht, ICT-ers, technische en fi nanciële mensen.  Op het gebied van arbeidsmarkt-
communicatie zijn de volgende resultaten behaald: 

gemeente Amsterdam beste werkgever in Intermediair Imago Onderzoek 

aanwezig op de beurs van Young Global People, CWI Banenmarkt, Nationale Carrièrebeurs Overheid,  

Spits Career event
onderhoud advertentiestramien en update met nieuwe foto’s 

2007 was een zeer succesvol stagejaar.  Ten opzichte van het gestelde doel zijn meer dan twee keer zo  

veel stageplaatsen gerealiseerd
begin 2007 is Traineepool 9 gestart met 25 trainees, waarvan 40% met een multiculturele achtergrond,  

Eind 2007 zijn er 24 trainees geworven voor traineepool 10 die in januari 2008 van start gaat, waarvan 
50% een multiculturele achtergrond heeft
ruim 90% van de deelnemers van pool 8 blijft behouden voor de gemeente Amsterdam 

de corporate university van de gemeente, de Amsterdam Academie, is opgericht.  Er is een nieuw  

opleidingsaanbod beschikbaar op het vlak van HRM en fi nanciën; het gemeentebrede introductiepro-
gramma voor nieuwe medewerkers is een groot succes
de succesvolle projecten uit ‘Beweging in Amsterdam’, zoals ‘Rap aan het werk’ en Transfer zijn  

voortgezet.  Rap aan het werk is uitgebreid met vier organisaties tot tien.  Alle gemeentelijke 
organisaties zijn nu aangesloten bij Transfer.  Ruim 80% van de kandidaten krijgt een (tijdelijke) baan 
aangeboden

Managementontwikkeling
Het ontwikkelprogramma voor topmanagers is in 2007 afgesloten.  Voor dezelfde doelgroep zijn ook 
twee directeurenconferenties georganiseerd.  Voor MT-leden en de managers in de salarisgroepen 13 
en hoger zijn twee themabijeenkomsten gehouden.  Het in 2006 gestarte Toptraject voor potentiële 
eindverantwoordelijke managers, is in 2007 succesvol afgerond en heeft vijf gecertifi ceerde toppotentials 
voortgebracht.  Alle gecertifi ceerde toppotentials zijn gedurende het Toptraject doorgestroomd naar de 
functie van directeur, stadsdeelsecretaris of projectdirecteur.



272 Gemeentebrede aspecten Jaarverslag 2007

g
em

ee
nt

eb
re

d
e 

as
p

ec
te

n

In 2007 waren er in totaal negentien vacatures voor eindverantwoordelijke topfunctionarissen, waarvan er 
zes ontstonden in 2006. Veertien werden er in 2007 vervuld, waarbij de man/vrouw verdeling 50-50 was. 
 Eén van de kandidaten kwam van buiten de gemeentelijke organisatie; twee kandidaten kwamen voort uit 
het Toptraject.  Vijf van de vacatures, die overigens ontstonden in 2007, worden naar verwachting vervuld 
in 2008.  In 2007 is de cyclus van doelen formuleren, beoordelen en belonen onder regie van de afdeling 
Personeel en Management Ontwikkeling volgens planning afgewikkeld.

9.6 Arbeidsvoorwaarden

Voor eind 2007 zou de vernieuwde en geactualiseerde Rechtspositie Gemeente Amsterdam (RGA) worden 
gepresenteerd.  In de afrondende fase van dit project diende nog de fi nale goedkeuring van de teksten door 
de vakbonden plaats te vinden.  De bonden hebben inmiddels de lijst met fi nale bespreekpunten afgerond 
waardoor de verwachting is dat de introductie van de nieuwe RGA medio 2008 gereed is.

Van mei tot en met november 2007 is onderhandeld over een nieuwe CAO tussen de landelijke onderhande-
laars van VNG (Marijke Vos namens gemeente Amsterdam) en vakbonden.  Voor een defi nitieve vaststelling 
van de nieuwe CAO dient nog overeenstemming te komen over een compensatie voor negatieve fi scale 
effecten op de netto uitkering van de FLO overgangsregeling.  In november 2007 hebben de partijen dit 
knelpunt ter advisering voorgelegd aan de Landelijke Advies en Arbitrage Commissie.

De werkweek van de Brandweer is naar aanleiding van het Arbeidstijdenbesluit (ATB) van december 2005 in 
2007 aangepast van 54 naar 48 uur.  Daaraan ging een een complex overlegtraject vooraf, zowel landelijk als 
in Amsterdam.  Het defi nitieve nieuwe rooster wordt eerst in 2008 gehanteerd. 

Voor 2008 is een nieuw Cafetariamodel opgesteld.  Sinds de invoering van het Cafetariamodel in 2000 bij de 
gemeente Amsterdam is er veel veranderd.  Daarom was het Cafetariamodel van de gemeente Amsterdam 
toe aan een actualisatie.  Het model 2008 werd met de volgende bestedingsmogelijkheden uitgebreid: 
reiskostenvergoeding openbaar vervoer, studiekostenvergoeding, vrijwillige extra premie ABP- pensioen, 
bedrijfsfi tness en vakbondscontributie.  Het gewijzigde Cafetariamodel gaat per 1 januari 2008 in en is een 
belangrijke bijdrage aan aantrekkelijk werkgeverschap.  De eerste reacties op het nieuwe Cafetariamodel zijn 
uiterst positief.

9.7 Medezeggenschap 

Sinds 1 januari 2007 kent de gemeente Amsterdam een Centrale Ondernemingsraad (COR) voor het gehele 
concern.  In het verslagjaar zijn er vier overlegvergaderingen geweest tussen COR en de gemeentesecretaris, 
die bestuurder in de zin van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) is.  De COR heeft onder meer 
geadviseerd bij de werving van de nieuwe gemeentesecretaris en over de inrichting van het StadsMT. 
Daarnaast is in nauwe en goede samenwerking met de COR een Protocol voor de verwerking van persoons-
gegevens tot stand gekomen.  Tot slot heeft de COR al enkele uitgebreide initiatiefvoorstellen gedaan op 
personeelsgebied en wordt er gewerkt aan een goede verdeling van competenties tussen de COR en de 
vakbonden. 

9.8 Functiegebouw

In 2007 zijn vrijwel alle gemeentelijke onderdelen gereed met het actualiseren van hun functies conform het 
vernieuwde functiewaarderingssysteem Methode voor het Rangordenen van Functies (MRF)/Methode voor 
het Rangordenen van Inconveniënten (MRI).  De directie Concern Organisatie toetst de functieboeken op het 
voldoen aan de eisen.  De streefdatum voor afronding van het project is 1 juli 2008. 



Jaarverslag 2007 Gemeentebrede aspecten 273

g
em

eenteb
red

e asp
ecten

9.9 Integriteit

Het integriteitsbeleid van de gemeente Amsterdam is een decentraal belegde verantwoordelijkheid 
uitgaande van het principe van het integraal management.  Voor advies en ondersteuning kan een directeur, 
stadsdeelsecretaris of stads(deel)bestuurder Bureau Integriteit inschakelen.

In 2007 is de integriteitindex afgekomen en zijn er enkele pilots uitgevoerd.  De gemeente Amsterdam 
beschikt met de index over een instrument waarmee diensten en stadsdelen zelf snel een positiebepaling 
kunnen doen op het gebied van integriteitbeleid.  De Ambtenarenwet stelt dat overheidsorganisaties 
een overzicht moeten hebben van de eigen kwetsbare plekken.  In het verleden hebben de diensten en 
stadsdelen zo’n overzicht opgesteld binnen het project Correct of Corrupt.  Deze overzichten zijn echter bij 
weinig diensten onderhouden en actueel.  Daarom heeft Bureau Integriteit samen met de dienst Onderzoek 
en Statistiek een elektronisch invulbaar instrument gemaakt dat snel inzicht geeft in de kwetsbare functies 
binnen een organisatie.

In 2007 is hard gewerkt aan het project Politieke Integriteit.  In de loop van 2007 zijn alle stadsdeelraden 
en de gemeenteraad op het project aangesloten, terwijl ook de meeste Dagelijks Besturen er kennis mee 
maakten.  De actualiteit heeft gezorgd voor synergie tussen het project Politieke Integriteit en het project 
Stadsbrede Risicoanalyse Subsidieverstrekking (SIRA-S).  De Stadsbrede Risicoanalyse Subsidieverstrekking 
is uitgevoerd bij acht organisaties, een verdubbeling ten opzichte van 2006.  Dit hoge aantal was overigens 
mogelijk omdat de risicoanalyses over één werkproces gingen.  Begin 2008 zullen de resultaten beschikbaar 
komen.

De trainingen Morele Oordeelsvorming komen steeds meer in de onderhoudsfase.  De vervolgtraining 
Managen van Integriteit begint ingang te vinden.  Deze training is bedoeld om managers in de gelegenheid 
te stellen het integriteitbeleid tot normaal onderdeel van het werk te maken.  Dit past in het meerjarenbeleid 
voor integriteit van de gemeente Amsterdam naar borging van het integriteitbeleid in de decentrale 
organisaties.

9.10 Informatiemanagement

Veel organisatieveranderingen met een grote ICT-component zijn in 2007 (verder) geïmplementeerd, zoals 
bijvoorbeeld het Contactcenter; het Servicehuis ICT en de basisregistraties.  Dit komt tegemoet aan de 
ombuigingstaakstellingen, terwijl tegelijkertijd de kwaliteit van de dienstverlening aan de burger en het 
bedrijfsleven verhoogd wordt. 

Bij het Servicehuis ICT is de transformatie (feitelijke bundeling van personeel, machines en stroomlijning van 
taken, gezamenlijke huisvesting) gerealiseerd en is voortgegaan met de uitvoering van tranche 1 (gezamenlijk 
beheer – en het verbeteren van de standaard werkplekken) bij de deelnemers.  Het Servicehuis Personeel is 
gereed om vanaf begin 2008 de eerste E-HRM faciliteiten uit te rollen bij de eerste deelnemers.  De huidige 
werkwijze bij diensten en stadsdelen zal hierdoor ingrijpend veranderen.  Het programma basisregistraties 
(BRI) dat doorloopt tot 2009, realiseert de basisregistraties Personen, Adressen en Gebouwen.  In 2007 is 
hierbij een structurele besparing ad € 2.8 miljoen gerealiseerd, wat de komende jaren nog zal oplopen. 
 Door het gebruik van basisregistraties hoeven we burgers en bedrijven niet meer naar de bekende te vragen 
(enkelvoudig vastleggen en meervoudig gebruik van dezelfde gegevens).
Voor wat betreft de samenwerking tussen de gemeentelijke organisaties zijn in 2007 twee nieuwe 
fundamenten gerealiseerd: 

voor de samenwerking tussen de gemeentelijke organisaties zijn twee nieuwe fundamenten gelegd  

het handboek architectuur als gezamenlijke referentie voor alle toekomstige organisatie- en  

ICT-ontwikkelingen (herontwerp van processen, standaardisatie, wegnemen technische barrières voor 
onderlinge samenwerking) 
het gemeentelijke informatiebeleidsplan, waarin onder meer de relatie is gelegd tussen de bestuurlijke  

prioriteiten (bestuursakkoord) en de impact daarvan op de informatievoorziening 

Uit deze documenten kan geconcludeerd worden dat de komende jaren in het bijzonder nog extra inspan-
ningen nodig zijn op het gebied van generieke informatievoorziening in het bijzonder voor het creëren van 
een platform voor de uitwisseling en integratie van gegevens, het zogenaamde midoffi ce. 
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Ons College heeft op 23 januari 2007 opdracht gegeven voor de uitvoering van Fase A van het project Open 
Amsterdam en hiervoor € 300.000,- ter beschikking gesteld.  Doel was de bevindingen in de Businesscase 
Open Softwarestrategie Gemeente Amsterdam in de praktijk te toetsen bij de Dienst Wonen en Stadsdeel 
Zeeburg. Amsterdam neemt bij de ontwikkelingen rond open standaarden en open source een koppositie in. 
Kernwoorden daarbij zijn leveranciersonafhankelijkheid, continuïteit, interoperabiliteit en kostenbeheersing. 
In de eerste helft van 2007 is de Standaard Open Werkplek (SOW) ontwikkeld.  Tussen juni en oktober is deze 
op ruim 60 werplekken uitgerold en getest.  Deze praktijktoets leidde tot de beslissing het project in 2008 
voort te zetten met een budget van € 900.000.
In 2007 is is in toenemende mate gewerkt met ‘businesscases’.  Daarbij wordt op specifi eke ICT-terreinen 
gericht gezocht naar generieke besparingsmogelijkheden met een korte terugverdientijd. 
In 2007 zijn vijf topseminars Informatiemanagement gehouden voor directeuren, stadsdeelsecretarissen en 
bestuurders om ze te helpen inzicht te krijgen in en  inhoud te geven aan het opdrachtgeverschap voor ICT. 

9.11 Informatiebeveiliging en Privacy

In 2007 zijn verbeteringen aangebracht in het beheersingsinstrumentarium op het gebied van informatiebe-
veiliging.  In 2006 is een Stuurgroep Informatiebeveiliging ingesteld, waarvan coördinerende en faciliterende 
rol groeit en waarin diverse partijen participeren.  De stuurgroep wordt gevoed door een onlangs ingestelde, 
uit gemeentelijke coördinatoren informatiebeveiliging bestaande, adviesgroep.

Een aantal diensten en stadsdelen voerde in 2007 een zogeheten zelfevaluatie uit, die moest aangeven hoe 
zij scoren ten opzichte van de Gemeentelijke Informatiebeveiligingsnorm (GIBN). Daarnaast kreeg ACAM 
de opdracht bij tien gemeentelijke organisaties audits uit te voeren over aanwezigheid en de opzet van een 
stelsel van informatiebeveiligingsmaatregelen.
De zelfevaluaties geven de indruk dat het niveau van informatiebeveiliging is verbeterd.  In het bijzonder op 
de onderdelen ‘naleving’ en ‘continuïteit’ zijn nog verbeteringen nodig. Informatiebeveiliging blijft verder 
een zaak van permanente aandacht: bijvoorbeeld op het gebied van diensttak overstijgende informatie-
systemen valt nog het nodige te doen.
In het kader van het project Herijking Privacybeleid is in 2007 voor directeuren en stadsdeelsecretarissen 
een debat georganiseerd onder leiding van Jacob Kohnstamm, voorzitter van het College Bescherming 
Persoonsgegevens.  De uitkomsten van het debat worden meegenomen in een voorstel voor nieuw 
privacybeleid dat begin 2008 wordt vastgesteld.

9.12 Grote ICT-projecten

De Rekenkamer van de gemeente Amsterdam heeft in 2007 onderzoek gedaan naar de inkoopfunctie 
rondom ICT-projecten.  Het onderzoek betrof zes grote projecten en het resultaat was vrij positief.  Zo is 
onder meer gebleken dat de gemiddelde kostprijs van een gemeentelijke PC-werkplek 24% onder het 
landelijke gemiddelde ligt.  In 2007 stelde ons College de nota ‘kwaliteitsverbetering grote ICT-projecten’ 
vast die de essentie van het nieuwe ICT-beleid dat we voorstaan bevat, namelijk verscherping van de huidige 
regelgeving en versterking van de kennis en kunde in huis (projectenpool, kennisdeling, enzovoort). 

9.13 Programma Basisregistraties en ICT infrastructuur

In het programma Basisregistraties en ICT-infrastructuur (BRI ) worden basisregistraties voor personen, 
vastgoed en bedrijven gerealiseerd en verder ontwikkeld in de richting van volledigheid en actualiteit 
van de gegevens. Inmiddels maken alle gegevensafnemende BRI-diensten in hun processen gebruik van 
authentieke gegevens uit de basisregistraties voor personen en adressen.  
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9.14 Vorming Servicehuizen

Servicehuis ICT
Binnen het Servicehuis ICT is de transformatie (feitelijke bundeling van personeel en machines, stroom-
lijning van taken en gezamenlijke huisvesting) gerealiseerd en de uitvoering van tranche 1 (gezamenlijk 
beheer en het verbeteren van de standaard werkplekken) bij de deelnemers voortgezet.

Servicehuis Personeel
Binnen het Servicehuis Personeel vonden in 2007 de voorbereidingen plaats voor de start, in het 
voorjaar van 2008, van het personeelsbeheer van een aantal werkprocessen, namelijk verzuim/herstel, 
declaraties en verlof.  Eind augustus heeft een evaluatie plaatsgevonden op de haalbaarheid om in de 
gemeente Amsterdam een éénduidig procesontwerp voor twee HR deelprocessen te realiseren en vindt 
er adequate sturing plaats op proces, budget en kwaliteit van het veranderproces.  De evaluatie liet een 
positief resultaat zien.  In september heeft ons College kennis genomen van de positieve resultaten uit de 
evaluatie en besloten dat daarmee het tweede gedeelte van het krediet kan worden vrijgegeven.
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Afkortingenlijst

A
ACAM ACAM Accountancy en Advies
ACI Amsterdamse Culturele Instellingen
AEB Afvalenergiebedrijf
AES Actieprogramma Economische Structuur
AFAC Amsterdamse Fiets Afhandel Centrale
AFK Amsterdam Fonds voor de Kunst
AHM Amsterdams Historisch Museum
A&G Agressie en Geweld
AGV Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht
ALIVE Amsterdamse Leidraad Integrale Veiligheid
AMA Amsterdam Metropolitan Area
AMH Amsterdamse Middensegment Hypotheek
ANW  Algemene nabestaandenwet
ANZKG  Amsterdam-Noordzeekanaalgebied
AOR  Amsterdams Onderwijsadviespunt Radicalisering
APO  Amsterdams Platform Onderwijsarbeidsmarkt
APR  Amsterdamse Programma Raad
APV  Algemene Plaatselijke Verordening
ARM  Amsterdamse Raad voor de Monumentenzorg
ARR Algemene Risico Reserve
ASHG  Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld
ASKV Amsterdam Solidariteitscomitee Vluchtelingen
ATB Arbeidstijden Besluit
ATCB  Amsterdam Toerisme & Congres Bureau
AWBZ  Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
AWD Amsterdamse Waterleidingduinen
B
BB  Bestuurlijke Boete
BBA  Dienst Binnenwaterbeheer Amsterdam
BBV  Besluit Begroting en Verantwoording
BBZ  Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen
BCF BTW-Compensatiefonds
BDA Bestuursdienst Amsterdam
BDU  Brede Doel Uitkering
BIBOB  Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur
BLS  Besluit Woningbouw Locaties
BMA  Bureau Monumenten en Archeologie
BON  Bestuurlijk Overleg Noordwaarts
BON  Bereikbaarheidsoffensief Noordelijke Randstad, zie resultaatgebied Stedelijke   
 Ontwikkeling
BOS  Buurt-Onderwijs-Sport
BP  Bestemmingsplan
BRI  Project Basisregistratie en Infrastructuur
BRIM  Instandhoudingbeleid voor Restauratie en Onderhoud van Rijksmonumenten
BTR  Bijzondere Trajecten voor Risicojongeren
BWS Besluit woninggebonden subsidies
BWT  Bouw en Woningtoezicht
C
CCA Contact Center Amsterdam
CED  Centrale Eenheid Daklozen
CNB  Centraal Nautisch Beheer
COA Centraal Orgaan opvang Asielzoekers
COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden
COR Centrale Ondernemingsraad
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CSE  Coördinatie Stationseiland
CWI  Centrum voor 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
DGV  De Grote Vereenvoudiging
DIVV Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer
DMB Dienst Milieu en Bouwtoezicht
DMO Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling
DO  Defi nitief Ontwerp
DPG  Dienst Persoonsgegevens
DRO  Dienst Ruimtelijke Ordening
DVM  Dynamisch verkeersmanagement
DW Dienst Wonen
DWI  Dienst Werk en Inkomen
DWMST Dag-, Week-, Maand-, Smart- en Toeristenkaarten
E
ECB Europese Centrale Bank
EFRO  Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling
ELKK  Elektronisch kinddossier
ENIP  En Nu Iets Positief
ESF  Europees Sociaal Fonds
ETV  Educatieve televisie
EU  Europese Unie
EZ  Economische Zaken
F
FBA Facilitair Bedrijf Amsterdam
FCA  Food Center Amsterdam
FIOM  Federatie Instelling Ongehuwde Moeders
FLO Functioneel Leeftijdsontslag
FTE  Fulltime-equivalent
G
G-4  Vier grote gemeenten: Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht
GBA  Gemeentelijke Basis Administratie
GGD  Geneeskundige- en Gezondheidsdienst
GGZ  Geestelijke Gezondheidszorg
GHA  Gemeentelijk Havenbedrijf
GHOR  Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen
GIBN Gemeentelijk Informatie Beveiligingsnorm
GIOS  Groen In en Om de Stad
GOA  Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid
GSB  Grote Stedenbeleid
GSG Gezonde School en Genotsmiddelen
GVB  Gemeentevervoerbedrijf
H
HA Haven Amsterdam
HAG  Hulpverlening, Advies en Gezondheidszorg
HbH Hulp bij het Huihouden
HERMEZ Het Economisch Resultaat Moet Er Zijn
HGS  Hoofdgroenstructuur
HHV  Huishoudelijke Verzorging
HIA  Herinrichting Inburgering Amsterdam
HRC  Hoog Rendement Centrale
I
IAC  Informatie- en Adviescentrum
IBA  Ingenieursbureau Amsterdam
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ICT  Informatie- en Communicatietechnologie
ID  Instroom/Uitstroom
IHP  Integraal Huisvesting Plan
ILG  Investeringsbudget Landelijk Gebied
IMB  Integrale Meting Bedrijfsvoering
IND  Immigratie- en Naturalisatie Dienst
INEC International Network E-communities
IOAW   Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze 

werknemers
IOAZ   Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen 

zelfstandigen
IPB  Integraal Projectbudget
ISD  Inrichting Stelselmatige Daders
ISV  Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing
J
JA/KE  Jong Amsterdam/Kinderen Eerst
JAA  Jongeren Actief voor Amsterdam
JGZ  Jeugdgezondheidszorg
JIB Jeugdsport in Beweging
JOT  Jongeren Opvangteam
K
KBB  Kwaliteitsbeoordeling Bedrijventerreinen
KRW Kaderrichtlijn Water
L
LOJP  Lokaal Onderwijs en JeugdPlan
M
MBO  Middelbaar beroepsonderwijs
MCA  Milieucentrum Amsterdam
MEP Milieu Kwaliteit Elektriciteitsproducten
MER  Milieu Effect Rapportage
MGI Meldpunt Goede Ideëen
MIRT Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport
MJP  Meerjarenprogramma
MKB  Midden- en Kleinbedrijf 
MLV  Monitor Leefbaarheid en Veiligheid
MOP  Meerjarig Ontwikkelingsprogramma
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
NSL Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtvaartkwaliteit
NZKG  Noordzeekanaalgebied
NZL  Noord/Zuidlijn
O
OCL2 Ontwikkelcentrum voor Loopbaan en Leiderschap
OCO Ouderconsumenten-Organisatie
OCW  Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
OGA  Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam
OGGZ  Openbare Geestelijke Gezondheidszorg
OKC  Ouder Kind Centra
OKZ  Ouder- en kindzorg
O&O  Opvoedings- en Ontwikkelingsondersteuning
OOV  Openbare Orde en Veiligheid
OP28  Olympisch Plan 2028
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O&S Dienst Onderzoek en Statistiek
OV Openbaar vervoer
OZB  Onroerende Zaak Belasting
P
PA  Programakkoord
PAO  Platform onderwijs en arbeidsmarkt
PAVEM  Participatie Vrouwen Etnische Minderheden
PGB  Persoonsgebonden Budget
PIP  Persoonlijke internetpagina
Plabeka  Platform Bedrijven en Kantoren Noordvleugel van de Randstad
PMB   Projectmanagementbureau
PMI  Programma Maatschappelijke Investeringen
PO Primair onderwijs
PPS Publiek-private samenwerking
P+R  Park+Ride
PRI  Programma Ruimtelijke Investeringen
PTA Passenger Terminal Amsterdam
PvE  Programma van Eisen
PWN Provinciaal Waterleidingbedrijf Noord-Holland
R
RABA  Regionaal Arrangement Beroepsonderwijs Amsterdam
RAG  Resultaat Actieve Grondexploitaties
RAV  Regionale Ambulancevoorziening
RBAO   Regionale Brandweer Amsterdam en omstreken
REB Regulerende energiebelasting
RIS Regeling Investeringprojecten Stadseconomie
RMC Regionale Meld- en Coördinatiepunt
ROC  Regionaal Opleidingscentrum
ROWO’s  Rolstoelgeschikte woningen
RSU Regeling Specifi eke Uitkering
RWZI  Riool- en Waterzuivering Installatie
RWS  RijksWaterStaat
S
SAAL Schiphol Amsterdam Almere Lelystad
SAOA  Stichting Aanpak Overlast Amsterdam
SFV  Stimuleringsfonds Volkshuisvesting
SGZ  Schoolgezondheidszorg
SHI  Servicehuis ICT
SHP  Servicehuis Personeel
SIBA Stichting Islamitisch Basisonderwijs Amsterdam
SIP  Subsidieverordening Integratie en Participatie
SISA  Single Information Single Audit
SMI  Sociaal Medische Indicatie
SO  Speciaal Onderwijs
SP  Stedenbouwkundig Plan
SPA  Service, Projecten en Advies, onderdeel DMO
SPA  Science Park Amsterdam, zie resultaatgebied Stedelijke ontwikkeling
SPH  Stedelijk Project handhaving
SPVE  Stedenbouwkundig Programma van Eisen
SSC  Shared Service Center
SSP  Sociaal Structuurplan
SZW  Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
T
TAC  Temporary Art Centre
TAC   Technische AdviesCommissie Hoofdgroenstructuur, zie resultaatgebied Openbare 

ruimte, groen, sport en recreatie
TEU  Twenty feet Equivalent Unit, aanduiding voor de afmetingen van containers
TOG  Tegemoetkoming Onderhoudskosten thuiswonende Gehandicapte kinderen
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U
UvA  Universiteit van Amsterdam
UVW  Uitvoeringsinstituut Werknemersvoorzieningen
V
VE-fonds  Vereveningsfonds
VEWIN Vereniging van Waterleidingbedrijven in Nederland
VGA  NV Verzekeringsbedrijf Groot Amsterdam
VIOS  Veilig In en Om School
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
VOV  Veiligheidsteunpunten Openbaar Vervoer
VROM  Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
VSV  Voortijdig SchoolVerlaten
VTO Vroegtijdige onderkenning van Ontwikkelingsstoornissen
VVE  Voor- en Vroegschoolse Educatie
VWS  Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
W
WA  Wettelijke aansprakelijkheid
WABO  Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht
WAO  Wet Arbeidsongeschiktheid
WCPV  Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid
Wet BIBOB  Wet Bevordering integriteitbeoordelingen door het openbaar bestuur
Wet FIDO  Wet Financiering Decentrale Overheden
WfZ Waarborgfonds voor de Zorgsector
WI  Wet Inburgering
WIBO  Woningen In Beschermde Omgeving
WWIK  Wet Werk en Inkomen Kunstenaars
WIW  Wet Inschakeling Werkzoekenden
WKB  Woning- en kamerbemiddelingsbureau
WLB  Waterleidingbedrijf
W-middelen  Werkmiddelen WWB
WML Wettelijk Minimumloon
WMO  Wet Maatschappelijke Ondersteuning
WOR Wet op de Ondernemingsraden
WRR  Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
WSM Wettelijk Sociaal Minimum
WSW  Wet Sociale werkvoorziening
WTA  Wet Toezicht Accountantsorganisaties
WVG Wet Voorzieningen Gehandicapten 
WVS Weerstandsvermogen
WWB Wet Werk en Bijstand
Z
ZBE Zeeburgereiland
ZKV Ziektekostenverzekering
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