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Leeswijzer 
Jaarrekening 2011 
De Jaarrekening 2011 is primair bedoeld voor de gemeenteraad en vormt de verantwoording van ons 
college aan uw raad. De Jaarrekening 2011 is onderwerp van een accountantscontrole.  

1. De financiële hoofdlijnen 
In dit deel van de jaarrekening worden de financiële hoofdlijnen van het afgelopen jaar weergegeven. 
Het rekeningresultaat wordt onder andere besproken en er wordt ingegaan op de ontwikkeling van de 
reserves en voorzieningen. Als derde onderdeel is de uitwerking van het programakkoord met 
bijbehorende indicatoren beschreven. 

2. De programma’s  
De kern van de jaarrekening wordt gevormd door de programma’s, die zijn onderverdeeld in twee of 
meer subprogramma’s. In de programma’s wordt aangegeven welke maatschappelijke effecten 
werden nagestreefd in 2011, in hoeverre voorgenomen doelstellingen en resultaten zijn bereikt en 
welke activiteiten en middelen daartoe zijn ingezet. Ieder resultaatgebied is onderverdeeld in vijf 
paragrafen: 
1. Bestuurlijke hoofdlijnen  

in deze paragraaf wordt aangegeven wat het programma inhoudt, overzicht van de kerncijfers,  
welke ontwikkelingen speelden, welke maatschappelijke effecten worden/werden nagestreefd en 
welke doelstellingen en resultaten zijn behaald 

2. Bereikte resultaten per sub programma 
hier wordt per sub programma aangegeven welke resultaten zijn behaald en welke activiteiten en 
middelen daartoe zijn ingezet 

3. Realisatie prioriteiten 
hier is informatie opgenomen over de door uw raad toegekende prioriteiten bij de Begroting 2011 
die nog niet zijn gerealiseerd 

4. Specificatie reserves en voorzieningen 
De reserves en voorzieningen worden toegelicht aan de hand van nieuwe, gehandhaafde en 
afgewikkelde reserves en voorzieningen. En, indien van toepassing, de niet in de cijfers verwerkte 
reserveringsvoorstellen. 

5. Kredieten 
6. Prioriteiten 
 
Algemene dekkingsmiddelen  
Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) 

3. Verplichte paragrafen 
Wettelijk is voorgeschreven dat voor een aantal onderwerpen een paragraaf wordt opgenomen waarin 
een “dwarsdoorsnede” wordt gepresenteerd van de verschillende programma’s.  
De onderwerpen zijn: 
� risico’s en weerstandsvermogen 
� financiering 
� lokale heffingen 
� verbonden partijen 
� onderhoud van kapitaalgoederen 
� grondbeleid 
� bedrijfsvoering 
� duurzaamheid  

4. Balans 
In dit hoofdstuk worden de belangrijkste ontwikkelingen van de balansposten gedurende het jaar 2011 
toegelicht. 

Raadsdruk Jaarrekening 2011 1Raadsdruk Jaarrekening 2011 1



5. 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, de verantwoording van de van het rijk ontvangen specifieke 
uitkeringen en de personele overzichten. 
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2 Hoofdlijnen 
 
Financiële hoofdlijnen 
Programakkoord en indicatoren 
 

Raadsdruk Jaarrekening 2011 3Raadsdruk Jaarrekening 2011 3



 

Raadsdruk Jaarrekening 2011 4Raadsdruk Jaarrekening 2011 4



 

Financiële hoofdlijnen  
 

1 Inleiding 
In de financiële hoofdlijnen geeft ons college een overzicht van de voornaamste financiële 
ontwikkelingen en resultaten in 2011. De volledige toelichtingen zijn opgenomen in de 
programma’s en de verplichte paragrafen. De opbouw van de hoofdlijnen is als volgt. 
 
1. Inleiding 
2. Het rekeningresultaat 2011 
3. Significante afwijkingen (per domein en algemene dekkingsmiddelen) 
4. Reserves en voorzieningen 
5. Overige onderwerpen (onder andere AIF, toezicht, risicomanagement en schulden) 

 

1.1 Economische krimp 
De bankencrisis van 2008-2009 en de eurocrisis 2010-2011 hebben geleid tot economische 
krimp en financiële onzekerheid van een ongekende intensiteit. Deze ontwikkelingen raken 
vrijwel alle onderdelen van de samenleving. Als hoofdstad en belangrijke motor van de 
Nederlandse economie is ook Amsterdam hier niet aan ontkomen. Investeringen blijven 
achter en de werkeloosheid stijgt. Ook in Amsterdam is de woningmarkt behoorlijk 
gestagneerd en komen starters steeds moeilijker aan een woning. De inkomsten van de 
gemeente staan onder druk, het aantal bijstandsuitkeringen en de risico’s nemen toe en het 
Rijk heeft verdere decentralisaties van taken aangekondigd. De rente is laag, maar de 
onzekerheden op de geld- en kapitaalmarkten zijn groot. De hardnekkige vastgoedcrisis heeft 
forse gevolgen voor het verdienvermogen van de gemeentelijke grondexploitatie. 
 
1.2 Intern Gemeente Amsterdam 
De verwachting is dat de komende jaren aanzienlijke aanvullende bezuinigingen noodzakelijk 
zijn om de gemeentefinanciën solide te houden. Het internationale financieel-economisch 
klimaat blijft instabiel. De consequenties van de nieuwe rijksbezuinigingen zijn nog ongewis. 
Daarnaast zullen er wijzigingen zijn in de verdelingssystematiek van het gemeentefonds, 
ontstaan er financiële risico’s als gevolg van taakdecentralisaties en zullen de mogelijkheden 
voor gemeenten om investeringen extern te financieren afnemen.  
 
Om hierop voorbereid te zijn, begonnen wij eind 2011, aansluitend op de vaststelling van de 
Begroting 2012, het traject Amsterdam Financieel Gezond. Naast het inventariseren van 
nieuwe bezuinigingsmogelijkheden, worden een aantal kwalitatieve ingrepen voorgesteld in 
de gemeentelijke organisatie en het gemeentelijk bestel, teneinde beter en sneller te kunnen 
reageren op economische ontwikkelingen die van invloed zijn op de gemeentelijke financiën.  
De maatregelen om de gemeente financieel gezond te houden, zullen gepaard moeten gaan 
met meerjarige organisatorische verbeteringen, waardoor de gemeente uiteindelijk 
wendbaarder en veerkrachtiger wordt. Dit vergt strategische keuzes van het bestuur, zodat 
hervormingen en bezuinigingen hand in hand kunnen gaan en we in de toekomst beter 
kunnen presteren, tegen lagere kosten. 
 
1.3 Een blik op de toekomst 
Nederland bevindt zich een recessie, maar wij constateren dat de economie van Amsterdam 
nog relatief sterk is en verwachten dat het herstel zich ook als eerste in onze regio zal 
manifesteren. Wij hebben geen reden om aan te nemen dat Amsterdam haar grote 
aantrekkingskracht op mensen en bedrijven zal verliezen. Onze maatregelen zullen er in 
eerste instantie op gericht zijn om de neergang te beperken, om vervolgens zo snel mogelijk 
weer de weg omhoog in te kunnen slaan.  
Daarbij zullen wij oog hebben voor de situatie van de meest kwetsbare Amsterdammers. Uit 
een in 2011 op ons initiatief gehouden onderzoek bleek dat het risico groot is dat 
opeengestapelde bezuinigingen onaanvaardbare gevolgen krijgen voor de zwakste en meest 
problematische groepen in de stad. De rijksbezuinigingen hebben effect op het individuele en 
huishoudinkomen maar ook op de voorzieningen waarvan kwetsbare Amsterdammers 
gebruik maken. De rijksbezuinigingen zijn echter zo groot dat wij (ook als we dat zouden 
willen) niet langer in staat zijn deze te compenseren. We zijn wel van oordeel dat wij naar een 
effectiever en efficiënter sociaal domein moeten en kunnen. Daarbij is het voor ons essentieel 
dat de zwakste en armste groepen zoveel mogelijk ontzien worden. De op deze groepen 
gerichte dienstverlening moet veranderen, maar mag niet verdwijnen.  
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2. Rekeningresultaat 2011 
 
 Het rekeningresultaat over 2011 is € 36,4 miljoen positief. 
 
Het verschil tussen Gewijzigde Begroting 2011 en Jaarrekening 2011 in miljoenen euro’s 
   

Hogere lasten Programma's exclusief mutaties in reserves -253,0  

Hogere baten Programma's exclusief mutaties in reserves 350,5  

Saldo lasten en baten programma’s     97,5 
   

 Algemene dekkingsmiddelen   

Belastingen 30,2  

Deelnemingen 5,9  

Erfpacht 26,2  

Financiering 15,6  

Overige algemene dekkingsmiddelen 56,6  

Uitkering Gemeentefonds 38,6  

 173,0  

Uitkering Stadsdeelfonds -12,8  

Hogere opbrengsten Algemene dekkingsmiddelen   160,2 

Saldo lasten en baten programma’s en dekkingsmiddelen   257,7 

Hogere dotaties aan reserves -624,7  
Hogere onttrekkingen aan reserves 403,4  

Mutaties reserves  -221,3 

Rekeningresultaat voor bestemming     36,4 
 
� In de bovenstaande opstelling worden mutaties tussen de Begroting 2011 en 

Jaarrekening 2011 zichtbaar gemaakt en zijn de begrotingsverschillen in de reserves er 
apart uitgelicht. In deze financiële hoofdlijnen worden de begrotingsverschillen onder 
Significante afwijkingen per programma en per onderdeel van de algemene 
dekkingsmiddelen verder toegelicht inclusief mutaties in de reserves  

� De omvang van de Begroting 2011 na vaststelling door uw raad was € 5,8 miljard  
� De programma’s laten (exclusief mutaties reserves) € 253 miljoen hogere lasten dan 

begroot zien. Deze hogere lasten zijn grotendeels toe te schrijven aan het programma 
Stedelijke ontwikkeling en volgen uit het voorschrift van het BBV1 dat de interne 
boekingen binnen het Vereveningsfonds naar aanleiding van het eindejaarsRAG, via het 
resultaat in de jaarrekening geboekt moeten worden2 

� De programma’s laten (exclusief mutaties reserves) € 350 miljoen hogere baten zien; van 
deze hogere baten valt € 276 miljoen euro om dezelfde reden als bij de lasten binnen het 
programma Stedelijke ontwikkeling 

� Per saldo is er binnen de programma’s en buiten de reserves een voordelig 
begrotingsverschil van € 97,5 miljoen euro, vooral als gevolg van hogere baten 

� De grootste post binnen de € 97 miljoen euro aan baten betreft de Dienst Noord/Zuidlijn 
binnen het programma Verkeer en infrastructuur; tegenover deze bate staat een 
toevoeging aan de reserve (last) 

� Binnen de algemene dekkingsmiddelen is het saldo € 160 miljoen hoger dan begroot door 
met name hogere opbrengsten 

� Het grootste deel van het saldo van lasten en baten en dekkingsmiddelen van € 258 
miljoen euro wordt toegevoegd (€ 221 miljoen) aan de reserves. Door deze hogere 
toevoeging aan de reserves blijft het eigen vermogen van de Gemeente Amsterdam 
stabiel 

                                                      
1 De Gemeentewet en de Provinciewet schrijven voor dat elke gemeente en elke provincie jaarlijks begrotings- en 
verantwoordingsstukken moet opstellen. Het Besluit begroting en verantwoording (BBV) bevat de regelgeving 
daarvoor. 
2  De gevolgen van het eindejaarsRAG zijn uiteraard niet te ramen in de begroting, die anderhalf jaar eerder 
verschijnt. Er is echter geen effect op het saldo en er wordt ook niet op de begroting gestuurd, maar op de saldo-
ontwikkeling en de kasstromen in de grondexploitaties. Dit fenomeen treedt al op sinds de invoering van de 
gewijzigde voorschriften van het BBV in 2004. 
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� Het college meent dat het afgelopen jaar het risicoprofiel van de gemeente  
substantieel is toegenomen. Gezien de in deze jaarrekening verwerkte toevoegingen aan 
specifieke risicoreserves (zoals voor de Wwben frictiekosten hervormingen), acht het 
college het verantwoord dat er in deze jaarrekening geen extra toevoeging gedaan wordt 
aan de Algemene Risico Reserve. In de Kadernota 2013 zal ons college nadere 
voorstellen doen om de risico’s die nu zijn onderkend te beheersen. Ons college stelt 
verder voor de gehele in de Jaarrekening 2010 gevormde risicovoorziening te 
bestemmen voor de dekking van specifieke risico’s. De onderbouwing is opgenomen in 
de risicoparagraaf van deze jaarrekening. 

 
2.1 Voorstellen tot resultaatbestemming 
Ons college legt uw raad € 21,4 miljoen aan voorstellen voor resultaatbestemming voor 
voornamelijk met betrekking tot beleid dat doorloopt na 2011. Wij achten het raadzaam om 
ingezet beleid te continueren. Indien uw raad hiermee instemt, daalt het resultaat tot € 15,0 
miljoen. Dit incidentele bedrag is vrij beschikbaar bij de Kadernota 2013 en de Begroting 
2013.  
  
Bestemming Resultaat 
   
Rekeningresultaat voor bestemming           36,4 

Dotatie risico's WWB € 10,0   

Resultaat bestemming diensten (beslispunten)3 € 11,4   

Totaal Voorstellen resultaatbestemming           21,4  

Beschikbare incidentele ruimte 2013            15,0  
 
3. Significante afwijkingen 
 
Het onderstaande diagram toont het saldo per programma en de algemene 
dekkingsmiddelen, inclusief de ontwikkeling van reserves en voorzieningen. Het totaal van 
deze saldi is gelijk aan het rekeningresultaat van € 36,4 miljoen. 

Bedragen x € 1 miljoen 
 
 

-12,8

37,4
15,4

13,8
2,6

5,9

30,0
-0,8

3,6
10,2

-13,3

-3,3
1,6

-21,1
7,8

3,4

-6,6
-8,4

-13,3
-15,7

Uitkering Stadsdeelfonds

Uitkering Gemeentefonds

Overige algemene dekkingsmiddelen
Financiering

Erfpacht
Deelnemingen

Belastingen

Dienstverlening
Bestuur en concern

Stedelijke ontwikkeling
Facilitair en bedrijven

Economie en haven

Milieu en water
Cultuur en monumenten

Openbare ruimte en groen, sport en recreatie
Verkeer en infrastructuur

Educatie & jeugd en diversiteit

Zorg
Werk en inkomen

Openbare orde en veiligheid

 

                                                      
3 Zie voor het overzicht van de voorstellen voor resultaatbestemming 4.7 Extracomptabele reserves van dit 
hoofdstuk. 
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In de volgende paragrafen worden de significante afwijkingen per domein en vervolgens per 
programma toegelicht. In de programma’s van de jaarrekening zijn de volledige toelichtingen 
opgenomen. 
 
3.1 Het fysieke domein 
Het onderstaande diagram toont de baten en lasten per programma in het fysieke domein.  
 

Bedragen x € 1 miljoen 

-581,8

-55,7

-450,5

-147,3

-1.051,9

-497,7

-60,5

-472,4

-116,0

-367,0

453,0

6,0

424,5

164,4

997,3

365,5

2,9

444,8

136,4

302,2

Verkeer en infrastructuur

Openbare ruimte en groen, sport
en recreatie

Milieu en water

Economie en haven

Stedelijke ontwikkeling

Lasten Jaarrekening 2011 Lasten gewijzigde Begroting 2011 Baten Jaarrekening 2011 Baten gewijzigde Begroting 2011
 

Programma Stedelijke ontwikkeling 

Het saldo van het programma Stedelijke ontwikkeling is na de mutaties in de reserves € 55 
miljoen negatief en dat is € 10,2 miljoen voordelig ten opzichte van de begroting. Er wordt per 
saldo € 14,0 miljoen toegevoegd aan de reserves. Op hoofdlijnen is dit het gevolg van minder 
uitgaven in het kader van het Programma Maatschappelijke Investeringen (€ 6,5 miljoen), 
Broedplaatsen (€ 0,7 miljoen) en vrijval AMH fonds (Amsterdamse middensegment 
hypotheek) bij Dienst Wonen Zorg en Samenleven (€ 6,5 miljoen). Daartegenover staan 
lagere inkomsten van € 2,8 miljoen bij de Dienst Milieu en Bouwtoezicht door het 
achterblijven van het aantal aanvragen voor een omgevingsvergunning en vermindering van 
betaalde dienstverlening. 
 
Programma Stedelijke ontwikkeling: Vereveningsfonds 
Amsterdam wordt hard geraakt door de vastgoedcrisis. De lopende grondexploitaties zijn 
ontwikkeld op basis van miljarden aan verwachte grondopbrengsten. In het programma 
Stedelijke ontwikkeling wordt ingegaan op de actuele stand van zaken van het 
Vereveningsfonds waarvan de weerstandscapaciteit onder invloed van de vastgoedcrisis 
sterk onder druk staat.  
De actuele raming van het Resultaat Actuele Grondexploitaties (RAG-saldo) laat een tekort 
zien van € 275 miljoen. Aan het Vereveningsfonds is als dekking voor risico’s € 90 miljoen 
toegevoegd, waardoor ultimo 2011 de omvang van het fonds € 1.066 miljoen bedraagt, 
waarvan € 246 miljoen voor dekking van risico’s.  
 
Het college heeft in 2011 besloten tot kasstroomsturing als een extra instrument om de 
risico’s in de grondexploitaties te beheersen. Het regime komt neer op een uitgavenplafond 
dat niet hoger mag zijn dan de verwachte inkomsten. De gerealiseerde en verwachte 
inkomsten en uitgaven worden hiertoe nauwgezet gevolgd, zo nodig vindt bijstelling van het 
uitgavenplafond plaats. 
 
Verbeteringen doorgevoerd in de beheersing van het Vereveningsfonds 
Op 19 juli 2011 heeft het college het Implementatieplan Verbetering Beheer 
Vereveningsfonds vastgesteld. Dit plan behelst een programma dat de implementatie van 59 
maatregelen stimuleert en bewaakt. De maatregelen komen voort uit de rapporten van de 
Commissie Wijntjes, Deloitte en ACAM. Op basis van het Implementatieplan zijn in 2011 
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verbeteringen doorgevoerd in de beheersing van het Vereveningsfonds. De belangrijkste 
daarvan zijn: 
� het systeem van kasstroomsturing is ontwikkeld en ingevoerd. Voor de ruimtelijke sector 

betekent dit een significante verandering in werk- en denkwijze. Er is een continue focus 
ontstaan op het optimaliseren van inkomsten en uitgaven in de tijd, waar voorheen vooral 
werd gestuurd op het saldo 

� de marktruimte voor woningbouw, kantoren, hotels, winkels en bedrijven is in kaart 
gebracht. Deze marktruimte diende als toetsingskader voor het EindejaarsRAG 2011. Alle 
vastgoedsegmenten hebben nu een toetsingskader. In het Strategisch Plan komen 
ruimtelijke, financiële en programmatische afwegingen samen en wordt beoordeeld of het 
nodig is het programmatisch kader aan te passen 

� er is een algemene weerstandsnorm ontwikkeld met als doel de bestaande 
weerstandsnormen (N1 en N2) te vervangen. Bij het EindejaarsRAG 2011 wordt deze 
weerstandsnorm ter besluitvorming voorgelegd 

De systematiek rondom de grondexploitaties is in 2011 verrijkt met vele maatregelen. 
Maatregelen die enerzijds gericht zijn op verbetering van de stand van Algemene Reserve 
van het Vereveningsfonds en anderzijds op verbetering van de beheersing van de circa 200 
actieve grondexploitaties. De rapportage EindjaarsRAG 2011 gaat uitgebreid in op deze 
ontwikkelingen. Zo toont de stand van de Algemene Reserve van het Vereveningsfonds in 
2011 een verbetering van € 127,3 miljoen en komt uit op  € 71,8 miljoen negatief (was ultimo 
2010 € 199,1 miljoen negatief). Het grondproductiekapitaal bedroeg op 31 december 2011 
(na een toename met € 64,1 miljoen in 2011) een totaalbedrag van € 720,2 miljoen (inclusief 
stadsdelen: € 914 miljoen). De kasstroom voor de periode 2012-2014 komt op basis van de 
huidige inzichten en maatregelen uit op € 44 miljoen negatief. Dit betekent dat rekening moet 
worden gehouden met het verder oplopen van het grondproductiekapitaal de komende jaren. 
De uitkomst van de berekening van de nieuwe weerstandsnorm – met een tijdshorizon van 
tien jaar – laat op basis van het meest waarschijnlijke scenario een perspectief van de 
Algemene Reserve zien van circa € 10 miljoen positief (met een bandbreedte van € 100 
miljoen positief tot € 170 miljoen negatief). Dat is weliswaar licht positief, maar vanwege de 
tijdshorizon van tien jaar duidelijk minder hard dan de andere indicatoren. Het beeld is, 
bondig geformuleerd, dat de meest relevante signalen over de financiële conditie van het 
Vereveningsfonds op rood staan. Het is duidelijk dat aanvullende maatregelen nodig zijn om 
de geschetste ontwikkeling van de Algemene Reserve van het Vereveningsfonds te kunnen 
keren. Bij de Kadernota 2013 zullen verscherpte beheersmaatregelen gepresenteerd worden.  
 
Programma Economie en haven 
Het programma Economie en haven heeft na mutaties in reserves een positief saldo van 
€ 17 miljoen en dat is € 3,2 miljoen lager dan begroot. Onder het programma Economie en 
haven valt de cofinancieringregeling Pieken in de Delta. Het Rijk heeft besloten deze regeling 
te stoppen waarvoor een eenmalige uitkering was toegekend van € 5,1 miljoen die was 
opgenomen in de begroting en € 1,4 miljoen extracomptabel voor Pieken in de Delta.  
 
Programma Milieu en water 
Het negatieve saldo van het programma Milieu en water bedraagt, na mutaties in reserves, 
€ 26 miljoen. Dit is € 1,6 miljoen gunstiger dan begroot. De belangrijkste oorzaken zijn: een 
beter resultaat op de afvalverwerking, lagere lasten bij het waterbeheer en een gunstiger 
uitkomst bij het afvalwatertransport.  
 
Programma Openbare ruimte, groen, sport en recreatie 
In het programma Openbare ruimte, groen, sport en recreatie gaan € 56 miljoen aan lasten 
en € 6 miljoen aan baten om. Het negatieve saldo bedraagt na verwerking van de reserves 
€ 50 miljoen. Het programma heeft een positief saldo van € 8 miljoen, wat is toe te schrijven 
aan vele kleinere posten. Er is een gunstig resultaat bij Sport van € 1,3 miljoen, vooral door 
hogere baten, een gunstig resultaat bij Groen van € 2,1 miljoen onder andere door lagere 
kapitaallasten (groenfonds) en er is tenslotte een positief saldo bij openbare ruimte door 
minder uitgaven bij de Haven en Westpoort.  
 
Programma Verkeer en infrastructuur 
Het programma Verkeer en infrastructuur heeft na mutaties in reserves een negatief saldo 
van € 128,8 miljoen en dat is € 3,4 miljoen lager dan was begroot. De lasten en baten laten 
een stijging zien die voornamelijk veroorzaakt worden door mutaties binnen de Dienst 
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Noord/Zuidlijn. Hier is bijna € 110 miljoen onttrokken aan een voorziening en dat is voor een 
groot gedeelte weer toegevoegd aan een reserve. Op saldoniveau is het verschil tussen de 
begroting en de rekening veel minder significant.  

 

3.3 Het sociale domein 
Het onderstaande diagram toont de baten en lasten per programma in het sociale domein, 
inclusief de mutaties in de reserves. 

Bedragen x € 1 miljoen 

-129,8

-1.084,6

-407,5

-210,0

-166,9

-114,5

-1.108,5

-383,3

-192,5

-140,2

10,7

815,7

163,9

83,3

20,2

11,3

852,9

148,1

72,5

14,7

Openbare orde en veiligheid

Werk en inkomen

Zorg

Educatie & jeugd en
diversiteit

Cultuur en monumenten

Lasten Jaarrekening 2011 Lasten gew ijzigde Begroting 2011 Baten Jaarrekening 2011 Baten gew ijzigde Begroting 2011

 
 
Programma Cultuur en monumenten 
Het programma Cultuur en monumenten heeft na mutaties in reserves een negatief saldo van 
€ 146,6 miljoen en dat is € 21,1 miljoen hoger dan begroot. Dit is te verklaren door een 
budgetneutrale overdracht van de egalisatiereserves ter hoogte van € 20,2 miljoen. De bij de 
Jaarrekening 2010 gevormde egalisatiereserves Stedelijk museum (€ 7,2 miljoen) en 
Stadschouwburg (€ 5 miljoen), die dienen ter dekking van de afschrijvingslasten, zijn door de 
concerncontroller overgedragen aan DMO. Bij raadsbesluit is een voorziening van € 8 miljoen 
voor het Stedelijk Museum toegevoegd aan de bestemmingsreserve bij DMO.      
 
Programma Educatie, jeugd en diversiteit 
De totale lasten zijn € 209 miljoen, de totale baten € 79,5 miljoen en er wordt per saldo € 2,8 
miljoen onttrokken aan de reserves. Het saldo in de Jaarrekening 2011 is € 126,7 miljoen. 
Ten opzichte van de vastgestelde Begroting 2011 is het saldo € 6,6 miljoen nadelig. Op 
hoofdlijnen is dit het gevolg van niet gerealiseerde verkoopopbrengsten van schoolgebouwen 
aan de Plantage Middenlaan en de Cabralstraat (nadeel € 8,1 miljoen). Er was een 
onderschrijding op het budget voor leerlingenvervoer van circa € 1,9 miljoen.  
 
Programma Zorg 
Het programma Zorg heeft na mutaties in reserves een negatief saldo van € 243,6 miljoen en 
dat is € 8,3 miljoen hoger dan begroot. De meest significante nadelige afwijkingen betreffen 
de nominale ontwikkeling van € 4,6 miljoen, een toegestane dotatie van € 5,1 miljoen aan de 
egalisatie reserve Wmo en het treffen van een voorziening voor frictiekosten overdracht 
Ambulancedienst van € 2,7 miljoen. Voordelig waren het resultaat binnen de Wmo voor 
verstrekte subsidies (oude jaren) die uiteindelijk een lagere vaststelling kenden van € 2,0 
miljoen en de onderbestedingen en lagere vaststelling van eerder verstrekte subsidies binnen 
Maatschappelijke opvang van respectievelijk € 4,1 en € 2,0 miljoen. 
 
Programma Werk en inkomen  
De totale lasten zijn € 1.067,6 miljoen, de totale baten € 790,5 miljoen en er wordt per saldo 
€ 8,2 miljoen onttrokken aan de reserves. Het saldo in de Jaarrekening 2011 is € 268,9 
miljoen. Ten opzichte van de vastgestelde Begroting 2011 is het saldo € 13,3 miljoen nadelig. 

Raadsdruk Jaarrekening 2011 10Raadsdruk Jaarrekening 2011 10



 

Het nadelig saldo wordt verklaard door het grote tekort op de uitkeringslasten in 2011. Bij de 
Begroting 2011 is uitgegaan van een tekort van € 60,9 miljoen en het uiteindelijke tekort is 
uitgekomen op € 78,1 miljoen. De uitvoeringslasten zijn wel iets afgenomen binnen dit 
subprogramma Inkomen. Tezamen met een klein voordelig saldo bij zowel het 
subprogramma Participatie en werk als het subprogramma Armoede levert dit het uiteindelijke 
nadelige saldo van afgerond € 13 miljoen.  
 
Programma Openbare orde en veiligheid 
Het programma Openbare orde en veiligheid heeft na mutaties in reserves een negatief saldo 
van € 119,1 miljoen en dat is € 15,8 miljoen hoger dan begroot. De middelen van het 
programma Openbare orde en veiligheid zijn besteed aan brandweerzorg en crisisbeheersing 
(€ 76,6 miljoen) en openbare orde en veiligheid (€ 42,5 miljoen). De voornaamste afwijkingen 
van de begroting zijn de verschuivingen met de algemene dekkingsmiddelen voor de 
besteding van de middelen voor P1012 (€ 8,0 miljoen) en de decentralisatie-uitkeringen € (6,7 
miljoen), de toevoeging van extracomptabele reserveringsvoorstellen 2010, de 
onderbesteding op het budget FLO brandweer (€ 1,7 miljoen) en correctie op het budget 
brandweerzorg (€ 1,1 miljoen), prijscompensatie (€ 2,4 miljoen), de onderbesteding op het 
veiligheidsplan (€ 1,8 miljoen) en de vrijval van de Pardonmiddelen (€ 1,1 miljoen). 
 
3.4 Het domein ondersteuning, bestuur en informatie 
Het onderstaande diagram toont de baten en lasten per programma in het domein bestuur, 
ondersteuning en informatie. De ontwikkeling van de reserves en voorzieningen zijn hierin 
meegenomen. 
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Programma Dienstverlening 
Het programma Dienstverlening heeft na mutaties in reserves een negatief saldo van € 35 
miljoen en dat is € 0,8 miljoen hoger dan begroot. De afwijkingen op het programma 
dienstverlening hebben vooral betrekking op apparaatskosten. In 2011 werden een aantal 
activiteiten voor verdere optimalisering van het contactcenter uitgesteld en vielen de hosting 
en ICT kosten iets hoger uit. Bij het subprogramma Burgerzaken en basisregistraties en het 
subprogramma Archief was duidelijk dat er extra personele inzet (€ 1,4 miljoen) nodig was om 
de verwerking na overname van ter beschikking gesteld archieven en persoonlijke 
documenten goed te kunnen voltooien. Bij de Stadsbank van Lening is een omzetstijging (1,3 
miljoen) gerealiseerd, vooral als gevolg van de gestegen goudprijs.      
 
Programma Bestuur & concern 
Het programma Bestuur en concern heeft na mutaties in reserves een negatief saldo van 
€ 69,7 miljoen en dat is € 3,6 miljoen gunstiger dan begroot. De middelen in het programma 
Bestuur en concern zijn besteed aan Bestuur (€ 5,3 miljoen), Bestuursondersteuning (€ 50,1 
miljoen), Concernontwikkeling (€ 6,4 miljoen), Onderzoek en statistiek (€ 1,9 miljoen) en aan 
de Raadsondersteundende onderdelen griffie, rekenkamer en ombudsman (€ 6,0 miljoen).  
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De voornaamste afwijkingen van de begroting zijn verklaard door verschuiving van middelen 
naar andere programma’s en financiële dienstverlening door de bestuursdienst voor andere 
organisatieonderdelen, door vrijgeven van de middelen AFS, toevoeging van 
extracomptabele reserves en onderbesteding op de prioriteit en middelen voor inkoop. 
 
Programma Facilitair en bedrijven 
Het programma Facilitair en bedrijven heeft na mutaties in reserves een negatief saldo van 
€ 43,5 miljoen en dat is € 11,4 miljoen hoger dan begroot.  
 
3.5 Algemene dekkingsmiddelen 
Het onderstaande diagram zet de begrote dekkingsmiddelen af tegen de gerealiseerde 
dekkingsmiddelen. Dit maakt inzichtelijk in welke mate de geraamde algemene 
middelenbudgetten, voor de uitvoering van het beleid, zijn ontvangen. De reserves zijn hierin 
meegenomen.  
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De komende jaren zal de gemeente Amsterdam fors moeten bezuinigen, onder andere door 
de afname van de beschikbare algemene middelen. Om die reden is de bezuinigingsopgave,  
bij uitzondering, als doelstelling in het Programma Algemene dekkingsmiddelen opgenomen. 
De programakkoorddoelstelling De stad is financieel gezond heeft als indicator: Realisatie 
bezuinigingen per jaar (structureel evenwicht inkomsten – uitgaven) met als beoogd resultaat 
€ 208 miljoen in 2015.  
 
Gemeentefonds 
De uitkering uit het Gemeentefonds over 2011 bedraagt per saldo € 1570,7 miljoen. Dat is 
€ 37,4 miljoen hoger dan geraamd in de begroting. Hiervan wordt € 17,9 miljoen (inclusief 
Wmo) verklaard door de toename van integratie- en decentralisatie uitkeringen, € 16,2 door 
de toename van de algemene uitkeringen en een nabetaling van € 4,5 miljoen over 
voorgaande jaren. In de toename van de algemene uitkering zit een bedrag (€ 1,2 miljoen) 
dat in 2015 moet worden terugbetaald. Dit bedrag is gereserveerd. 
 
Stadsdeelfonds 
De lasten van het Stadsdeelfonds zijn per saldo € 12,8 miljoen hoger dan begroot. De 
belangrijkste oorzaken zijn de groei van de algemene uitkeringen (€ 6,1 miljoen), de 
toevoeging van de decentralisatie uitkering herbestemming aandachtswijken aan het 
Stadsdeelfonds (€ 0,6 miljoen), mutaties over voorgaande jaren in het Gemeentefonds die 
doorwerken in het Stadsdeelfonds € 1,9 miljoen en die nog met de stadsdelen verrekend 
moesten worden, het aandeel van het Stadsdeelfonds in de areaal- en waardeontwikkeling 
OZB (€ 4,8 miljoen) en overige mutaties (-/- € 0,5 miljoen). 
 
Belastingen 
Het onderdeel Belastingen kent incidentele hogere opbrengsten onder andere door hogere 
OZB-opbrengsten á € 17,4 miljoen. OZB-eigendom is gestegen doordat de totale 
gezamenlijke WOZ-waarde van het bestaande woningareaal (exclusief areaaluitbreiding) een 
half miljard hoger is uitgekomen dan bij het opstellen van de begroting werd verwacht. De 
stijging van de OZB voor gebruikers vloeit voort uit het feit dat de Begroting 2011 is 
gebaseerd op de geactualiseerde cijfers voor belastingjaar 2010, die een te lage inschatting 
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waren van de waarde van de op dat moment nog te waarderen objecten. Verder zijn door het 
inzettende economische herstel binnen de hotelbranche de opbrengsten toeristenbelasting 
met € 9,4 miljoen gestegen. Daarnaast is na het arrest van de Hoge Raad terzake het 
rioolrecht- afvoerrecht, over de jaren 1990-2001 alsnog € 2,6 miljoen geïnd. 
 
Deelnemingen 
In november 2011 heeft uw raad bij de besluitvorming over de herijking van de gemeentelijke 
deelnemingen een motie (882) aangenomen inzake de boekwaarde van de deelnemingen. 
De verkrijgingsprijs is de hoogst mogelijke waardering van een deelneming, dus de 
boekwaarde mag niet hoger zijn dan de verkrijgingsprijs. Deelnemingen waarvan de 
boekwaarde hoger is dan de verkrijgingsprijs moeten afgewaardeerd worden. De huidige 
financiële regelgeving (BBV) schrijft voor dat deelnemingen tegen de marktwaarde 
gewaardeerd worden indien de marktwaarde lager is dan de verkrijgingsprijs. Daaruit volgt 
dat de boekwaarde ook niet hoger mag zijn dan de marktprijs en dat deelnemingen waarvan 
de boekwaarde hoger is dan de marktprijs in aanmerking komen voor afwaardering.  
 
Uit de analyse bleek dat twee van de negen deelnemingen, NV Stadion Amsterdam en de 
Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Noordzeekanaalgebied NV (RON), afgewaardeerd 
moeten worden.  
 
De gemeentelijke boekwaarde van de Arena was circa € 31,6 miljoen, maar als marktwaarde 
is € 6,6 miljoen te billijken, met als gevolg dat er conform motie 882, die werd ingediend 
tijdens de begrotingsbehandeling 2012, een afwaardering van € 25 miljoen moet plaats 
vinden, te nemen in de Jaarrekening 2011.  
 
De aandelen RON staan in de boeken voor € 0,3 miljoen. In de zomer van 2011 heeft de raad 
besloten tot een doorstart van de RON. De waardering van de deelneming wordt betrokken in 
het proces van de verzelfstandiging.  
 
Bij deelnemingen is sprake van kapitaalverstrekking door de gemeente. De rentelasten van 
deze kapitaalverstrekkingen worden deels verantwoord in de diverse programma’s. Voor een 
aantal deelnemingen gebeurt dat op gemeentelijk niveau. De boekwaarde van de 
deelnemingen is € 250,5 miljoen. De rentelasten zijn vrijwel gelijk aan de raming in de 
Begroting 2011. De dividendopbrengsten bedragen zijn hoger uitgevallen dan begroot. Per 
saldo is het resultaat € 5,9 miljoen positief. 
Uitgebreide informatie over de deelnemingen van de Gemeente Amsterdam treft u aan in de 
paragraaf Verbonden partijen van deze jaarrekening. 
 
Erfpacht 
Het resultaat van het erfpachtbedrijf dat beschikbaar is voor de algemene middelen is € 2,6 
miljoen hoger dan begroot omdat erfpachters verhoudingsgewijs vaker kiezen voor canon dan 
voor afkoop. Daarnaast is vanwege de betalingsregeling met de woningcorporaties meer 
canon ontvangen.  
 
Financiering 
Het onderdeel Financiering heeft per saldo een positief resultaat van € 13,8 miljoen; dit wordt 
grotendeels verklaard door het resultaat van de renteomslag (€ 28 miljoen hoger dan 
geraamd). Het onderdeel rente eigen financieringsmiddelen heeft een lager dan begroot 
resultaat van € 3 miljoen. Het belangrijkste volumeverschil treedt op bij de reserves van de 
Dienst Noord/Zuidlijn (DNZL), omdat bij de standen in de jaarrekening het aan de dienst 
verstrekte vaste voorschot in mindering is gebracht op de bespaarde rente. Dit vaste 
voorschot was niet in de begroting geraamd (een verslechtering van € 9,7 miljoen). De 
verminderde opbrengst van de reserves Dienst Noord/Zuidlijn wordt gedeeltelijk 
goedgemaakt door het hogere volume van een aantal andere reserves, zodat de 
verslechtering per saldo € 3 miljoen bedraagt. 
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Ondanks de stelselwijziging in de renteomslag4 is er een sterk positief resultaat uit het saldo 
van de rentelasten en de doorberekende rentelasten. Dit saldo ontstaat doordat de 
doorberekende rentelasten5 (de rentebaten in de omslag) hoger uitvallen doordat verzuimd is 
in de raming de gehele kapitaalschuld op te nemen. Hierdoor komt het resultaat € 28 miljoen 
hoger uit. Door het hogere resultaat uit de omslag stijgt ook het bedrag aan rentecompensatie 
aan de stadsdelen en Waternet voor de rioleringstaken (€ 9 miljoen). Daarnaast is er meer 
toegevoegd aan de algemene risicoreserve (€ 1,8 miljoen). 
 
De maximale omvang van de egalisatiereserve wordt bijgesteld naar € 60 miljoen, met als 
gevolg dat uit eerdere reserveringen € 80 miljoen vrijvalt. Het resultaat van de omslag 2011 
van € 63,1 miljoen valt vanwege de gemaximeerde omvang weer vrij ten gunste van de 
algemene dienst, onder aftrek van de rentecompensatie aan de stadsdelen en Waternet. De 
rentecompensatie als totaal bedraagt € 18,9 miljoen over de vrijval van € 80 miljoen en € 15,8 
miljoen over het resultaat van 2011. Per saldo resulteert een bedrag van € 108,4 miljoen ten 
gunste van de algemene dienst.  
 
Overige Algemene Dekkingsmiddelen 
Het onderdeel overige algemene dekkingsmiddelen is een verzameling van diverse posten. 
Op hoofdlijnen kan dit subprogramma worden onderverdeeld in drie onderdelen: algemene 
begrotingsposten, apparaatskosten en toevoegingen/onttrekkingen aan reserves. De lasten 
van overige algemene dekkingsmiddelen zijn € 22,3 miljoen hoger dan begroot. De baten zijn 
€ 37,7 miljoen hoger. Per saldo een verbetering van het resultaat € 15,5 miljoen ten opzichte 
van de begroting. 
 
4 Reserves en voorzieningen 
Deze paragraaf geeft inzicht in de mutaties en standen van de reserves en voorzieningen. 
 
4.1 Procedure vorming van reserves 
Uw raad bepaalt welke reserves worden gevormd. Reserves zijn in drie categorieën te 
verdelen: 
� afgewikkelde reserves 
� gehandhaafde reserves 
� nieuwe reserves 
Daarnaast doet het college uw raad een voorstel voor een gedeeltelijke bestemming van het 
rekeningresultaat in de vorm van extracomptabele reserveringen.  
 
Alle reserves groter dan € 0,5 miljoen worden in de programma’s toegelicht. Van deze 
reserves wordt ook het verschil tussen de geraamde en werkelijke mutaties verklaard. 
Daarnaast bevat de jaarrekening een cijfermatig overzicht van alle reserves. 
 
De gemeenteraad is bij de jaarrekening, vooraf (Begroting 2011) en tussentijds (8-
maandsrapportage 2011) geïnformeerd over de ontwikkeling van de reserves. Via deze 
rapportage heeft het college uw raad eveneens geïnformeerd over voorgestelde nieuwe 
reserves. Eerder gemelde reserveringsvoorstellen zijn in de jaarrekening intracomptabel6 
verwerkt. De nog niet gemelde reserveringsvoorstellen zijn extracomptabel opgenomen. 
 
4.2 De ontwikkeling van reserves en voorzieningen  

                                                      
4 Het stelsel voor de rekening-courantrente is per 1 januari 2011gewijzigd – op verzoek van de stadsdelen. De 
achtergrond daarvan is dat de 1-maands Euribor zeer beweeglijk is en daardoor lastig te begroten, zodat er grote 
verschillen tussen begroting en jaarrekening kunnen ontstaan. Met deze stelselwijziging wordt dat voorkomen. De 
wijziging houdt onder andere in dat diensten en bedrijven (en stadsdelen) die rekening-courantrente betalen dan wel 
rekening-courantrente ontvangen, met ingang van 1-1-2011 een vaste rente van 3,5% vergoed krijgen of moeten 
betalen.  
De 1-maands EURIBOR wordt niet langer achteraf in rekening gebracht. Voor de rekening courant saldi geldt zowel 
bij de begroting als bij de jaarrekening voortaan een gelijk rentepercentage 
 
5 Doorberekende rentelasten dat zijn de rentelasten die aan diensten en stadsdelen in rekening worden gebracht 
voor het opgenomen kapitaal. In de omslag worden de betaalde rentelasten omgeslagen over de deelnemers. Omdat 
de raming van een te lage stand van de kapitaalverstrekking uitging,  is het bedrag aan doorberekende rente in de 
rekening fors hoger. In de raming was de kapitaalverstrekking aan OGA te laag en waren ook de investeringen van 
de stadsdelen in 2010 nog niet meegenomen. Die zijn op het moment van de begroting nog niet bekend.  
 
6 Intracomptabel: in de jaarrekening verwerkt. Extracomptabel: niet in de jaarrekening verwerkt. 
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De onderstaande tabel toont de ontwikkeling van de algemene reserves, 
bestemmingsreserves en voorzieningen.7 De totale omvang van de reserves en 
voorzieningen (exclusief erfpachtreserves) is in 2011 met € 21 miljoen gestegen ten opzichte 
van de stand ultimo 2010.  
 
 
Reserves en voorzieningen   
Bedragen x € 1 miljoen 

2007 2008 2009 2010 2011 Verschil 
2010-2011 

Algemene reserves 280 335 266 68 244 176 

Bestemmingsreserves 971 1.280 2.125 1.999 1.912 -87 

Eigen Vermogen 1.251 1.528 2.391 2.243 2.155 -88 

Voorzieningen 2.239 1.625 1.556 1.880 1.878 -2 

Totaal 3.490 3.240 3.947 4.123 4.033 -90 

 
Vereveningsfonds  
De stand ultimo 2011 van de Algemene reserve grondexploitatie bedraagt -€ 71,8 miljoen en 
dat is een verbetering van € 127,3 ten opzichte van 2010 (de stand eind dat jaar was  
-€ 199,1 miljoen). Dankzij het afsluiten van positieve plannen heeft er een winstafdracht van 
€ 158,3 miljoen aan de algemene reserve plaatsgevonden. Andere grote dotaties aan de 
algemene reserve komen voort uit vrijval van reservering planclusters (IJburg: € 33,3 miljoen, 
Overhoeks: € 36,9 miljoen, Herstructurering Bedrijfsterreinen: € 9,7 miljoen). Dit wordt onder 
andere gedaan op basis van de generieke maatregelen waartoe is besloten in voor het 
gezond maken van het Vereveningsfonds (gemeenteraad 15 december 2010). In samenhang 
met Bouwen aan de Stad 2 is in 2011 € 53 miljoen toegevoegd aan het Vereveningsfonds; 
het gaat hier om niet-bestemde ruimte in het gronddeel van het Stimuleringsfonds 
Volkshuisvesting (SFV). Hier staat een verhoging tegenover in de voorzieningen in het fonds. 
In 2011 is duidelijk geworden dat de crisis harder heeft toegeslagen en dat het eind van de 
crisis voorlopig nog niet in zicht is. Als gevolg daarvan is in de Jaarrekening 2011 de 
Algemene Voorziening Tekorten Grondexploitaties met € 77 miljoen verhoogd. Tevens is de 
voorziening voor generieke risico’s met € 90 miljoen verhoogd tot een bedrag van € 170 
miljoen. Alle mutaties in de reserves en voorzieningen van het Vereveningsfonds zijn, na 
bestemming reserves, voor de gemeenterekening per saldo neutraal.  
 
Nieuwe weerstandsnorm  
Bij het EindejaarsRAG 2011 wordt aan uw raad een nieuwe weerstandsnorm voor het 
Vereveningsfonds ter vaststelling voorgelegd. Hierboven werd daaraan al gerefereerd. Bij de 
berekening wordt gebruik gemaakt van risicoscenario’s die worden toegepast op de positieve 
en op de negatieve grondexploitaties. Ook wordt het saldo van de exogene uitgaven en 
inkomsten in de berekening betrokken. De uitkomst van de berekening van deze nieuwe 
weerstandsnorm – met een tijdshorizon van tien jaar – laat op basis van het meest 
waarschijnlijke scenario een perspectief van de Algemene Reserve zien van circa € 10 
miljoen postief. Daarmee wordt voldaan aan de norm, die wil dat het perspectief van de 
Algemene Reserve minstens ‘nul’ moet zijn. Voor de huidige actieve plannen is het 
perspectief van de Algemene Reserve voldoende. Bij die conclusie is het van belang om het 
bedrag in de context te plaatsen van de uitkomsten van de andere scenario’s die zijn 
toegepast. Die laten een bandbreedte van € 100 miljoen positief tot € 170 miljoen negatief 
zien. Daaruit blijkt de relatieve onzekerheid van het resultaat, en de voorzichtigheid die 
dientengevolge bij het interpreteren in acht genomen moet worden. Deze nieuwe norm is 
berekend in antwoord op de motie ( 512) van de raadsleden Van der Ree, Mulder en Van 
Doorninck. 
 
4.3 Mutaties reserves 
Hieronder worden de overige significante dotaties en onttrekkingen (> € 10 miljoen) aan 
bestaande reserves genoemd. Dit zijn reserves die of in de Begroting 2011 zijn gevormd of bij 
de Begroting 2012. 

                                                      
7 De verschillen tussen de drie reserves zijn de voorwaarden die gelden voor het aanwenden van de middelen. De 
mogelijkheden voor aanwending van voorzieningen zijn beperkter dan voor aanwending van bestemmingsreserves 
en de algemene reserves. 
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� Aan het Weerstandsvermogen wordt € 72,5 miljoen gedoteerd. Dit betreft de begrote 
dotatie van € 65 miljoen (zie rompbegroting 2011, pag. 384) en € 7,5 miljoen voor 
inflatiecorrectie 

� Conform Begroting 2011 wordt het Egalisatiefonds Kapitaallasten via een onttrekking van 
€ 80 miljoen op de gewenste eindstand van € 60 miljoen gebracht 

� Conform Begroting 2011 (zie rompbegroting 2011, pag. 93) is € 18,6 miljoen onttrokken 
aan de reserve Risico Wet werk en inkomen  

� Door middel van een vrijval uit de Reserve Nuon-opbrengsten (€ 153,9 miljoen) wordt de 
reserve Amsterdams Investeringsfonds gevormd 

� Conform Begroting 2011 zijn de reserves ‘Middelen t.b.v. PMI en evenementen 2012-
2014’ en ‘Frictiekosten Heroverwegingen 2011-2012’ gevormd voor respectievelijk € 18 
en € 27,2 miljoen (zie rompbegroting 2011, pag. 43) 

� De reserves (DICT) voor het Uitvoeringsplan en het Stabilisatieplan worden 
samengevoegd tot één reserve Stabilisatieplan, ter bevordering van transparantie en 
verantwoording. Aan deze ‘nieuwe’ reserve wordt € 18,6 miljoen gedoteerd voor de 
meerjarige uitvoering van het plan  

� Aan het ‘Stimuleringsfonds Volkshuisvesting – erfpachtdeel’ wordt € 14,9 miljoen 
gedoteerd; dit fonds wordt jaarlijks gevoed uit erfpachtopbrengsten  

� Aan de ‘Bestemmingsreserves Grondexploitatie’ wordt € 50,4 gedoteerd en € 83 miljoen 
onttrokken  
 
De dotaties bestaan uit:  
¯ bij het EindejaarsRAG 2011 is gebleken dat de grondexploitatie IJburg verder is verbeterd. Hierdoor valt 

(per 31-12-2011) uit de voorziening IJburg € 26,1 miljoen vrij ten gunste van de bestemmingsreserve  
¯ daarnaast is circa € 2,0 miljoen rente bijgeschreven 
¯ de gemeenteraad heeft op 22-6-2011 besloten om de plancluster Herstructurering Bedrijfsterreinen op te 

heffen (€ 2,6 miljoen) 
¯ de gemeenteraad heeft op 15-12-2010 besloten, een deel van de bestemmingsreserve voor de plancluster 

Overhoeks vrij te laten vallen ten gunste van de Algemene Reserve (€ 19,7 miljoen) 
 
De onttrekkingen bestaan uit:  
¯ op basis van voorjaars RAG valt per 31-12-2011 een bedrag van € 33,3 miljoen vrij vanuit de 

bestemmingsreserve IJburg naar de Algemene Reserve 
¯ de gemeenteraad heeft op 22-6-2011 besloten om de plancluster Herstructurering Bedrijfsterreinen op te 

heffen (€ 11,9 miljoen) 
¯ de gemeenteraad heeft op 15-12-2010 besloten, een deel van de bestemmingsreserve voor de plancluster 

Overhoeks vrij te laten vallen ten gunste van de Algemene Reserve (€ 36,9 miljoen) 
¯ uit de reserve voor sociale voorzieningen IJburg is € 0,9 miljoen onttrokken voor een sporthal en een 

sportpark op IJburg. 
� Aan de reserve ‘Gronddeel Stimuleringsfonds’ wordt € 16,4 gedoteerd en € 67,9 miljoen 

onttrokken. De dotaties bestaan uit: Ontvangen meerwaarde erfpacht € 10,6 miljoen, 
positief resultaat uit planafsluitingen € 2,1 miljoen en rentetoevoeging € 3,4 miljoen. De 
onttrekkingen betreffen: onttrekking van € 53 miljoen ten gunste van de Algemene 
Reserve conform de afspraak in Bouwen aan de Stad 2, onttrekking van € 13,9 miljoen 
ten gunste van voorziening Stimuleringsfonds en een uitkering van € 1,5 miljoen aan twee 
stadsdeelprojecten  

� Aan de ‘Reserve Zuidas Grondexploitatie’ wordt € 35,6 miljoen onttrokken voor 
planafsluitingen en de afdracht aan OGA voor de gemaakte kosten van het 
rioleringsstelsel  

� Aan de reserve ‘Herontwikkeling Stedelijk Museum’ wordt € 14,9 miljoen gedoteerd. Dit 
bedrag bestaat uit een vrijval bij de Concerncontroller van € 7,7 miljoen en een 
toevoeging van € 7,2 miljoen op basis van het raadsbesluit van 16 maart 2011 

� Aan het ‘Mobiliteitsfonds-bestemmingsreserve’ wordt € 48,8 miljoen gedoteerd en €  8,3 
miljoen onttrokken. Voor een uitgebreide toelichting op parkeeropbrengsten wordt 
verwezen naar het programma Verkeer en infrastructuur  

� Aan de reserve ‘Gemeentelijk aandeel in kosten busstation / auto-onderdoorgang CS’ 
wordt € 18,4 miljoen onttrokken als een correctie op de GREX-declaratie 

� Aan de reserve ‘Gemeentelijk aandeel kosten Noord/Zuidlijn’ wordt € 109,8 miljoen 
gedoteerd en € 63,6 miljoen onttrokken. Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen 
naar programma Verkeer en infrastructuur 
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4.4 Nieuw gevormde reserves  
In onderstaand overzicht zijn, ingedeeld naar programma, alle in de Jaarrekening 2011 nieuw 
gevormde reserves opgenomen. Toelichting daarop vindt plaats in de financiële paragrafen 
van de desbetreffende programma’s. De vorming van de reserves heeft plaatsgevonden 
onder voorbehoud dat uw raad daarmee bij het vaststellen van de jaarrekening instemt. 
 
Omschrijving Bedragen  

x € 1 miljoen  
   

Openbare orde en veiligheid  

 Geen nieuwe reserves 0 

Werk en inkomen  

 Reserve Uitvoeringskosten E&I 11,8 

 Reserve Armoedestrijding 0,7 

 
Reserve bijdrage DWI aan E-dienstverlening en digitalisering 
stadspas 0,9 

 Reserve frictiekosten GKA 0,8 

 Reserve werkende armen 0,5 

Zorg  

 Reserve Nazorg Detentie 0,7 

Educatie & jeugd en diversiteit  

 Geen nieuwe reserves 0 

Verkeer en Infrastructuur   

 P+R programma 1,6 

 Verbeterplan DIVV 1,6 

 Verlaging Westertoegang 0,7 

Openbare ruimte en groen, sport en recreatie  

 Openbare Rumte gelden 1,1 

Cultuur en monumenten  

 400 jaar grachten 0,1 

Milieu en water  

 Geen nieuwe reserves 0 

Economie en haven  

 Amsterdam Economic Board 7,7 

Facilitair en bedrijven  

 Reserve verbeteren achterlandverbindingen 7,1 

Stedelijke ontwikkeling  

 Geen nieuwe reserves 0 

Bestuur en concern  

 Verbetering concerncontrol 0,7 

Dienstverlening  

 Geen nieuwe reserves 0 

Algemene dekkingsmiddelen  

 Geen nieuwe reserves 0 

Totaal 36 
 
4.5 Nieuw gevormde voorzieningen 
In 2011 zijn zes nieuwe voorzieningen getroffen. Met deze nieuwe voorzieningen is in totaal 
een bedrag van € 16,2 miljoen gemoeid. De belangrijkste nieuwe voorzieningen (groter dan  
€ 1 miljoen) zijn: 
� Voorziening Bodemsaneringen (Dienst Milieu en Bouwtoezicht ) in programma Milieu en 

water ad € 11,1 miljoen. De voorziening Bodemsaneringen is gevormd voor de uitvoering 
van het bodemsaneringsprogramma 2010-2014. Via een doeluitkering in het 
Gemeentefonds wordt vanuit het ministerie van Infrastructuur & Milieu jaarlijks een 
bedrag beschikbaar gesteld van € 4,5 miljoen. In 2011 is het beschikbaar gestelde budget 
nagenoeg niet besteed, maar wel grotendeels verplicht. De daadwerkelijke uitgaven 
vinden plaats in 2012 of later. Om deze kosten te kunnen financieren is de voorziening 
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‘bodemsaneringen’ gevormd en een bedrag van € 11,1 miljoen aan deze voorziening 
toegevoegd 

� Voorziening geoormerkte gelden GWA/SVA8 in programma Algemene Dekkingsmiddelen 
ad € 1,9 miljoen. De liquidatie van de Stichting Voertuigbeheer Amsterdam heeft een 
positief resultaat opgeleverd dat is ingezet voor de vorming van deze nieuwe voorziening 
voor de dekking van toekomstige investeringslasten in het wagenpark van diensten en 
stadsdelen  

� Voorziening Frictiekosten frictiekosten ambulancedienst/meldkamer in programma Zorg. 
Er is een voorziening gevormd van € 2,7 miljoen voor de frictiekosten die het gevolg zijn 
van de overdracht van de ambulancedienst en meldkamer aan VZA. Deze voorziening is 
gedekt uit de voorziening risico’s.  

 
4.6 Mutaties voorzieningen 
In 2011 zijn in totaal veertien voorzieningen afgewikkeld9. De belangrijkste mutaties in de 
voorzieningen worden hieronder kort toegelicht. Het betreft mutaties van € 10 miljoen of 
meer:  
� aan de voorziening Juridische Risico’s wordt € 21,2 miljoen gedoteerd en € 21,4 miljoen 

onttrokken. Een bedrag van € 18,9 miljoen is vrijgevallen omdat in de voorziening 
gedekte risico’s zich niet meer voordoen of op basis van besluiten van raad of college 

� aan de voorziening ‘Risico's grondexploitatie’ wordt € 208,3 miljoen gedoteerd en € 97,9 
miljoen onttrokken. De onttrekkingen betreffen: vrijval ten gunste van algemene reserve 
(€ 6,8 miljoen), aanwendingen voor verlieslatende stadsdeelplannen (€ 46,8 miljoen), 
vrijval ten gunste van de bestemmingsreserve IJburg (€ 26,1 miljoen), vrijval ten gunste 
van de bestemmingsreserve Shell-terrein (€ 15,9 miljoen) en vrijval van € 2,2 miljoen. 
naar aanleiding van het besluit (gemeenteraad) op 22 juni 2011, om de gereserveerde 
bedrag voor Herstructurering Bedrijfsterreinen op te heffen. De dotaties betreffen: € 100,4 
miljoen toevoeging ten laste van de algemene reserve om toekomstige tekorten in de 
GREX-en op te heffen, € 90 miljoen voor generieke risico’s op basis van Eindejaars-RAG 
2011 en € 18 miljoen Rente  

� aan de voorziening Gronddeel Stimuleringsfonds wordt € 19,8 miljoen gedoteerd en 
€ 14,1 miljoen onttrokken. De onttrekkingen betreft vooral de dekking van afgesloten 
negatieve plannen € 13,2. De dotaties betreffen voorzieningen voor verwachte 
toekomstige negatieve planafsluitingen (€ 10,5 miljoen) en rentebijschrijving € 5,7 miljoen  

� uit de voorziening Risicofondsen N/Z-lijn is een bedrag van € 109,8 miljoen overgeheveld 
naar de reserve Gemeentelijk aandeel kosten Noord/Zuidlijn. Dit betreft een 
budgetneutrale overheveling binnen het programma Verkeer en Infrastructuur en binnen 
het project NZ-lijn  

� aan de voorziening Exploitatie en investeringen NZK-veren wordt € 10,4 miljoen 
gedoteerd; het betreft rentebijschrijving  

 
4.7 Extracomptabele reserves  
Aan uw raad wordt voorgesteld de volgende dotaties aan reserves te doen ten laste van het 
rekeningresultaat 2011. Wij spreken in dit verband van extracomptabele reserves omdat ze 
niet geboekt zijn in de Jaarrekening 2011. Na goedkeuring door uw raad worden deze 
reserves in de Jaarrekening 2012 geboekt. 
 
Omschrijving Bedragen  

x € 1 miljoen  
   

Openbare orde en veiligheid  

 Invoeringkaderwet prostitutie 0,4 

 Regie-unit OBT 0,4 

 Toevoeging Prioriteit Bibob 0,1 

 Nieuwe reserve meldcode huiselijk geweld 0,1 

Werk en inkomen  

 Geen nieuwe reserveringsvoorstellen  

Zorg  

 Extra dotatie aan bestaande egalisatiereserve Wmo 1,9 

                                                      
8 Gemeentelijk Wagenpark Amsterdam/Stichting Voertuigenbeheer Amsterdam 
9 Het betreft voorzieningen met een stand primo 2011 groter dan € 0 en een stand ultimo 2011 van € 0 
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 Toevoeging egalisatiereserve Wmo boven maximum omvang 1,3 

 Nieuwe egalisatiereserve Robert Kochplantsoen 1,9 

 Extra dotatie aan bestaande reserve Stille Dilemma’s 0,2 

Educatie & jeugd en diversiteit  

 Geen nieuwe reserveringsvoorstellen  

Verkeer en Infrastructuur   

 Reserve ‘Derde fietsplek in de IJtram’ 0,12 

Openbare ruimte en groen, sport en recreatie  

 Sport groen: Reserve Olympische Ambitie: 0,2 

Cultuur en monumenten  

 Extra dotatie aan bestaande reserve Talentontwikkeling (DMO) 0,1 

 Reserve Museumplein op orde 0,1 

Milieu en water  

 Geen nieuwe reserveringsvoorstellen  

Economie en haven  

 Reserve onderzoek verzelfstandiging Haven (bij BDA) 1,8 

 Voorziening matrix innovation centre 0,5 

 Reserve 400 jaar grachten en top 2,8 

 Reserve Gay Capital  0,1 

Facilitair en bedrijven  

 Dienst ICT -0,04 

Stedelijke ontwikkeling  

 OGA vrijval reserve Tijdelijk Strand -0,1 

 Vrijval reserve bedrijfsvoering OGA -0,5 

Bestuur en concern  

 Geen nieuwe reserveringsvoorstellen  

Dienstverlening  

 Geen nieuwe reserveringsvoorstellen  

Algemene dekkingsmiddelen  

 Dotatie risico's WWB  10,0  

Totaal 21,4 

 
4.8 Voorziening Escrow Nuon 
In de Jaarrekening 2011 is een niet begrote bate van € 9,2 miljoen verantwoord die voortkomt 
uit de vrijval van een deel van de voorziening Escrow10 Nuon. Deze voorziening is bedoeld 
om eventuele claims van Vattenfall in relatie met de verkoop van de deelneming NV Nuon 
Energy te dekken. Vattenfall heeft in 2011 € 9,2 miljoen vrijgegeven van de geblokkeerde 
rekening. 
In de 8-maandsrapportage 2011 is aangekondigd dat uw raad bij de Jaarrekening 2011 de 
bestemming van deze Nuon-middelen voorgelegd zal worden.  
Ons college stelt uw raad voor om deze vrijgekomen middelen te laten vrijvallen ten gunste 
van het rekeningresultaat 2011, waardoor uiteindelijk ruimere dekking ontstaat voor de 
voorstellen aan uw raad voor resultaatbestemming. Dit is reeds verwerkt in de cijfers.  
 
5. Overige onderwerpen 
 
5.1 App araatskosten 
Uit de door de diensten verstrekte gegevens blijkt dat de apparaatskosten in 2011 in totaal 
€  915 miljoen bedroegen, iets meer dan begroot, maar ten opzichte van 2010 betekent dit 
een daling van meer dan € 70 miljoen. Inclusief 2% inflatie is dat een reële daling van een 
kleine 10%. In het onderdeel apparaatskosten van de paragraaf Bedrijfsvoering van deze 
jaarrekening wordt nader ingegaan op de ontwikkeling van omvang en samenstelling van de 
apparaatskosten.  

                                                      
10 Onder escrow wordt verstaan, dat een deel van de gelden die met een overeenkomst zijn gemoeid opzij wordt 
gezet, voor het geval er nog claims komen die op het overeengekomen bedrag in mindering gebracht moeten 
worden. Als die claims niet komen, dan wordt het geld alsnog overgemaakt.  
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5.2 Hervormen, bezuinigen en innovatie 
De hervormingen, bezuinigingen en innovaties die het college heeft ingezet, zijn het resultaat 
van het traject Heroverwegingen 2010-2014. De opdracht is om € 208 miljoen structureel te 
bezuinigen in 2014. Om de jaarschijf 2011, € 83 miljoen, te realiseren is gewerkt aan 
bundeling en standaardisatie van huisvesting, inkoop, financiën, personeel en ICT. Er is een 
bezuiniging gerealiseerd van € 76,3 miljoen. Op het onderdeel bedrijfsvoering zijn de 
besparingen op inkoop, ICT en huisvesting vertraagd; de besparingen zullen wel structureel 
gerealiseerd zijn in 2015. In de verplichte paragraaf Bedrijfsvoering van deze jaarrekening 
vindt u meer informatie over dit onderwerp.  
 
Besparing externe inhuur 
In totaal is er in 2011 voor € 63 miljoen aan (buitengemeentelijke) externe inhuur (exclusief 
stadsdelen en Waternet, inclusief de Dienst ICT) besteed. Dat is 10,8% van de loonsom. 
Exclusief de Dienst ICT is er € 43,8 miljoen (7,7% van de loonsom) uitgegeven aan externe 
inhuur. De doelstelling de kosten externe inhuur (buitengemeentelijk) terug te dringen naar 
minder dan 13% van de loonsom is ruim gehaald. 

5.3 Amsterdams Investeringsfonds (AIF) 
In augustus 2011 is het AIF gevormd voor € 150 miljoen. Op 22 juni 2011 is tijdens de 
debatten over de Jaarrekening 2010 bij amendement (493) besloten dat de door Vattenfall 
uitgekeerde € 18,3 miljoen escrow niet in een reserve Opbrengst verkoop Nuon zou worden 
gestort, maar toegevoegd aan het AIF. Bij aanvang was de omvang van AIF derhalve € 168,3 
miljoen. In 2011 zijn er twee onttrekkingen geweest voor in totaal € 8,4 miljoen, € 0,4 miljoen 
voor de pijler Klimaat en Duurzaamheid en € 8 miljoen voor het coalitieproject 2012. De stand 
ultimo 2011 was € 159,9 miljoen. 
 
5.4 Toezicht 11 
 
Dienst ICT 
De Dienst ICT is na de oordeelsonthouding van ACAM over de Jaarrekening 2010 onder 
verzwaard toezicht (niveau C) geplaatst. Daarnaast heeft het college in februari ingegrepen 
door de uitvoering van het uitvoeringsplan Eén ICT voor één Amsterdam stop te zetten. Er 
zijn ingrijpende maatregelen getroffen om de financiële resultaten en de interne processen te 
verbeteren en er heeft een opschoning plaatsgevonden van de administratie. Het college 
denkt daarmee een goede basis gelegd te hebben voor kostenreductie.  
In 2011 is geconstateerd dat er voor 2012 een scheefloop was in de begroting van DICT ten 
opzichte van de begrotingen van de diensten. Daarnaast bleek er (nog) geen integraal 
overzicht te zijn van de ICT-projecten binnen de gemeente. In december 2011 zijn 
concernbrede maatregelen genomen om dit op te pakken, onder andere de afkondiging van 
een zogeheten moratorium op ICT-uitgaven. Het college heeft eind 2011 opdracht gegeven 
maatregelen uit te werken voor een strakkere sturing op de ICT uitgaven. 
 
Contactcenter Amsterdam  
Op 28 oktober 2008 heeft het college besloten het onder de dienst Dienstverlening en 
Facilitair Management (DFM) ressorterende contactcenter (CCA) onder toezicht (niveau C) te 
plaatsen. Aanleiding waren de exploitatietekorten, onzekerheid over de hardheid van de 
cijfers en het ontbreken van adequate managementinformatie. In 2009 zijn verbeterplannen 

                                                      
11 Niveaus van Toezicht (Bron: Toezichtsinstrumentarium)  
Niveau A: reguliere - dat wil onder andere zeggen tijdig en kwalitatief aan de maa t- informatieverstrekking via 
jaarrekening, /begroting en eventueel andere relevante financiële stukken. Dit niveau is het basisniveau en komt 
overeen met de huidige wijze van informatieverstrekking. 
Niveau B: de directeur neemt in de bedrijfsvoeringsparagraaf van zijn dan eerstkomende begroting/jaarplan een 
verbeterplan op. Het verbeterplan wordt SMART geformuleerd. De concerncontroller/directeur Financiën beoordeelt 
of dit in voldoende mate het geval is. De dienstdirecteur rapporteert periodiek over de voortgang van de realisatie van 
het plan van aanpak aan de verantwoordelijke wethouder (met afschrift aan de wethouder voor de Financiën). In het 
(voorbereidende) gesprek worden hierover bindende afspraken gemaakt. 
Niveau C: er bestaat gerede twijfel over of de (tussentijdse) rapportage die onder niveau B moet worden opgesteld, 
voldoende adequate informatie bevat. De verantwoordelijke vakwethouder en de wethouder voor de Financiën geven 
ACAM opdracht de rapportage te toetsen aan het plan van aanpak (ACAM kent immers de desbetreffende 
organisatie). De betrokken dienstdirecteur ontvangt een afschrift van deze opdracht, zodat verwarring over de rol 
waarin ACAM opereert wordt voorkomen. In voorkomende gevallen zouden argumenten aanwezig kunnen zijn die tot 
de conclusie leiden dat een dergelijke inzet van ACAM niet opportuun wordt geacht. In dat geval kan een extern 
bureau worden ingehuurd. 
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opgesteld voor de bedrijfsvoering van DFM en het CCA en kon het niveau van toezicht 
verlaagd worden naar niveau B. Bij de Jaarrekening 2010 ontving DFM een goedkeurende 
controleverklaring van de accountant. De resterende verbeterpunten zijn doorgevoerd, zodat 
het toezicht in 2011 is teruggebracht naar het reguliere basis niveau (A). 
 
OGA 
Het college heeft bij de besluitvorming over de Jaarrekening 2010 aangegeven met ingang 
van 2011 het verzwaarde toezicht op OGA onder voorwaarden te willen opheffen. In de 
eerste plaats zou ACAM in 2011 een vervolg op de eindtoets uitvoeren op de resterende 
onderdelen van het programma OGA Financieel Gefundeerd (OFG) en hierover rapporteren 
voor het zomerreces, opdat deze rapportage door het college te betrekken was bij de 
begrotingsbespreking 2012. In de tweede plaats zou OGA in 2011 via de P&C-cyclus aan het 
college rapporteren over de voortgang bij de onderdelen van OFG die eind 2010 nog niet 
volledig op groen stonden. 
 
In juli 2011 concludeerde ACAM in haar rapportage OGA Financieel Gefundeerd 2011(OFG) 
dat OGA niet langer in een situatie verkeert die verzwaard toezicht rechtvaardigt een 
conclusie die door het college onderschreven werd. OGA heeft de verbeterpunten uit OFG 
verankerd in het reguliere werk- en controleproces. Over de overgebleven aandachtspunten 
heeft OGA in de Jaarrekening 2011 gerapporteerd. Derhalve is ook voor OGA in 2011 het 
toezicht teruggebracht naar het reguliere (basis)niveau A. 
 
5.5 Beheersing van risico’s 
 
5.5.1 Risicomanagement 
De aanbevelingen van de enquêtecommissie Noord/Zuidlijn hebben geleid tot de publicatie 
10 lessen uit de Noord/Zuidlijn en vervolgens tot het implementatieprogramma Let Op, 
teneinde deze lessen daadwerkelijk binnen de gemeentelijke organisatie (ambtelijk én 
bestuurlijk) te verankeren. Dit programma loopt in 2012 en 2013 door. Ook de Regeling 
Risicovolle Projecten is in 2011 ingezet om te komen tot een betere projectbeheersing, niet 
alleen binnen het fysieke maar ook binnen het sociale domein.  
De structurele verankering van het risicomanagement binnen de organisatie is één van de 
actielijnen van Visie op Control. De periodieke uitvoering van de stresstest is een additioneel 
en nieuw instrument dat ons college periodiek wil inzetten om zicht te krijgen op de omvang  
en ontwikkeling van de belangrijkste risico’s voor de gemeentefinanciën. 
 
5.5.2 Toename risicoprofiel 
Ons college wordt geconfronteerd met forse risico’s. De stresstest die het college heeft laten 
uitvoeren toont aan dat bij grote nieuwe, zeker niet onmogelijke, schokken de 
gemeentefinanciën forse klappen kan verwachten. De meest in het oog springende risico’s 
zijn:  
� de economische terugval in combinatie met oplopende werkloosheid vergroot de kans op 

tegenvallers. De nog resterende buffers voor de bijstand (WWB) en maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo) volstaan niet meer om verdere tegenvallers op te vangen. In deze  
jaarrekening wordt voorgesteld € 10 miljoen te reserveren voor mogelijke tegenvallers bij 
de WWB 

� de gemeente heeft een forse schuldpositie en is daarmee gevoelig voor de rentestand. 
De afgelopen jaren liet de jaarrekening telkens meevallers zien omdat de rente zich 
gunstiger had ontwikkeld dan bij het opstellen van de begroting werd verwacht. Het 
omgekeerde kan zich voordoen als de rente stijgt en de kans daarop is bij de huidige lage 
rentestand groot. De kwetsbaarheid wordt verder vergroot door de toename de komende 
jaren van de financieringsbehoefte bij ongewijzigd beleid. Door het invoeren van de 
stelselherziening en het oplossen van ramingsfouten bij de begroting, moet vanaf de 
Jaarrekening 2013 rekening gehouden worden met minder grote incidentele baten in het 
renteresultaat. 

� de gevolgen van het kabinetsbeleid voor onze financiële positie zijn nog onduidelijk. 
Nieuwe bezuinigingen liggen in de lijn der verwachtingen. Daarnaast worden 
wetswijzigingen voorbereid die grote financiële gevolgen voor Amsterdam kunnen 
hebben, zoals de decentralisaties in het sociale domein (AWBZ, jeugdzorg) en de Wet 
werk naar vermogen. Verder is er onzekerheid over de financiële gevolgen van wetgeving 
inzake tunnelveiligheid en het bestuurlijk stelsel  
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� de risico’s van grondexploitaties zijn door de vastgoedcrisis buitengewoon groot en 
worden vooralsnog niet minder. Het college houdt vast aan de gedragslijn dat deze 
risico’s in eerste instantie binnen het Vereveningsfonds moeten worden beheerst. Maar 
het is onverstandig om er vanuit te gaan dat de risico’s daarmee afdoende zijn afgedekt 

� binnen de bedrijfsvoering is ICT een risico. Op dit moment is het lastig de risico’s volledig 
financieel te vertalen, in de risicovoorziening is voor 2011 en 2012 in totaal ruim € 30 
miljoen vrijgemaakt ter dekking van de risico’s in de exploitatie van DICT. Verder heeft 
het college in 2011 een moratorium vastgesteld waardoor alle voorgenomen nieuwe ICT 
bestedingen van diensten en stadsdelen vooraf ter goedkeuring moeten worden 
voorgelegd aan de gemeentesecretaris 

� in de afgelopen jaren zijn de budgetten voor de uitvoering van infrastructuurprojecten 
soms fors overschreden. Onmiskenbaar wordt vooruitgang geboekt bij de beheersing van 
de risico’s. Maar de problemen bij de uitvoering van de Renovatie Oostlijn leren dat het 
risicoprofiel nog steeds hoger is dan wenselijk  

� een bijzondere risicocategorie is kleine kansen grote gevolgen risico’s (KKGG-risico’s). 
Als deze risico’s zich voordoen (de kans daarop is kleiner dan 1%), kunnen de gevolgen 
niet binnen de bestaande risicoreserves worden gedekt. In deze jaarrekening hebben wij 
er voor gekozen een deel (€ 42 miljoen) van de in de Jaarrekening 2010 gevormde 
risicovoorziening, specifiek te bestemmen voor de KKGG-risico’s van de Noord/Zuidlijn 

 
5.5.3 Algemene risicoreserve en risicovoorziening 
Alles overziende, meent ons college dat ons risicoprofiel substantieel is toegenomen. De met 
deze risico’s gepaard gaande effecten zijn zowel structureel als incidenteel van aard. De 
incidentele effecten kunnen worden opgevangen door de algemene risicoreserve en de in de 
Jaarrekening 2010 nieuw gevormde risicovoorziening. Voor de structurele effecten moet 
dekking worden gevonden in de meerjarenbegroting. Gezien de in deze jaarrekening 
verwerkte toevoegingen aan specifieke risicoreserves (zoals voor de WWB), acht het college 
het verantwoord dat er in deze jaarrekening geen extra toevoeging gedaan wordt aan de 
Algemene Risico Reserve. In de Kadernota 2013 zal ons college nadere voorstellen doen om 
de risico’s die nu zijn onderkend te beheersen. 
Ons college stelt verder voor de gehele in de Jaarrekening 2010 gevormde risicovoorziening 
te bestemmen voor de dekking van specifieke risico’s. De onderbouwing is opgenomen in de 
risicoparagraaf van deze jaarrekening. 
 
5.6 Schulden  
De langlopende schulden (vreemd vermogen) zijn anno 2011 € 2,9 miljard. Deze omvang 
voldoet aan de normen zoals die door uw raad zijn vastgelegd in het Treasurystatuut. Dit 
vreemd vermogen is aangetrokken om de kredietaanvragen, bedrijfsvoering en leningen aan 
derden te kunnen financieren. Verkeer en Infrastructuur is het voornaamste programma 
waarvoor dit vreemd vermogen is aangetrokken. Het gaat dan om de financiering van 
infrastructurele projecten, waarbij de Noord/Zuidlijn het meest in het oog springt.  
 
De gemeente heeft ook een portefeuille aan uitstaande leningen van € 681 miljoen. Dit zijn 
voornamelijk leningen aan bedrijven waarin de gemeente een deelneming heeft, een deel 
daarvan voormalige diensten of dienstonderdelen. 
 
De kortlopende schulden bleven binnen de door het Treasurystatuut voorgeschreven normen. 
De gemiddelde netto vlottende schuld bedroeg € 327 miljoen. Daarmee bleef de Gemeente 
Amsterdam ruim binnen de door de Wet financiering decentrale overheden aangegeven 
kasgeldlimiet.  
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Doelstellingen Programakkoord 
 
 
OOV 
 
Doelstelling 1: De veiligheid in alle 78 buurten is verbeterd 

Indicator Nulmeting en peildatum Rekening 
2010

Begroting 
2011

Bereikt 
2011 

Te behalen resultaat 
2010 2014

Objectieve veiligheidsindex 1 80 2009 76 78-75 74 78-72
Subjectieve veiligheidsindex 76 2009 76 74 

Element buurtproblemen 63 2009 62 61-58 60 61-55
Element vermijding 81 2009 79 79-76 76 79-73

Leefbaarheidsindex Wordt nog ontwikkeld  

 
Doelstelling 2: Verlaging jeugdcriminaliteit en overlast 

Indicator Nulmeting en peildatum Rekening 
2010

Begroting 
2011

Bereikt 
2011 

Te behalen resultaat 
2010 2014

Afname recidive: 
First Offenders 
Licht Criminelen  
Potentieel Jeugdige 
Veelplegers Harde Kern Jeugd 
Afname aantal problematische 
jeugdgroepen 
Aantal VO scholen dat een 
schoolveiligheidsteam heeft 

30%
45%
63%
90%

40

6  

2/2010

2009

2010

31%
45%
65%
93%

32

5

28%
43%
60%
87%

40-37

10

Nog 
niet 
bekend 

20%
35%
50%
75%

34

Idem

 
Doelstelling 3: Geweld achter de voordeur 

Indicator Nulmeting en peildatum Rekening 
2010

Begroting 
2011

Bereikt 
2011 

Te behalen resultaat 
2010 2014

Verhouding aangiften / 
incidenten 

30% 2009 29% 32,5% 29% 40%

Toename huisverboden 97 2009 235 minimaal
250

262 minimaal 250

 
 
Werk en inkomen 
 
Doelstelling 1: Mensen ontwikkelen zich naar werk (zie ook bij armoede) 

Indicator Nulmeting en peildatum Rekening 
2010

Begroting 
2011

Bereikt 
2011 

Te behalen 
resultaat 2010 

2014
Uitstroom naar werk in een jaar 2.513

(2009)
2.392 3.500 4.815 

 
 

2010: 3.500
2011: 3.500
2012: 4.000
2013: 4.000
2014: 4.200

 
Doelstelling 2: Meer jongeren terug naar school of aan het werk 

Indicator Nulmeting en peildatum Rekening 
2010

Begroting 
2011

Bereikt 
2011 

Te behalen 
resultaat 2010 

2014
Percentage jongeren dat binnen een 
jaar terug naar school gaat of aan 
het werk is 

38%
1e kw 2010

Geen 
indicator in 

2010

40% 38,4% 2011: 40%
2012: 42%
2013: 44%
2014: 45%

Percentage jongeren dat na 
aanmelding bij het Jongerenloket 
binnen 4 weken een werkleeraanbod 
krijgt 

89%
1e kw 2010

89,2% 85% 89,4% 2010: 70%
2011: 85%
2012: 85%
2013: 90%
2014: 95%

                                                 
1 Bij het objectieve en het subjectieve indexcijfer is daling een positief effect. Het objectieve indexcijfer bestaat uit de 
elementen inbraak, diefstal, geweld, overlast, vandalisme, verkeer en drugs. Deze elementen worden gemeten met 
behulp van in totaal 36 indicatoren. Het subjectieve indexcijfer bestaat uit drie elementen: veiligheidsbeleving, 
vermijdingsgedrag en buurtproblematiek. Deze elementen worden gemeten met behulp van in totaal 31 indicatoren.  
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Doelstelling 3: mensen in de Wet Sociale Werkvoorziening ontwikkelen zich dichter bij reguliere arbeidsmarkt 

Indicator Nulmeting en peildatum Rekening 
2010

Begroting 
2011

Bereikt 
2011 

Te behalen 
resultaat 2010 

2014
Percentage mensen dat werkzaam 
is bij een werkgever via Begeleid 
Werken 

12%
(2009)

11,2% 12% 11,8% 2010: 12%  
2011: 12%
2012: 12%
2013: 12%
2014: 12%

 
Doelstelling 4: Betere beheersing van de Nederlandse taal en grotere kennis van cultuur en geschiedenis van de 
(Amsterdamse) samenleving bij Amsterdammers 
Indicator Nulmeting en peildatum Rekening 

2010
Begroting 

2011
Bereikt 

2011 
Te behalen 

resultaat 2010 
2014

Aantal Amsterdammers dat een taal- 
en inburgeringscursus krijgt 
aangeboden (aantal WI-trajecten) 

2.514
(1e kw 2010)

7.624 5.800 5.881 2010: 7.500
2011: 5.800
2012: 4.000
2013: 1.800
2014:        0

Aantal Amsterdammers dat een 
educatietraject krijgt aangeboden 
(WEB-traject) 

2.826
(2009)

1.146 1.375 1.267 2010: 1.150
2011: 1.375
2012: 1.375
2013:    700  
2014:    700 

 
Doelstelling 7: Verhogen bereik (aanvullende) inkomensvoorzieningen 

Indicator  Nulmeting en peildatum Rekening 
2010

Begroting 
2011

Bereikt 
2011 

Te behalen 
resultaat 2010 

2014
Bereik voorzieningen per jaar 69%2

(2008)
Zie grafiek 

bij 
toelichting  

doelstelling

80% Meting 
over 2011 

in 2012 

2011: 80%
2012: 85%
2013: 90%
2014: 90%

 
Doelstelling 8: Versterken schuldhulpverlening 

Indicator Nulmeting en peildatum Rekening 
2010

Begroting 
2011

Bereikt 
2011 

Te behalen 
resultaat 2010 

2014
Geen wachtlijst informatieadvies-
gesprek en intake schuldhulp-
verlening 

 5
(2009)

1 wachtlijst 
in Centrum 

(69 
personen)

Geen 
wachtlijst

1 wachtlijst 
in Noord 
voor de 

integrale 
aanmeld- 
groep (57 
personen) 

2010 t/m 2014: 
geen wachtlijst

 
 

                                                 
2 In de armoedemonitor over 2009 wordt als basis een nieuwe nulmeting gedaan  
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Zorg 
 
 
Doelstelling 1: Bevorderen keuzevrijheid, onder meer door verstrekking PGB’s  

Indicator Nulmeting en peildatum Rekening 
2010

Begroting 
2011

Bereikt 
2011 

Te behalen 
resultaat 2010 

2014

Verhoogd PGB gebruik bij cliënten 
individuele voorzieningen (HBH, 
woningaanpassingen en 
vervoersvoorzieningen) 

 

Percentage 
PGB is 
11%  

1-6-2010  12% 13% 15% 

Minder bureaucratie (aanvragen, 
verantwoorden etc.) door: 

-lichtere verantwoordingsprocedure 

% PGB met zware verantwoording 

 

1800  

1-6-2010  50% met 
zware 
verantwoor
ding 

 

15% van 
de overige 
verantwoor
dingen via 
lichte  

steekproef 

> 50% met 
zware 
verantwoor
ding 

 

De rest 
geen 
verantwoor
ding 

15% zware 
verantwoordin
g op basis van 
steekproef, 
85% lichte 
verantwoordin
g 

 
 
Doelstelling 2: Zorg bieden aan mensen die dak- of thuisloos zijn of dreigen te worden 

Indicator Nulmeting en peildatum Rekening 
2010

Begroting 
2011

Bereikt 
2011 

Te behalen 
resultaat 2010 

2014

Aantal cliënten in de 
maatschappelijke opvang dat 
minimaal 3 dagdelen per week 
dagbesteding/arbeid heeft 

50%  1-1-2010  60% 59% 

(93% heeft 
een 
stabiele 
mix) 

90% 

 
 
Doelstelling 1: Alle meldingen bij Vangnet jeugd rond jeugdigen met problemen en Multi Probleem Gezinnen 
(MPG’s)  worden zo snel mogelijk opgevolgd 
 
Indicator Nulmeting en peildatum Rekening 

2010
Begroting 

2011 
Bereikt 

2011 
Te behalen 

resultaat 
2010 2014

Wachttijden vangnet jeugd 
 Percentage dat er na melding 

op werkdagen binnen 24 uur 
wordt bepaald of VJ deze 
melding aanneemt of  

 Percentage aangemelde cliënte
n dat binnen  2 weken in 
behandeling is genomen door 
VJ  

3 

100%

85%

2009

2009

 
 

100% 
 

 
           90% 

 
 

100% 
 
 

85% 
 
 

 
 
100% 
 
 
100% 

 

                                                 
3 Wachttijden zijn een indicatie voor de toegankelijkheid van openbare gezondheidszorg. Optimale toegankelijkheid 
speelt een rol bij en vroegtijdige signalering. 
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Doelstelling 2: Om misbruik van softdrugs en alcohol het hoofd te bieden, hanteren wij een actief 
voorlichtingsbeleid over verantwoord alcohol- en drugsgebruik 

 
Indicator Nulmeting en peildatum Rekening 

2010
Begroting 

2011
Bereikt 

2011 
Te behalen 

resultaat 2010 
2014

Aantal deelnemende scholen in het 
onderwijs dat mee doet aan: 
 
'De Gezonde School en 
Genotmiddelen' (VO). 
 
Alcoholpreventie basisonderwijs 
(bao). 
 
Rooksignaal (bao). 
 
Actie Tegengif/Smoke Alert (VO) 
 

40

15

30 klassen

25
(150 a 180 

klassen) 

 
2007/2008 
 
 
2007/2008 
 
 
2007/2008 
 
2007/2008 

43

va 2011

va 2011

va 2011

52

15

30

30

 
 
 

46 
 
 

13 
 
 

23 
 

24 

52

18

30

30

 
 
 
Educatie, jeugd en diversiteit 
 
 
Doelstelling 1: Kinderen krijgen goede scholing 

Indicator Nulmeting en peildatum Rekening 
2010

Begroting 
2011

Bereikt 
2011 

Te behalen 
resultaat 2010 

2014

% kinderen met een indicatie VVE  
dat deelneemt aan VVE  

50 2009 

 

-4 705 67 75 in 2012 

# zwakke basisscholen (PO) volgens 
oordeel inspectie 6 

18 Juli 2010 

 

- Van de 16

scholen uit 
2009 

hebben 14 
scholen 

een 
verbeterd 

arrangeme
nt. 

- 81 
scholen 
doen mee 

 

13 9 scholen 
hebben 
het 
arrangeme
nt ‘zwak’ 
en 1 
school is 
‘zeer 
zwak’7 

Geen zwakke 
scholen8. 

% jongeren van 23 jaar dat als 
leerplichtige VO en/of MBO in 
Amsterdam heeft gevolgd met een 
startkwalificatie 

70 
(schooljaar 
2009/2010) 

November 
2010 

 

70 71 72 74 

 

                                                 
4 In de jaarrekening 2010 is opgenomen dat er in 2010 4.703 doelgroeppeuters en 5.990 doelgroepkleuters het 
programma VVE hebben doorlopen. 
5 Resultaatafspraak met het rijk is 75% in 2012. 
6 Het betreft de scholen die deelnemen aan de Kwaliteitsaanpak Basisonderwijs. 
7 De Inspectie van het Onderwijs beoordeelt scholen door hen een ‘arrangement’ toe te kennen. Er zijn drie  
arrangementen; ‘zeer zwak’, ‘zwak’ en ‘basis’. 8 van de 9 scholen met een zwak arrangement doen mee met de  
Verbeteraanpak.  
8 In het programakkoord is afgesproken dat alleen de scholen die aan de verbeteraanpak deelnemen een 
arrangement basis hebben in 2014. 
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Doelstelling 4: Snel ingrijpen bij problemen 

Indicator Nulmeting en peildatum Rekening 
2010

Begroting 
2011

Bereikt 
2011 

Te behalen 
resultaat 2010 

2014

# Gezinnen dat instroomt in de MPG 
aanpak  

 

3399 2010 250 235 pm10 pm11 

Overige indicatoren       

tienermoeders in een traject naar 
school of werk 

90 2010 - 90 90 90 

zwerfjongeren in de 
maatschappelijke opvang12 

260 

 

2007 

 

- 300 292 300 

jonge moeders dat ondersteuning 
krijgt van Fiom 

850 2010 - 850 850 850 

 
 
Doelstelling 8: Homo’s, lesbiennes, biseksuelen en transgenders voelen zich veilig in de stad 

Indicator Nulmeting en 
peildatum13 

Rekening 
2010

Begroting 
2011

Bereikt 
2011 

Te behalen 
resultaat 2010 

2014

Door homo’s ervaren discriminatie  

 

Mannen 

Vrouwen  

 

 

           27% 

9% 

 

Burgermoni
tor 2010        

 

 

19% 

10% 

 

 

19% 

10% 

 

 
14 

 

 

20% 

 7,5% 

 
 
Doelstelling 9: Discriminatie is afgenomen 

Indicator Nulmeting en 
peildatum21 

Rekening 
2010

Begroting 
2011

Bereikt 
2011 

Te behalen 
resultaat 2010 

2014

Aantal meldingen bij Meldpunt 
Discriminatie Amsterdam15 

965 Meldpunt 
Discriminati
e 
Amsterdam
, 2010 

 

 

19% 

10% 

 

 

19% 

10% 

 

 
16 

 

 

20% 

 7,5% 

 
 
Verkeer en infrastructuur 
 
Doelstelling 1: Minder ernstige verkeerslachtoffers 

Indicator Nulmeting en peildatum Rekening 
2010 

Begroting 
2011 

Bereikt 
2011 

Te behalen 
resultaat 2010 
2014 

Het aantal ernstige 
verkeersslachtoffers 

353 2009 341 345 Cijfers in 
mei 2012 
bekend 

315 

 

                                                 
9 De definitieve cijfers over 2010 zijn sinds september 2011 bekend. In 2010 zaten 339 gezinnen in de MPG aanpak. 
Het eerder genoemde aantal van 235 was het aantal gezinnen dat in februari 2010 werd bediend. 
10 In de loop van 2012 worden de cijfers over 2011 verwacht.  
11 Er is geen meerjarige doelstelling geformuleerd 
12 De indicator zwerfjongeren wordt binnen het programma EJD gepresenteerd. Voor de overheveling van het 
bijbehorende budget uit het programma Zorg zal, eind 2010, een apart besluit volgen. 
13 Bron voor doelstelling 8 en 9 is de Burgermonitor 2010 van de dienst Onderzoek en Statistiek. Dit wijkt af van de 
begroting/rekening 2010, omdat deze monitor toen niet beschikbaar was.  
14 Resultaten 2011 nog niet beschikbaar in verband de datum van verschijnen Burgermonitor. 
15 Deze indicator hoort bij de doelstelling dat de meldingsbereidheid in verband met gevallen van discriminatie moet 
toenemen. Echter, een toename van het aantal meldingen is ook voor andere interpretatie vatbaar, hij kan ook 
worden gezien als toename van de discriminatie. Nadere analyse van de gegevens geeft hier ieder jaar meer zicht 
op.  
16 Resultaten 2011 nog niet beschikbaar in verband de datum van verschijnen Burgermonitor. 
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Doelstelling 2: Minder incidenten in het openbaar vervoer 

Indicator Nulmeting en peildatum Rekening 
2010 

Begroting 
2011 

Bereikt 
2011 

Te behalen 
resultaat 2010 
2014 

Het aantal aangiften van reizigers en 
incidentmeldingen door 
vervoerbedrijven bij de politie wat 
betreft criminaliteit en overlast in en 
rond het openbaar vervoer 

In ont-
wikkeling 

In ont-
wikkeling 

1930 In ont-
wikkeling 

2027 Afname van 
5% ten 
opzichte van 
2010 

 
Doelstelling 3: Mensen voelen zich veilig in en om de taxi 

Indicator Nulmeting en peildatum Rekening 
2010 

Begroting 
2011 

Bereikt 
2011 

Te behalen 
resultaat 2010 
2014 

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

8% 2009 8% 8% 14% 5% 

 
Doelstelling 4: Gebruik P+R-plekken 

Indicator Nulmeting en peildatum Rekening 
2010 

Begroting 
2011 

Bereikt 
2011 

Te behalen 
resultaat 
2010 2014 

Aantal parkerende auto’s op 
Amsterdamse P+ R terreinen  

422.065 2009 421.000 Geen 
streef-
waarde 
opgenomen

474.000 In 2014 
474.000 
geparkeerde 
auto’s 

 
Doelstelling 5 : Betere toegankelijkheid OV 

Indicator Nulmeting en peildatum Rekening 
2010 

Begroting 
2011 

Bereikt 
2011 

Te behalen 
resultaat 
2010 2014 

Bushaltes die toegankelijk zijn 
voor mensen met een fysieke 
beperking 

Aantal 
bushaltes 
toegankelijk: 
0  

2008 0 Aantal 
haltes in 
Noord 
aangepast 

13 haltes in 
Noord 

914 haltes 
aangepast 

 
Doelstelling 6: Meer fietsers 

Indicator Nulmeting en peildatum Rekening 
2010 

Begroting 
2011 

Bereikt 
2011 

Te 
behalen 
resultaat 
2010 
2014 

Aandeel fiets in de modal split17 Volgt na vaststelling MJP Fiets 2011-2014 

 
Doelstelling 7: Luchtkwaliteit verbeteren 

Indicator Nulmeting en peildatum Rekening 
2010 

Begroting 
2011 

Bereikt 
2011 

Te behalen 
resultaat 2010 
2014 

Oordeel NSL of Amsterdam op 
schema ligt om doel 2015 te 
bereiken (2015: reductie van NO2 
met 0,5 µ / m3 in 2015 door 
projecten uit VGS) 

  Ontwikkeling 
op schema 

Ontwikke-
ling op 
schema 

Ontwikke-
ing op 
schema 

Ontwikke- 
ling op schema 

 
  

                                                 
17 De verdeling van de verschillende vervoersvormen over de auto, het OV en de fiets 
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Openbare ruimte, groen, sport en recreatie 
 
Doelstelling 1: Jeugd: structurele bijdrage van sport en bewegen aan de sportieve, gezonde en sociale 
ontwikkeling van alle Amsterdammers 
 
Indicator Nulmeting en peildatum Rekening 

2010
Begroting 

2011
Bereikt 

2011 
Te 

behalen 
resultaat 

2010 2014

Percentage sportdeelname kinderen 
en jongeren 6 t/m 18 jaar volgens 
RSO18 

75% 2009 n.v.t. 77% n.b.19 80%

Percentage kinderen en jongeren 4  
t/m 18 jaar dat deelneemt aan  
naschools sport- en beweegaanbod 

65% 2010 n.v.t. 67% n.b.. 70%

 
Doelstelling 2: Volwassenen: stijging van de duurzame sportparticipatie onder volwassenen en vermindering 
van bewegingsarmoede20 
Indicator Nulmeting en peildatum Rekening 

2010
Begroting 

2011
Bereikt 

2011 
Te 

behalen 
resultaat 

2010 2014

Percentage volwassenen dat aan 
sport doet volgens RSO  

59% 2009 n.v.t. 60% n.b.21 70%

Percentage volwassenen dat voldoet 
aan de Nederlandse Norm Gezond 
Bewegen 

72% Staat van 
de Stad 
2008 

n.v.t. 73% n.b. 76%

 
Doelstelling 3: Topsport: Amsterdam op Olympisch niveau 

Indicator Nulmeting en peildatum Rekening 
2010

Begroting 
2011

Bereikt 
2011 

Te 
behalen 

resultaat 
2010 2014

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

 Progr. 12

Bonden 7

2010

2010

12
7

12
7

14 

8 

15
9

Aantal internationale topsportevene-
menten, onder te verdelen in 

- Jaarlijks terugkerend 

- Aantal van EK/WK niveau, 
georganiseerd in 2011-2014  
(streven is 11 in totaal) 

- Aantal grote evenementen 
geacquireerd in de periode 2011-
2014 voor de periode ná 2014  

 

 

 

 

7
6

2010 7
6

7
1

 

 
7 

4 

 

 

1 

7
422

4

 
Doelstelling 4: Ruimtelijke accommodaties a) sportieve inrichting openbare ruimt; b) voldoende 
basissportvoorzieningen en c) kwalitatieve betere sportvoorzieningen 
Indicator Nulmeting en peildatum Rekening 

2010
Begroting 

2011
Bereikt 

2011 
Te 

behalen 
resultaat 

2010 2014

Aantal op te knappen en/of te 
realiseren sportvoorzieningen in de 
openbare ruimte 

6 2010 6 7 7 7

                                                 
18 Richtlijn Sportdeelname Onderzoek. Norm: minimaal 1 x per maand sporten. 
19 Het percentage kinderen, jongeren en volwassen dat aan sport deelneemt wordt in het Sportplan gemeten. Deze 
meting vindt eens in de 3 jaar plaats. Vanaf de begroting 2012 zijn deze indicatoren niet meer opgenomen 
20 Zie noot 1  
21 Zie noot 2 
22 Waarvan twee zeer grote, waarschijnlijk in 2014, of één in 2013 of één in 2014 
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Adequate accommodatiecapaciteit 
basissportvoorzieningen. 

 Sporthalcapaciteit 

 Aantal hockeyvelden 

 Aantal tennisbanen 

 26

 32

221 

2010
26
32

221

27
34

230

 

 

27 

32 

230 

32
42

270

Aantal “topparken” in ontwikkeling 4 2010 4 4 4 7

 
Doelstelling 5: Sportverenigingen: stijging van het aantal maatschappelijk actieve, kansrijke Amsterdamse 
sportverenigingen 

Indicator Nulmeting en peildatum Rekening 
2010

Begroting 
2011

Bereikt 
2011 

Te 
behalen 

resultaat 
2010 2014

Aantal uren sportaanbod door 
sportverenigingen in primair en 
voortgezet onderwijs 

Telling 
wordt 
uitgevoerd 

2010 n.v.t. n.n.b. n.b. n.b23.

Percentage sportverenigingen dat 
zich richt op het bereiken van sociaal 
maatschappelijke doelen 

Wordt 
momenteel 
herijkt 

2010 n.v.t. n.n.b. n.b. n.b.

 
 
Cultuur en Monumenten 
 
Doelstelling 3a: Talentontwikkeling: Amsterdammers hun eigen culturele talent laten herkennen en dat helpen 
ontwikkelen zodat zij een culturele loopbaan (actief en passief) kunnen volgen, hetzij als genietende toeschouwer, 
hetzij als professional in de culturele sector. 
Indicator Nulmeting en peildatum Rekening 

2010
Begroting 

2011
Bereikt 

2011 
Te behalen 

resultaat 2010 
2014

% scholen met cultuureducatie in het 
15programma (PO-scholen/VO-
scholen) 

67% / 33% 2006 78%/55% 86%/65% 82%/69% 70%/33%

 
Overige indicator 

 

% van voucherbudget dat is besteed 
door scholen (po, praktijk- en 
speciaalonderwijs, onderbouw 
VMBO)24 

93% 2008 93% 90% 90% 90%

 
Economie en haven 
 
Doelstelling 1: Stimuleren van kennis en innovatie 

Indicator Nulmeting en peildatum Rekening 
2010 

Begroting 
2011 

Bereikt 
2011 

Te 
behalen 
resultaat 
2010 2014 

Op basis van de Kennis & 
Innovatieagenda worden nader te 
bepalen indicatoren 
geformuleerd25,o.a.: 
- groei regionaal product vs 
nationaal (Europese benchmark) 
- specialisatiegraad sectoren 
- ontwikkeling productiviteit in de 
regio 

- - - PM Opstellen 
KIA 
Projecten 
uit clusters 
besproken 
in Board 

Clusters 
hebben 
ambities 
voor 2020 
+1%t.o.v. 
rest NL 

 

                                                 
23 de indicatoren zijn bij de begroting 2012 vervangen door 1 indicator waar wij als gemeente direct invloed op 
hebben: aantal sportverenigingen dat zich richt op het bereiken van sociaal maatschappelijke doelen door deelname 
aan gemeentelijke sportstimuleringsprogramma’s. De nulmeting van de indicatoren van doelstelling vijf heeft daarom 
niet plaatsgevonden. 
24 Met inachtneming van de beleidsvrijheid van scholen. 
25 Doelstellingen die in de agenda worden opgenomen kunnen alleen behaald worden indien er een bijdrage uit het 
Amsterdams Investeringsfonds wordt gehonoreerd. 
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Doelstelling 2: Faciliteren en ondersteunen van ondernemers  

Indicator Nulmeting en peildatum Rekening 
2010 

Begroting 
2011 

Bereikt 
2011 

Te 
behalen 
resultaat 
2010 2014 

Gemeentelijke regeldruk (cumulatief)  01-01-2010 - -6% 0 -25% 

Tevredenheid ondernemers over 
gemeentelijke dienstverlening 

6.1 2010 6- 6.5 6,9 7,0 

Aantal (startende) ondernemers die 
geholpen worden per jaar 

- - - 500 500 500 

Handhaven kansenzones (en 
regeling microkredieten) 

7 01-01-2010 - 7 9 9 

 
 
 
Doelstelling 3: Amsterdam is een attractieve stad voor bewoners, bedrijven en bezoekers 

Indicator Nulmeting en peildatum Rekening 
2010 

Begroting 
2011 

Bereikt 
2011 

Te 
behalen 
resultaat 
2010 2014 

Het aantal nieuwe internationale 
bedrijven dat zich vestigt in de regio 

- - 122 50 107 (2-12 
2011) 

Jaarlijks 
circa 100  
Voor 2011: 
120 
(jaarverslag 
2011)1) 

Aantal bedrijfsbezoeken per jaar26 - - - 80 134 (5-12 
2011) 

100 
(rapport 
BCI) 

Behoud van een plaats in de top tien 
van Europese toeristensteden 

7 2009 10 Top 10 10 Top 5 

Aantal overnachtingen (in miljoenen) 8.8 2007  9 10 Stijging 3% 

Waardering Kunst en Cultuur (Staat 
van de Stad)* 

  -    

* zie voor verdere toelichting Programma Kunst en Cultuur 

 
 
Facilitair en bedrijven 
 
Doelstelling 1: De Gemeente Amsterdam verbetert in de periode 2011-2014 haar ICT 

Indicator Nulmeting en peildatum Rekening 
2010

Begroting 
2011

Bereikt 
2011 

Te 
behalen 

resultaat 
2010 2014

Amsterdam laat van 2010-2014 een 
verbetering van zien 16 % ten 
opzichte van de ICT benchmark voor 
Nederlandse gemeenten. 

p.m. 1 januari 
2011

p.m. p.m. p.m. p.m.
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Stedelijke ontwikkeling 
 
Doelstelling 1: De stad groeit  

Indicator Nulmeting en peildatum Rekening 
2010

Begroting 
2011

Bereikt 
2011 

Te 
behalen 

resultaat 
2010 2014

 
Door een pakket aan maatregelen 
kan  de stad zich ook na 2014 
ruimtelijk ontwikkelen. De gemeente 
heeft daar investeringsmogelijk-
heden voor. Toekomstige 
ontwikkelingen uit de Structuurvisie, 
zoals Havenstad, dokmodel Zuidas 
en Foodcenter zijn in 2015 een reëel 
perspectief. 

 
 

zie toelichting in Programma 

 
Doelstelling 2: Amsterdam stabiliseert de CO2-uitstoot. Amsterdam houdt vast aan de ambitie om (ten opzichte 
van 1990) in 2025 de CO2 uitstoot met 40 procent te reduceren  
Indicator Nulmeting en peildatum Rekening 

2010
Begroting 

2011
Bereikt 

2011 
Te 

behalen 
resultaat 

2010 2014
 
Jaarlijkse CO2 uitstoot 

 
1990 

 
Zie toelichting in Programma 

 
Doelstelling 3: Bewaken stedelijke samenhang  

Indicator Nulmeting en peildatum Rekening 
2010

Begroting 
2011

Bereikt 
2011 

Te 
behalen 

resultaat 
2010 2014

 
Bewaken functioneel-ruimtelijke 
samenhang binnen de stad en met 
de regio. 

 
Zie toelichting in Programma 

 
Doelstelling 4: Beschikbaar stellen van capaciteit en kennis aan het bestuur  

Indicator  Nulmeting en peildatum Rekening 
2010

Begroting 
2011

Bereikt 
2011 

Te 
behalen 

resultaat 
2010 2014

Totaal aantal uren voor o.a. 
cultuurgebouw, Parkmanagement, 
kantorenloods, kennisdelen etc. 22.957

Actualisatie 
begroting 

2010 21.472 20.806 22.250
 
Doelstelling 5: Planvorming grootstedelijke projecten 

Indicator Nulmeting en peildatum Rekening 
2010

Begroting 
2011

Bereikt 
2011 

Te 
behalen 

resultaat 
2010 2014

Voortgang en uitvoering van 
grootstedelijke (coalitie)projecten: 

 
Projectbureaus: 
- Noordwaarts 
- IJburg 
- Zuidoostlob 
- Zuidelijke IJoever 
- Wibaut aan de Amstel  
- Werkgebieden: 
- Westpoort 
- Riekerpolder 
 

 
De projecten zijn in 
verschillende stadia van 
voorbereiding en 
uitvoering. Over de 
voortgang, 
risicobeheersing en 
planvormingskosten 
wordt verslag gedaan in 
de Financiële 
Perspectieven 

 
Programma’s per project 
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Doelstelling 6: Realiseren van een voor de stad optimale grondopbrengst 

Indicator Nulmeting en peildatum Rekening 
2010

Begroting 
2011

Bereikt 
2011 

Te 
behalen 

resultaat 
2010 2014

 
Uren bestuursopdracht 
- Loket en accountschap voor 

stadsdelen en projectbureaus bij 
grondprijsadviezen en 
aanverwante vraagstukken op 
(her)ontwikkelingslocaties; 

- Bijdragen aan grondprijsbeleid en 
regie op vastgoedproductie in de 
stad. 

- Kennisopbouw en -verspreiding  
Uren betaalde dienstverlening 

   
 0                            2010 

   0                        2010 

14.478
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        2.144 

9.348
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         5.381 

 
10.278 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
         3.151 

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

 
Doelstelling 1:  Vergroting aanbod woningen voor studenten en jongeren  

Indicator Nulmeting en peildatum Rekening 
2010

Begroting 
2011

Bereikt 
2011 

Te 
behalen 

resultaat 
2010 2014

 
Aantal gerealiseerde studenten-
woningen (door een mix van 
maatregelen,niet alleen nieuwbouw)  

 
0 

 
1-1-2011 

2.605 2.250 3.285 9.000 

Aantal gerealiseerde  
jongerenwoningen (idem, door een 
mix van maatregelen)  

 
0 

 
1-1-2011 1.365 625 817 2.500 

 
Doelstelling 2: Aanpak leegstaande kantoren 

Indicator Nulmeting en peildatum Rekening 
2010

Begroting 
2011

Bereikt 
2011 

Te 
behalen 

resultaat 
2010 2014

 
Aantal m2 dat getransformeerd 
wordt naar nieuwe functies 

4.100m² 25.000m²
 

20.000m² 187.600m²

 
Doelstelling 3: Klimaatneutraal bouwen  

Indicator Nulmeting en peildatum Rekening 
2010

Begroting 
2011

Bereikt 
2011 

Te 
behalen 

resultaat 
2010 2014

 
Minimaal 40% van de tussen 2010 
en 2014 gerealiseerde nieuwbouw is 
klimaatneutraal.  
 

0% 20%
 

0% 40%

 
Voorbereidingen voor 100% 
klimaatneutrale nieuwbouw vanaf 
2015 

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

n.v.t. Afronding 
in 2014
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Doelstelling 4: De hoeveelheid broedplaatsen groeit  

Indicator Nulmeting en peildatum Rekening 
2010

Begroting 
2011

Bereikt 
2011 

Te 
behalen 

resultaat 
2010 2014

 
Aantal vierkante meters broedplaats 
(aantal m2 BVO, cumulatief) 

ca. 100.000 m20 31-12-
2009

105.583 120.000
 

113.631 150.000

 
Doelstelling 5: Uitbreiden warmtenet  

Indicator Nulmeting en peildatum Rekening 
2010

Begroting 
2011

Bereikt 
2011 

Te 
behalen 

resultaat 
2010 2014

 
Aantal stadswarmte aansluitingen (in 
woningequivalent) 

50.387 31-12-2009
 

3000 

 
Doelstelling 6: Stimuleren kansrijke projecten in de woningbouw onder voorwaarde dat er rapportage en 
monitoring plaatsvindt 
Indicator Nulmeting en peildatum Rekening 

2010
Begroting 

2011
Bereikt 

2011 
Te 

behalen 
resultaat 

2010 2014
 
Rapportage zelfbouw 

 
n.v.t. 

 
n.v.t. 

 
Ja + plan 
van aanpak 

2012 

 
Jaarlijkse 
rapportage 
zelfbouw 
en 
middenseg
ment 

huur 
 
Rapportage middensegment 
huur 

   
Ja (o.b.v. 
gesprekken 
met 
9 
beleggers 
een 
concept 
rapportage) 

 

 
Doelstelling 1: Vergroting eigen woningbezit naar 35% van de woningvoorraad 

Indicator Nulmeting en peildatum Rekening 
2010

Begroting 
2011

Bereikt 
2011 

Te 
behalen 

resultaat 
2010 2014

Percentage eigen woningbezit 
volgens tweejaarlijks onderzoek 
Wonen in Amsterdam 

29 % Mei 2009 -- 31% 31,3% doel 35%

 
Doelstelling 2: De aanpak van illegale verhuur in de sociale huursector wordt uitgebreid, o.a. door middel van 
Zoeklicht  
 
Indicator Nulmeting en peildatum Rekening 

2010
Begroting 

2011
Bereikt 

2011 
Te 

behalen 
resultaat 

2010 2014

Aantal vrijgekomen onrechtmatig 
verhuurde woningen  

650 2007 1.182 1.200 nog niet 
bekend *) 

1.200

Aantal handhavingsbesluiten 900 2007 1.570 1.300 *) 1.300

*) In 2011 is de werkwijze binnen Handhaving gewijzigd van algemeen toezicht naar projectmatig werken gericht op 
excessen, leegstand en signalen van burgers. Daardoor zijn de cijfers niet meer vergelijkbaar. 
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Doelstelling 3: Een grootschalig woningisolatieprogramma wordt uitgevoerd 

Indicator Nulmeting en peildatum Rekening 
2010

Begroting 
2011

Bereikt 
2011 

Te 
behalen 

resultaat 
2010 2014

Aantal labelsprongen bij woningen 
sociale sector  

23.000 2009 tussen 75.000 en 100.000 in de periode 2010-2014 

 
Doelstelling 4: Het bieden van ondersteuning aan mensen op het gebied van wonen 

Indicator Nulmeting en peildatum Rekening 
2010

Begroting 
2011

Bereikt 
2011 

Te 
behalen 

resultaat 
2010 2014

Uitbreiding huurdersondersteuning 
vanuit de Steunpunten Wonen 

  dienstverlening uitgebreid, in 2014 wijksteunpunt in 
alle stadsdelen 

 
Doelstelling 5: De gemeentelijke taken bouw- en woningtoezicht worden op adequaat niveau uitgeoefend 

Indicator Nulmeting en peildatum Rekening 
2010

Begroting 
2011

Bereikt 
2011 

Te 
behalen 

resultaat 
2010 2014

Perceel vergunning verleend binnen 
wettelijke termijn; aantal 
beschikkingen 

97,4% van 
1471

2008 99,0%
1155

99% van 
750

99,19% 
van 741 

900

Toetsing binnen wettelijke 
voorschriften: perceel zaken dat in 
laatste instantie in rechte in stand 
blijft; aantal zaken 

90% van 31 2008 98%
van 102

90% van 
50 

88% van 
50 

2.500 
goedkeurin
gen 
600 
controles 
65 zaken 

Toezicht: er wordt niet gebouwd in 
afwijking van de vergunning: aantal 
bestuursdwangzaken 

63 
bestuurs-

dwang-
zaken

2008 113 60 113 

Adviseren en informeren: tijdig, 
adequaat en juridisch houdbaar  

10.824 
welstands-

adviezen

2008 9818 9.500 
welstands 
adviezen 

8280 
welstandsa
dviezen 

12.000 
welstandsa
dviezen 

 
Doelstelling 1: Bereiken van gemiddeld niveau (NAP) in de buurten van de wijkaanpak in 2018 

Indicator Nulmeting en peildatum Rekening 
2010

Begroting 
2011

Bereikt 
2011 

Te 
behalen 

resultaat 
2010 2014

 
Alle buurten en inwoners bereiken 
het gemiddelde niveau NAP op 
sociaal, fysiek en economisch terrein 
in 2018.27  
 

Zie Monitor 
Wijkaanpak

2008
- 

 
Doelstelling 2: Faciliteren van meer en beter maatschappelijk vastgoed in de stadsdelen 

Indicator Nulmeting en peildatum Rekening 
2010

Begroting 
2011

Bereikt 
2011 

Te 
behalen 

resultaat 
2010 2014

 
Aantal m2 bruto vloeroppervlak dat 
met de PMI bijdragen kan worden 
gerealiseerd. 

PM Eind 2009
 
- 5000

 
5500 

 
- 

 

                                                 
27 Het uitgangspunt is dat de buurten dan niet langer in de probleem-categorieën zeer veel aandacht of veel 
aandacht vallen. Dit wordt vastgesteld aan de hand van de indicatoren: leefsituatie-index, Cito-eindtoets, 
startkwalificatie, sociale cohesie, minima < 18 jaar, werkloosheid, banen, sociale huur, leefbaarheid en veiligheid.  
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Doelstelling 3: Nieuwe afspraken over de Parkstaddeal op basis van de evaluatie Koers Nieuw West 
Indicator Nulmeting en peildatum Rekening 

2010
Begroting 

2011
Bereikt 

2011 
Te 

behalen 
resultaat 

2010 2014
 
Nieuwe afspraken over 
overeenkomst Parkstad 

   
N.v.t. 

 
N.v.t. 

 
Gesprekke
n hebben 
nog 
niet tot 
afspraken 
geleid 

 
In 2012 
worden 
afspraken 
gemaakt 

 
Doelstelling 4: Voldoende ruimte in het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting 

Indicator Nulmeting en peildatum Rekening 
2010

Begroting 
2011

Bereikt 
2011 

Te 
behalen 

resultaat 
2010 2014

 
Beschikbare vrije ruimte in het SFV 
Gronddeel ten behoeve van 
knelpunten 

 
14.000 

 
2005 

 
6.951 

 
5.308 

 
5.746 

 
4.200 

 
Beschikbare vrije ruimte in het 
Stimuleringsfonds 
Volkshuisvesting gronddeel 
algemeen 

 
32.768 

 
2005 

 
54.082 

 
39.846 

 
2.982 

 
2.100 

 
Beschikbare ruimte Parkstad 

 
0 

 
2006 

 
245 

 
255 

 
255 

 
300 

 
Beschikbare ruimte 
uitwerkingsplannen 
Raamovereenkomst Parkstad 

 
34.703 

 
2009 

 
18.896 

 
23.880 

 
19.387 

 
21.700 

Totaal beschikbare ruimte   79.874 69.289 28.370 28.300 

 
Doelstelling 5: Realisatie van de plannen voor de stedelijke vernieuwing 

Indicator Nulmeting en peildatum Rekening 
2010

Begroting 
2011

Bereikt 
2011 

Te 
behalen 

resultaat 
2010 2014

Aantal afgesloten plannen in Noord 
en Parkstad 

3 2010 3 7                   
7 

16

 
 
Algemene dekkingsmiddelen 
 

Doelstelling 42: De stad is financieel gezond  

Indicator Nulmeting en 
peildatum 

Rekening 
2010

Begroting 
2011

Bereikt 2011 Te behalen 
resultaat 2010 

2014
Realisatie bezuinigingen per jaar 
(Structureel evenwicht 
inkomsten – uitgaven) 

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

82,9 miljoen  125,1 miljoen

Weerstandsvermogen 
voldoende om risico’s op te 
vangen 
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2 Programma’s 
 
Openbare orde en veiligheid 
Werk en inkomen  
Zorg  
Educatie, jeugd en diversiteit  
Verkeer en infrastructuur  
Openbare ruimte, groen, sport en recreatie  
Cultuur en monumenten  
Milieu en water  
Economie en haven  
Facilitair en bedrijven  
Stedelijke ontwikkeling  
Bestuur en concern 
Dienstverlening 
Algemene dekkingsmiddelen
Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing 
  

Raadsdruk Jaarrekening 2011 37Raadsdruk Jaarrekening 2011 37



 

Raadsdruk Jaarrekening 2011 38Raadsdruk Jaarrekening 2011 38



Programma Openbare orde en veiligheid 
 
1 Maatschappelijk effect 
Amsterdam is van oudsher een vrije en tolerante stad. Daarin moet iedereen veilig zijn, maar 
zich ook vrij en veilig voelen, ongeacht tijd, plaats, functie, seksuele geaardheid, voorkeur of 
levensovertuiging. Er worden duidelijke grenzen en normen gesteld, waarop degenen die 
deze aantasten worden aangesproken, door de overheid, en door de Amsterdammer zelf, die 
daarvoor rugdekking krijgt. Als grenzen worden overschreden treedt de overheid tijdig, 
krachtdadig en effectief op. Dit doet de overheid niet alleen voor het slachtoffer, maar ook als 
duidelijk signaal aan de dader, de maatschappij en de handhavers: crimineel en asociaal 
gedrag worden niet getolereerd.  
In de Veiligheidsregio hebben we een belangrijke rol voor het behoud en verbetering van de 
fysieke veiligheid. Met de partners in de regio staan we borg voor het in stand houden van de 
openbare orde. 

2 Kerncijfers  
 
Totaal Programma 

Bedragen x € 1 miljoen 

Rekening 
2010 

Begroting 
2011 

Rekening 
2011 

Verschil 
Rekening - 
Begroting  

Lasten + 138,5 114,5 122,1 7,6 

Baten - 16,4 10,5 10,1 -0,4 

Resultaat t.l.v. algemene middelen voor mutaties reserves 122,1  104 112 8 

Toevoeging minus onttrekking reserves -1,8 -0,8 6,9 7,7 

Resultaat t.l.v. algemene middelen na mutaties reserves 120,3 103,2 118,9 15,7 

Saldo reserves 15,7 0 22,6 22,6 

Saldo voorzieningen 0 0 0 0 

 
3 Doelstellingen, activiteiten en financiën per subprogramma 

3.1 Openbare orde en veiligheid  

 
3.1.1 Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?  
 
Doelstelling 1: De veiligheid in alle 78 buurten is verbeterd 

Indicator Nulmeting en peildatum Rekening 
2010 

Begroting 
2011 

Bereikt 
2011 

Te behalen resultaat 
2010 2014 

Objectieve veiligheidsindex 1 80 2009 76 78-75 74 78-72 
Subjectieve veiligheidsindex 76 2009 76  74  

Element buurtproblemen 63 2009 62 61-58 60 61-55 
Element vermijding 81 2009 79 79-76 76 79-73 

Leefbaarheidsindex Wordt nog ontwikkeld     

 

                                                
1 Bij het objectieve en het subjectieve indexcijfer is daling een positief effect. Het objectieve indexcijfer bestaat uit de 
elementen inbraak, diefstal, geweld, overlast, vandalisme, verkeer en drugs. Deze elementen worden gemeten met 
behulp van in totaal 36 indicatoren. Het subjectieve indexcijfer bestaat uit drie elementen: veiligheidsbeleving, 
vermijdingsgedrag en buurtproblematiek. Deze elementen worden gemeten met behulp van in totaal 31 indicatoren.  
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Doelstelling 2: Verlaging jeugdcriminaliteit en overlast 

Indicator Nulmeting en peildatum Rekening 
2010 

Begroting 
2011 

Bereikt 
2011 

Te behalen resultaat 
2010 2014 

Afname recidive: 
� First Offenders 
� Licht Criminelen  
� Potentieel Jeugdige  
 
Veelplegers Harde Kern Jeugd 
 
Afname aantal problematische 
jeugdgroepen 
Aantal VO scholen dat een 
schoolveiligheidsteam heeft 

 
30% 
45% 
63% 

 
90% 

 
40 

 
6  

2/2010 
 
 
 
 

2009 
 
 
 

2010 

 
31% 
45% 
65% 

 
93% 

 
32 

 
5 

 
28% 
43% 
60% 

 
87% 

 
40-37 

 
10 

 
nog 
niet 
bekend 

 
20% 
35% 
50% 

 
75% 

 
34 

 
idem 

 
Doelstelling 3: Geweld achter de voordeur 

Indicator Nulmeting en peildatum Rekening 
2010 

Begroting 
2011 

Bereikt 
2011 

Te behalen resultaat 
2010 2014 

Verhouding aangiften / 
incidenten 

30% 2009 29% 32,5% 29% 40% 

Toename huisverboden 97 2009 235 
 

minimaal 
250 

262 minimaal 250 

 
Samenwerkingsvormen 
Resultaten kunnen alleen behaald worden met medewerking van een groot aantal partners in 
de keten. De wens om te komen tot hervormingen op tal van terreinen binnen de gemeente 
heeft dit alleen nog maar benadrukt.  In 2011 is aandacht besteed aan een effectieve en 
efficiënte samenwerking binnen de keten, zowel binnen de gemeente als met externe 
partners. Zo wordt er binnen het programma van de Top600 aanpak samengewerkt door 
meer dan dertig organisaties, waaronder de politie, het Openbaar Ministerie, de reclassering, 
de GGD en Bureau Jeugdzorg. De Bestuursdienst coördineert de aanpak, namens de 
gemeente. Eenzelfde ontwikkeling heeft zich voorgedaan bij de overschakeling van vijf 
ketenunits naar twee veiligheidshuizen. 
 

3.1.2 Wat hebben  we ervoor gedaan? 
Top 600 
Eind 2010 verklaarde de burgemeester de Top600 tot topprioriteit voor de verdere 
programperiode en is in dat jaar gestart met de opbouw en inrichting van de 
programmaorganisatie. De aanpak is bedoeld voor de 600 gevaarlijkste, vaak gewapende 
criminelen in de regio Amsterdam-Amstelland die verantwoordelijk zijn voor ernstige delicten 
zoals moord en doodslag, gewapende overvallen en woninginbraken. Het doel is om hen tot 
een aangepast (positief) gedrag te bewegen. Hierbij wordt gezorgd voor: 
1. streng, snel en consequent straffen als zij de fout in gaan (lik-op-stuk/pijler 1) 
2. een combinatie van straf en zorg (pijler 2) 
3. perspectief bieden aan de jongere broertjes, zusjes en kinderen van deze daders om te 

voorkomen dat ook zij in de fout gaan (pijler 3) 
 
De eerste resultaten van de samenwerking in de Top600-aanpak worden zichtbaar. De 
aanpak ligt goed op koers. Eind 2011 zijn ca. 300 personen aan een regisseur gekoppeld die 
de aanpak coördineert. Er is door alle betrokken partijen extra capaciteit vrijgemaakt om deze 
groep met voorrang te kunnen behandelen. Uit de screeningsresultaten van de GGD blijkt de 
noodzaak van goede zorg en hulpverlening. De rijksoverheid heeft ongeveer 120 cellen voor 
personen op de Top600-lijst ter beschikking gesteld in de Penitentiaire Inrichting Amsterdam 
Overamstel. Er zijn afspraken gemaakt met de rechtbank voor het geval het Openbaar 
Ministerie of de verdachte in hoger beroep gaat hij het Hof. De Top600 staat voor een 
gerichte aanpak van high impact criminaliteit en verbetering van (buurt)veiligheid op straat. 
 
Buurtveiligheid en sociale cohesie 
Niet alle Amsterdammers voelen zich altijd veilig in hun wijken: in 2011 is sterk ingezet op 
verbetering van de subjectieve veiligheid en verdere participatie van de burger. Sociale 
cohesie draagt in belangrijke mate bij aan een gevoel van veiligheid in de buurt. In een 
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prettige buurt is ruimte voor iedereen, gaan ouderen met gerust hart de straat op en voelen 
jongeren zich op hun gemak. Ter verbetering van de sociale veiligheid zijn in 2011 een paar 
belangrijke instrumenten gecontinueerd. Vliegende brigades van de Dienst Stadstoezicht 
opereerden succesvol in Geuzenveld, Transvaal en het Wallengebied. Ook met het team 
Veiligheid Winkelgebieden, dat preventief toezicht houdt in winkelgebieden op risicotijden, zijn 
goede resultaten bereikt. Daarnaast zijn in zes stadsdelen straatcoaches en gezinsbezoekers 
van de Stichting aanpak Overlast Amsterdam (SAOA) ingezet. Er is in 2011 succesvol 
geëxperimenteerd met een flexteam dat gedurende een korte tijd wordt ingezet bij 
‘brandhaarden’. 
Vanaf 1 juli 2011 is toezicht en handhaving van de openbare orde zaken ten aanzien van de 
taxi’s versterkt. Het gaat om extra toezichthouders op het Leidseplein en Centraal Station en 
de inzet van medewerkers van de Dienst Stadstoezicht. 
In 2011 zijn twee cameraprojecten in Stadsdeel Noord gestopt en is een nieuw project gestart 
in de Diamantbuurt. Verder is het samenwerkingsproject op gebied van cameratoezicht van 
alle partners rond Amsterdam CS vanaf maart 2011 operationeel. 
 
Ter verbetering van de subjectieve veiligheid en sociale cohesie was er ook de 
burenbemiddeling door Stichting Beterburen. Ook is in de positie van publieke hulpverleners 
versterkt. Een pilot is gestart om de aanpak van agressie en geweld tegen hulpverleners te 
intensiveren door effectieve ketensamenwerking. Daarnaast is eind 2011 een begin gemaakt 
met de invoering van Burgernet in Amsterdam. 
Op het vlak van voorkoming van maatschappelijke onrust is in 2011 het project bestuurlijke 
informatievoorziening justitiabelen (BIJ) van start gegaan. Het Rijk verstrekt daar informatie 
over zware gewelds- en zedendelinquenten op het moment dat deze personen vrij komen uit 
detentie. Daardoor kan de gemeente tijdig interveniëren.  
 
Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit 
In 2011 heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel regulering prostitutie en 
bestrijding misstanden seksbranche, die een impuls moet geven in de aanpak van 
mensenhandel en gedwongen prostitutie. De verwachting is dat de Eerste Kamer deze wet in 
2012 aanneemt. Ter voorbereiding op de implementatie is een nota van uitgangspunten voor 
het prostitutiebeleid (houtskoolschets) opgesteld. Ons college heeft op basis van deze notitie 
besloten tot programmamanagement. Voortgang is gemaakt met de verdere 
professionalisering van de ketenaanpak en de intensivering van het bestuurlijk toezicht op de 
branche.  
 
Mei 2011 is het project Emergo afgerond. De bevindingen zijn dat in het gebied 1012 een 
criminele infrastructuur aanwezig, door de opeenstapeling van criminogene branches, zoals 
de raamprostitutie en de coffeeshops. Tevens leert dit project dat de integrale aanpak van de 
zware (georganiseerde) criminaliteit effectief is. In 2011 is de pilotfase van het Regionaal 
Informatie en Expertise Centrum (RIEC) Noord-Holland succesvol afgerond. Er is een goed 
werkend interregionaal informatienetwerk tot stand gekomen dat onder andere wordt gebruikt 
voor de uitwisseling van informatie met betrekking tot Bibob-zaken. Amsterdam gaat vanaf 
2012 verder in het RIEC Amsterdam-Amstelland waarvoor structurele rijksmiddelen 
beschikbaar zijn gesteld. 
 
Het Bureau Screenings en Bewakingsaanpak (SBA) is in de eerste helft van 2011 opgeheven 
en de medewerkers  zijn overgegaan van de Bestuursdienst naar een screeningsunit bij de 
Dienst Werk en Inkomen. Dit ging gepaard met modernisering van het screeningsinstrument. 
 
Afname geweld 
De Top600 stuurt nadrukkelijk op vermindering van high impact delicten. Daarnaast wordt 
wapenbezit en wapengebruik actief tegengegaan, onder andere door preventief fouilleren in 
combinatie met lik-op-stuk afdoening door het OM, wanneer sprake is van een jeugdige 
verdachte. Ook is er een op de jeugd gerichte voorlichtingsfilm van de politie over de gevaren 
van wapenbezit.  
Ook binnen de aanpak veilig uitgaan is er specifieke aandacht voor geweld. In de ‘weekend-
lik-op-stuk’ benadering zorgen OM en politie voor extra capaciteit op de uitgaansmomenten. 
Bij voorkomende geweldsfeiten kan dan na aanhouding direct een onderzoek plaatsvinden, 
waarbij de verdachte in hechtenis wordt genomen. 
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Coffeeshops 
In 2011 is een pilot gestart die zich richt op het tegengaan van overlast en het bevorderen 
van de transparantie, beheersbaarheid en kleinschaligheid van de coffeeshopbranche en een 
meer evenwichtige spreiding van coffeeshops. De pilot biedt ruimte voor een experiment met 
de vestiging van een nieuw model coffeeshop op een nieuwe locatie. Dit project loopt door in 
2012 en 2013. 
 
Coalitieproject 1012 
Het doorbreken van de criminele infrastructuur door het terugdringen van overlastgevende 
criminogene branches is het doel van het Coalitieproject 1012. Het is een langlopend project 
waarvoor een breed draagvlak bij ondernemers, prostituees en bewoners van groot belang is. 
Er een is jaarlijkse voortgangsrapportage en er komt een vervolgonderzoek Grenzen aan de 
Handhaving. Bonafide ondernemers moeten zo goed mogelijk beschermd worden tegen de 
(potentiële) ongewenste neveneffecten van het project. 
 
Doelstelling 1: De veiligheid in alle 78 buurten is verbeterd  
De algemene hoofddoelstelling voor het programma is de verbetering van de objectieve 
veiligheidsindex2 – bij gelijkblijvend aangiftegedrag van de burgers – in alle 78 buurten van 
Amsterdam, van gemiddeld 80 in 2009 naar tussen de 78 en 72 in 2014. Eind 2011 staat de 
index op 75. In het verlengde van de Wijkaanpak was de focus in hogere mate dan voorheen 
gericht op meer toezicht, aanpak van overlast, aanpak van multiprobleemgezinnen en 
efficiënter cameratoezicht 
 
Doelstelling 2: Verlaging jeugdcriminaliteit en overlast 
De aanpak van jongeren die zich stelselmatig schuldig maken aan strafbare feiten – de 
zogenoemde harde kernjongeren – is met kracht voortgezet. In 2011 is aan de 
recidivebeperkende trajecten een speciale variant voor licht verstandelijk beperkten (LVB) 
doorgevoerd. In totaal hebben ruim 300 Amsterdamse jongeren in 2011 een 
recidivebeperkend traject doorlopen.  
In het kader van het Donnerprogramma is in de aanloop naar de IFA geëxperimenteerd met 
achttien ‘pilotprojecten’, waarbij specifieke aandacht is besteed aan geweld, middelengebruik 
en psychopathologie; deze projecten lopen door in 2012. 
Om het aantal groepen dat ernstige overlast veroorzaakt terug te dringen, hebben de 
stadsdelen ook in 2011 ondersteuning van de flexibel inzetbare teams (SAOA) gekregen, die 
bij overlast snel kunnen ingrijpen. 
 
Doelstelling 3: Vermindering geweld achter de voordeur 
In 2011 zijn de operationele taken overgegaan naar de Dienst Wonen, Zorg en Samenleven. 
In Amsterdam zijn tot 1 december 262 huisverboden opgelegd. 

 

3.1.3 Wat heeft het gekost? 

 
Subprogramma Openbare orde en veiligheid   
 
Bedragen x € 1 miljoen 

Rekening 
2010 

Begroting 
2011 

Rekening 
2011 

Verschil 
Rekening-
Begroting  

Lasten + 54,4 37,1 41,8 4,7 

Veiligheid (doelstelling 1 tot en met 3)   27,8 32,5   

Jeugd en veiligheid (doelstelling 2)   9,3 9,3   

Baten - 14 8,5 6,5 -2 

Veiligheid (doelstelling 1 tot en met 3)   8,3 6,5   

Jeugd en veiligheid (doelstelling 2)   0,2 0   

Mutaties in reserves 1 0,8 7,2   

Saldo 41,4 27,8 42,5 14,8 

 

                                                
2 Het gemiddelde is in 2003 gesteld op 100. Voor de Veiligheidsindex geldt (net zoals voor de Buurtcijfers): hoe lager 
het cijfer, hoe veiliger de buurt. 
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Toelichting: 
De middelen zijn besteed aan het Veiligheidsplan3, Commissies en secretariaten 
politieorganen en politiecellen , Informatiehuishouding radicalisering Bestuurlijke bestrijding 
georganiseerde criminaliteit en Project 1012, Gevolgen vreemdelingenwetgeving, Jeugd en 
Veiligheid (deel DMO) en Extracomptabele reserves coffeeshops en decentralisatie-
uitkeringen.  
 
De begroting is met € 14,7 miljoen overschreden voornamelijk als gevolg van verschuiving 
van baten (decentralisatie-uitkeringen), en toevoeging van lasten voor P1012 in andere 
programma’s. De mutaties leidden er uiteindelijk toe dat € 3,1 miljoen niet tot besteding is 
gekomen. Dit bestaat uit middelen Veiligheidsplan (€ 1,8 miljoen), vrijval pardongelden 
(€ 1,1 miljoen) en onderbesteding op kleinere prioriteiten (bibob, pilot coffeshops en 
leefbaarheidsindex.  
 
Een toelichting op de verschillende onderdelen is hieronder in detail opgenomen.  
 
Veiligheidsplan 
Voor het Veiligheidsplan was € 24,1 miljoen begroot. Uiteindelijk is € 25,5 miljoen besteed. 
De overschrijding van de lasten met € 1,4 miljoen wordt gedekt met hogere baten dan 
begroot. De baten waren begroot op € 6,2 miljoen inkomsten uit de decentralisatie-uitkering. 
Deze inkomsten zijn nu opgenomen in de algemene dekkingsmiddelen. Daarnaast zijn in 
2011 € 3,2 miljoen aan extra andere baten gerealiseerd op het Veiligheidsplan (€ 3,2 - € 6,2 - 
€ 1,4 = - € 4,4 miljoen saldo-effect). Dit alles leidt uiteindelijk tot een vrijval van € 1,8 miljoen 
op het Veiligheidsplan (€1,4 miljoen - € 3,2 miljoen) waarvoor € 1,4 miljoen aan extra 
comptabele voorstellen (kaderwet prostitutie, OBT en pleinenaanpak) is voorgesteld. Het 
Veiligheidsplan 2011 (€ 25,5 miljoen lasten en € 3,2 miljoen baten) is als volgt besteed. 
� Jeugdcriminaliteit en overlast (directie OOV): € 12,5 miljoen lasten voor recidive 

beperkende trajecten (€ 5,0 miljoen) en straatcoaches & gezinsbezoekers (€ 7,5 miljoen). 
En € 1,1 miljoen aan hogere baten als gevolg van de bijdrage stadsdelen voor 
gezinscoaches. En lagere baten als gevolg van een correctie op de decentralisatie-
uitkeringen (€ 6,2 miljoen veiligheidsplan), deze baten zijn bij de algemene 
dekkingsmiddelen geraamd. 

� Prostitutie en mensenhandel (€ 1,5 miljoen): toezicht op branche en escortregeling 
(€ 1,0 miljoen), verbeteren ketenaanpak en coördinatie tijdelijke huisverbod 
(€ 0,5 miljoen). Bijdragen uit programma Zorg voor toezicht prostitutie 2010 en 
huisverboden (€ 0,4 miljoen) 

� Veelplegers/Top600: € 0,4 miljoen voor directe organisatiekosten 
� Aandachtsgebieden 2011 (€ 0,5 miljoen): prioriteit veiligheidshuizen ihk van top 600 

(€ 0,3 miljoen), bijdrage regionaal platform criminaliteitsbeheersing (€ 0,1 miljoen), 
overige 0,1 miljoen) 

� Toezicht en handhaving (€ 6,7 miljoen): Toezicht en handhaving door handhavers op 
straat (€ 4,8 miljoen), Toezicht Nieuw west conform Motie 709 / C’€ 1,0 miljoen, 
organisatiekosten OBT (€ 0,4 miljoen), hogere lasten Taxi handhaving (€ 0,5 miljoen 
lasten en baten (intern verrekend met het programma Verkeer en Infrastructuur (Overig). 
Deze middelen zijn besteed aan aansturing toezichthouders en inzet van handhavers.  

� Instrumentarium (€ 3,4 miljoen): cameratoezicht (€ 1,3 miljoen), inrichting- ontwikkel- en 
beheerskosten veiligheidshuizen (€ 1,1 miljoen onderzoek, communicatieprojecten, 
nieuwe acties en subsidies (€ 0,7 miljoen), pilot ketenintensiveringsregio,  Agressie en 
geweld tegen ambtsdragers en buurtbemiddeling (€ 0,3 miljoen). Baten (€ 1,1 miljoen) 
zijn ontvangen van verschillende partners voor veiligheidshuizen, centrale camera 
toezicht ruimte, pilot ketenintensiveringsregio en regiogemeenten. 

� Overige veiligheidsprojecten (€ 0,4 miljoen): bijdrage hulp aan toeristen, 
veiligheidsmonitor en bijdrage Stichting Cheider. Baten (€ 0,1 miljoen) onder andere als 
gevolg van de bijdrage door de politie in de kosten van de veiligheidsmonitor 

 

                                                
3 Het deel Jeugd en veiligheid dat door de Directie Openbare Orde en Veiligheid wordt beheerd, maakt onderdeel uit 
van het veiligheidsplan. 
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Overige onderdelen 
� Commissie en secretariaten politieorganen en politiecellen: structureel hogere lasten 

(€ 80.000) en lagere baten (€ 20.000) met een saldo-effect van -€ 0,1 miljoen 
� Informatiehuishouding radicalisering: € 0,1 miljoen lager lasten als gevolg van 

onderbesteding en een administratieve wijziging. En € 0,5 miljoen lagere baten; de baten 
decentralisatie-uitkeringen zijn bij de algemene dekkingsmiddelen begroot. Dit leidt tot 
een saldo-effect van € 0,4 miljoen 

� Bestuurlijke bestrijding georganiseerde criminaliteit: Onderbesteding op de prioriteiten 
Bibob (€0,07 miljoen), vrijval op de prioriteit leefbaarheidsindex (€ 0,03 miljoen) en 
coffeeshopbeleid (0,08 miljoen). € 0,3 miljoen aan hogere Lasten t.l.v de middelen 
P1012. Meerdere ontwikkelingen die leidden tot een onderrealisatie van 0,05 miljoen. 
Uiteindelijk leiden deze ontwikkelingen tot een overschrijding van 0,1 miljoen op dit 
onderdeel gedekt door middelen (€ 0,3 miljoen) op aankopen P1012 en die leiden tot 
vrijval van middelen ad € 0,2 miljoen waarvoor voor € 0,1 miljoen een extra comptabel 
reserveringsvoorstel (bibob) is gedaan 

� Vrijval van Pardongelden uit voorgaande jaren en toevoeging vooruitontvangen middelen 
voor AMA’s (€ 1,9 miljoen hogere baten) waarvan € 0,9 miljoen is besteed aan 
vreemdelingenzorg. Daarmee hangt samen dat de reserve vreemdelingenbeleid niet is 
onttrokken (€ 0,3 miljoen lagere baten) omdat de hiermee gemoeide lasten ten lasten van 
de vrijval pardongelden zijn gebracht. Dat leidt uiteindelijk tot € 0,6 miljoen hogere lasten 
(€ 0,9 miljoen-€ 0,3 miljoen). Dat alles, inclusief de niet onttrokken reserve, resulteert in 
een batig saldo-effect van € 1,1 miljoen, waarvoor een extracomptabel 
reserveringsvoorstel is ingediend van € 0,7 miljoen 

� De baten voor de prioriteit (€ 8,0 miljoen) Project 1012 zijn opgenomen in een ander 
programma (algemene dekkingsmiddelen) en de lasten (€ 2,8 miljoen) en reservering 
(€ 4,9 miljoen) zijn verantwoord in dit subprogramma. En in het onderdeel Bestuurlijke 
bestrijding georganiseerde criminaliteit is € 0,3 miljoen aan lasten gerealiseerd ten laste 
van dit budget. Dit leidt tot € 8,0 miljoen hogere lasten 

� De begrote onttrekkingen (€ 0,6 miljoen) aan de reserve OOV zijn niet gerealiseerd; dit is 
onder andere gecompenseerd met onderrealisaties in het veiligheidsplan. Aan de reserve 
is € 0,2 miljoen onttrokken en € 0,2 miljoen toegevoegd met een saldo-effect van € 0,06 
miljoen 

� Toevoeging van extracomptabele reserves bij de jaarrekening 2010 voor pilot 
coffeeshops en decentralisatie-uitkeringen (€ 2,6 miljoen hogere lasten en € 0,2 miljoen 
hogere baten) 

� Uitvoering amendement 709: 
¯ Beveiliging Joodse Instellingen: Met betrekking tot de € 200.000 subsidie voor de 

beveiliging van Joodse instellingen kan worden genoemd dat twaalf organisaties een 
verzoek tot subsidie hebben ingediend. Alle aanvragen gezamenlijk overschrijden het 
beschikbaar gestelde bedrag. Aan de hand van de gestelde voorwaarden zijn eind 
2011 alle verzoeken beoordeeld. Alle aanvragen zijn (gedeeltelijk) gehonoreerd; 
begin 2012 heeft uitbetaling plaatsgevonden 

¯ Toezicht Nieuw West: € 1 miljoen toegekend aan toezicht in West en Nieuw-West. In 
de plannen die beide stadsdelen hebben ingediend is een link gelegd naar de 
Top600 aanpak. Ook passen de plannen in de afspraken over de Organisatie 
Bestuurlijk Toezicht (OBT). Naar rato van de weggevallen middelen voor wijkaanpak 
is in overleg met beide stadsdelen de volgende verdeling overeengekomen: 
o West - € 410.000: Hierbij is ingezet op een veiliger leefomgeving, de Top600, 

Veiligheid in winkelgebieden en een betere samenwerking bij toezicht. 
o Nieuw-West - € 590.000: Hierbij is ingezet op aandachtsgebieden, jeugdoverlast / 

Top600 en Veilig ondernemen 
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3.2 Crisisbeheersing en brandweerzorg 
 
3.2.1 Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt? 
 
Doelstelling 4:  Brandweerzorg  

Indicator Nulmeting en peildatum Rekening 
2010 

Begroting 
2011 

Bereikt 
2011 

Te behalen resultaat 
2010 2014 

Binnen de norm ter plaatse 
Kazernes 24 uur bezet 

2010 80% 
95% 

80% 
90% 

80% 
95% 

80% 
98,5% 

80% 
95% 

 
Doelstelling 5:  

Indicator Nulmeting en peildatum Rekening 
2010 

Begroting 
2011 

Bereikt 
2011 

Te behalen resultaat 
2010 2014 

Beleidscentrum operationeel 2010 1 uur 0,5 uur 1 uur 0,5 uur 1 uur 

 
3.2.2. Wat hebben we ervoor gedaan? 
 
Brandweerzorg 
De verantwoordelijkheid van de lokale brandweerzorg ligt bij de gemeente, de uitvoering bij 
de Regionale Brandweer. Het streven is tussen de opdrachtgever, gemeente, het 
Veiligheidsbestuur en de Regionale Brandweer een dienstverleningsovereenkomst (DVO) af 
te sluiten. Dat is dit jaar niet gelukt omdat het Veiligheidsbestuur prioriteit heeft gegeven aan 
financieel in control zijn en het op koers krijgen van de Brandweer Amsterdam.  
Begin dit jaar is bij de brandweer personele onrust ontstaan over de Amsterdamse 
taakstelling van € 2,75 structureel vanaf 2014. Er zijn (ludieke) acties op onder andere de 
Dam uitgevoerd en er lagen op verschillende momenten ultimatums van diverse vakbonden. 
Op 14 juli 2011 heeft de gemeenteraad ingestemd met de Amsterdamse taakstelling. Verder 
overleg met de brandweer heeft geleid tot een transitieovereenkomst die op 25 oktober 2011 
door alle partijen is ondertekend. Op 7 en 30 november 2011 zijn respectievelijk het 
Veiligheidsbestuur en de gemeenteraad van Amsterdam met de inhoud akkoord gegaan.  
Als natuurlijke vervolgstap op het proces van in control komen heeft de brandweer, met 
ambtelijke vertegenwoordigers van al de gemeenten van de Veiligheidsregio Amsterdam-
Amstelland in de rol van klankbordgroep, een kostprijsmodel ontwikkelt. Alle kosten die de 
brandweer maakt, kunnen nu worden toegerekend aan producten. Hiermee is een belangrijke 
stap gezet om in 2012 daadwerkelijk een meer professionele en zakelijke opdrachtgever-
opdrachtnemerrelatie te kunnen ontwikkelen, op basis van een eerste DVO tussen de 
gemeente Amsterdam en de Brandweer Amsterdam-Amstelland. 
 
Crisisbeheersing 
Onder de crisisbeheersing vallen de budgetten van voorheen Bestuursdwang en de 
Bestuurlijke coördinatie rampenbestrijding.  
Er wordt adequaat gereageerd op niet voorzienbare ordeverstoringen. Demonstraties, 
manifestaties en evenementen worden bestuurlijk begeleid. Het Draaiboek Vrede wordt 
zonodig in werking gesteld. Het beleidscentrum in de kelder van het stadhuis is beschikbaar 
voor calamiteiten (en voor oefeningen). 
Sinds 1 januari 2010 is voor de coördinatie en uitvoering van de gemeentelijke 
crisisbeheersingsprocessen een overeenkomst van kracht tussen de gemeenten van de 
veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. Dit betekent dat bij een ramp of crisis ergens in de 
veiligheidsregio de Gemeente Amsterdam verantwoordelijk is voor de coördinatie en 
uitvoering van de gemeentelijke processen. De kosten voor de instandhouding van de 
gemeentelijke processen worden gedekt door de gemeenten. 
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3.2.3. Wat heeft het gekost?  
 
Subprogramma Crisisbeheersing en brandweerzorg 

  

Bedragen x € 1 miljoen 

Rekening 
2010 

Begroting 
2011 

Rekening 
2011 

Verschil 
Rekening-
Begroting  

Lasten +  84,1 77,5 80,4 2,9 

Brandweerzorg 80,2 76,8 75,8 -1,0 

Crisisbeheersing 3,7 0,7 4,6 3,9 

Baten -  2,4 2 3,5 1,5 

Brandweerzorg 1,8 2 1,9 -0,1 

Crisisbeheersing 0,6 0 1,6 1,6 

Saldo voor mutaties reserves 81,7 75,5 76,9 1,4 

Mutaties reserves -2,7 0 -0,3 -0,3 

Saldo 79,0 75,5 76,6 1,1 

 
Toelichting 
Het uiteindelijke saldo-effect is minimaal. Dit is het gevolg dat de overschrijdingen zijn 
gecompenseerd met de onderbestedingen. De besteding van de middelen wordt hieronder 
nader verklaard. 
� Brandweerzorg: € 70,8 miljoen is betaald voor regionale en lokale brandweerzorg. De 

kosten voor de brandblusvoorziening door Waternet waren € 0,9 miljoen  
� Niet begrote onttrekking (€ 0,3 miljoen) aan reserve brandweer voor kosten lokaal 

opdrachtgeverschap brandweer (€ 0,1 miljoen) en het resterende deel valt vrij in de 
Jaarrekening 2011 (€ 0,2 miljoen). Daarmee is de reserve volledig uitgeput 

� Middelen FLO4 brandweer: een onderbesteding van (€ 1,7 miljoen): minder 
brandweerlieden doen hun aanspraken gelden dan mogelijk volgens de regeling 
(€ 0,8 miljoen). Het budget FLO is geraamd op basis van de maximaal mogelijke FLO 
aanspraken. De brandweerlieden hoeven pas op een termijn van zes maanden hun 
aanspraak op de regeling kenbaar te maken. Het resterende budget valt vrij in de 
jaarrekening. De begroting op basis van maximale aanspraak wordt niet op basis van 
deze ervaringen bijgesteld omdat het gaat om wettelijke aanspraken. Ook is de 
verplichting aangemaakt in 2009 voor nakomende aanspraken alsnog vrijgevallen (€ 0,9 
miljoen) 

� Crisisbeheersing: € 0,7 miljoen. Als gevolg van Koninginnedag zijn de lasten € 0,1 
miljoen hoger dan begroot 

� Hogere lasten als gevolg van nazorg calamiteiten worden ook in dit programma 
verantwoord (€ 2,0 miljoen) 

� De middelen van het openbaar lichaam veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland verlopen 
nu via exploitatie van de Gemeente Amsterdam. Dit veroorzaakt in dit subprogramma een 
ophoging van baten en lasten met € 1,8 miljoen. Deze systematiek wordt in de begroting 
2013 gewijzigd  

� Prijscompensatie leidt tot € 1,7 miljoen hogere lasten 
� Verkeerd verwerkte prijscompensatie in de periode 2010-2012 en de verhoging van de 

bijdrage brandweerzorg ter compensatie van de teruglopende inkomsten OMS5, leiden 
uiteindelijk tot de volgende reeks aan vrijvallende middelen in dit subprogramma: in  2011 
valt € 1,1 miljoen incidenteel vrij, in 2012 valt € 1,2 miljoen incidenteel vrij en in 2013 valt 
€ 1,2 miljoen structureel vrij  

 

                                                
4 Functioneel leeftijdsontslag (van de beroepsbrandweer) 
5 Een Openbaar Meldsysteem realiseert de verbinding tussen brandmeldinstallaties in gebouwen en de 1-1-2 
meldkamers van de Veiligheidsregio's in Nederland. Brandalarmeringen worden direct elektronisch gemeld aan de 1-
1-2 meldkamercentralisten. 
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4 Reserves, voorzieningen, investeringen 
 
4.1 Reserves 
 
Bedragen x € 1 miljoen                                                                                                                                                                                                          Stand 

ultimo  
Mutaties 2011 Stand 

ultimo  

  2010  +  -/-  2011 

Brandweer 0,3 0 0,3 0 

Aankopen project 1012  11,7 4,9 0 16,6 

Reserve OOV 2,8 0,2 0,2 2,8 

Gevolgen vreemdelingenwetgeving 0,9 0 0 0,9 

Decentralisatie-uitkeringen OOV  0 2,3 0,1 2,2 

Decentralisatie-uitkeringen pilot coffeshops 0 0,2 0,1 0,1 

Totaal reserves 15,7 7,6 0,7 22,6 

 
4.1.1 Afgewikkelde reserves 
 
Brandweer 
Deze reserve is in 2010 aangehouden vanwege de toen nog lopende ontwikkelingen bij de 
brandweer. Begin 2011 is het signaal afgegeven dat de brandweer ‘in control’ is. Daarmee 
vervalt de noodzaak voor deze reserve. Een deel van de reserve is aangewend voor de 
voorbereiding van de dienstverleningsovereenkomst die Amsterdam met de brandweer moet 
gaan sluiten én ten behoeve van de totstandkoming van de transitieovereenkomst die 25 
oktober 2011 is gesloten. Het resterende bedrag (€ 0,2 miljoen) valt vrij. 
 
4.1.2 Gehandhaafde reserves 
 
Aankopen project 1012  
In 2011 is € 4,9 miljoen aan de reserve toegevoegd. Dit is het niet bestede deel van de 
prioriteit in 2011 (€ 8,0 miljoen) voor project 1012 dat onder andere bestemd is voor 
planschades.  
 
Reserve OOV 
In 2011 is € 0,2 miljoen onttrokken en € 0,2 miljoen gedoteerd. De onttrekkingen zijn besteed 
aan aanpak mensenhandel en illegale bordelen, cameratoezicht en organisatie bestuurlijk 
toezicht (OBT). De dotatie is een bijdrage van de politie aan de bouw van de ruimte voor 
centraal cameratoezicht. De begrote onttrekking (€ 0,5 miljoen) voor de bouw van deze 
ruimte in Amsterdam heeft niet plaatsgevonden, aangezien eerst de discussie omtrent de 
hervorming veiligheid in 2011 diende te worden afgerond. De bouw is verschoven naar 2012. 
Van de begrote onttrekking van € 0,1 miljoen voor het opschonen van illegale bordelen is 
€ 0,07 miljoen niet besteed, omdat het kosten van de ketenregisseur in eerste instantie ten 
laste van de aanpak mensenhandel zijn gebracht. 
 
Gevolgen Vreemdelingenwetgeving 
In 2011 is niets aan de reserve onttrokken. De kosten die voor de gevolgen van de 
vreemdelingenwetgeving werden gemaakt zijn ten laste gebracht van het restant aan 
Pardonmiddelen. 
 
4.1.3 Nieuwe reserves 
De hieronder opgevoerde reserves zijn extracomptabel gevormd bij de Jaarrekening 2010. 
 
Decentralisatie-uitkering OOV 
Deze nieuwe reserve bevat resterende doeluitkeringen voor de projecten Decentralisatie-
uitkeringen Veiligheid en Leefbaarheid & Marokkaans Nederlandse Probleemjongeren 
(€ 1,9 miljoen), decentralisatie-uitkering Onderzoek polarisatie (€ 0,2 miljoen) en de 
decentralisatie-uitkering Polarisatie en radicalisering (€ 0,2 miljoen). Met ingang van 2010 zijn 
deze doeluitkeringen geïntegreerd in het Gemeentefonds. 
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Decentralisatie-uitkering Pilot Coffeeshops (€ 0,2 miljoen) 
De pilot Coffeeshops is een Decentralisatie-uitkering als onderdeel van de uitkering 
Gemeentefonds. In september 2010 is het budget toegekend. De realisatie vindt in 2011 en 
2012 plaats. 
 
4.1.4 Extracomptabele reserveringsvoorstellen 

Toevoeging aan reserve OOV: Invoeringkaderwet prostitutie  

Bij de bespreking van de hervormingen Veiligheid heeft ons college op 15 november 2011 
besloten voor de invoering van de kaderwet prostitutie uit het restsaldo van het 
Veiligheidsplan 2011 (€ 1,8 miljoen) een bedrag ad € 0,4 miljoen bij de Jaarrekening 2011 
extracomptabel te reserveren. Dit geld is onder andere bestemd voor de kosten van de 
programmamanager. Deze reserve blijft in stand gedurende de looptijd van het programma. 

Toevoeging aan reserve OOV: Regie-unit OBT (€ 400.000) 

Bij de bespreking van de hervormingen Veiligheid heeft ons college op 15 november 2011 
besloten voor de implementatie van Organisatie Bestuurlijk toezicht uit het restsaldo van het 
Veiligheidsplan 2011 (€ 1,8 miljoen) een bedrag ad € 0,4 miljoen bij de Jaarrekening 2011 
extracomptabel te reserveren. Dit geld is onder andere bestemd voor de organisatiekosten 
2012-2013. Deze reserve blijft in stand gedurende de looptijd van het programma. 

Toevoeging aan reserve OOV: Prioriteit Bibob (€ 70.000) 

Als gevolg van onder andere stedelijke bijdragen aan het exploitatiebudget van het 
Bibobteam is de prioriteit voor het Bibobteam in 2011 niet tot besteding gekomen. Aangezien 
de presentatie van de evaluatie van de Bibob-methoden zal begin 2012 plaatsvinden, is het 
verzoek de middelen ook in 2012 beschikbaar te kunnen houden. 

Toevoeging aan reserve: Gevolgen vreemdelingenwetgeving (€ 0,73 miljoen) 

Bij de behandeling van de Begroting 2012 heeft de raad opgedragen, met amendement 946’’, 
te voorzien in voldoende middelen voor 2012 voor de gevolgen van vreemdelingenwetgeving 
in Amsterdam. En de voeding van het fonds voor 2013 en 2014 te betrekken bij de Kadernota 
2013. Omdat bij de Jaarrekening 2011 de Pardonmiddelen vrij vallen en hier geen verdere 
bestedingsplicht op rust, is het voorstel, vooruitlopend op de Kadernota 2013 nu al de 
benodigde middelen voor 2013 en 2014 aan de reserve gevolgen vreemdelingenwetgeving 
toe te voegen. Uitgaande van het gemiddelde bestedingspatroon over de afgelopen vijf jaar 
en de huidige stand van de reserve, is het voorstel € 0, 73 miljoen aan deze reserve toe te 
voegen en hiermee Amendement 946‘’ als uitgevoerd te beschouwen. 

Reserve Pleinenaanpak en treiteraanpak (hatecrimes)(€ 0,6 miljoen) 

In het begin van 2012 hebben stadsdelen aangegeven behoefte te hebben aan een actieve 
aanpak van overlast op bepaalde pleinen. De bewoners ervaren daar veel overlast en de 
inschatting is dat een nieuwe gezamenlijke aanpak van stadsdelen, stedelijke diensten en 
externe partners de veiligheidsbeleving kan verbeteren. Daarnaast hebben incidenten als in 
de Granaatstraat en elders aangetoond dat er in Amsterdam mensen zijn die door gericht 
treiteren in zeer moeilijke omstandigheden verkeren. Het leven wordt sommigen bijkans 
onmogelijk gemaakt door intimidatie, bedreigingen, mishandeling, vernielingen, graffity, et 
cetera. Een gecoördineerde aanpak van stadsdelen, stedelijke diensten en anderen is ook 
hier noodzaak. Naast de aanpak van de dader, is snelle hulp en bijstand voor slachtoffers hier 
van het grootste belang. Er worden extra financiën gevraagd voor snel opzetten van een 
projectorganisatie, hulp aan slachtoffers, infopositie, en dossierbeheer en -opbouw voor de 
initiatieven pleinenaanpak en treiteraanpak.  
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5. Prioriteiten 2011 

5.1 Prioriteiten en posterioriteiten 2011 
I1 Programakkoord 
# Omschrijving S/I Beschikbaar 

gesteld 
(x € 1.000) 

Ultimo 2011 
betaald en 
verplicht 
(x € 1.000) 

Voorstel om 
ultimo 2011 
op te nemen 
in reserve  

(x € 1.000) 

Omschrijving 
gerealiseerd 

resultaat  

Volledig 
uitgevoerd

? (J/N) 

Uiterste 
datum 

geplande 
uitvoering  

1 Straat- en 
gezinscoaches 

I 500 500 0 Bijdrage in 
dekking van 
de subsidie 
St. Aanpak 
Overlast 
Amsterdam 

J  

2 Cameratoezicht I 350 350 0 Bijdrage in 
dekking 
exploitatie 
camera-
toezicht in 
Amsterdam  

J  

3 Veiligheidshuis I 275 275 0 Veiligheids-
huis Oost 
(Wibautstraat  
en 
Veiligheids-
huis West 
(Baarsjesweg) 

J  

4 Bestuurlijke aanpak 
georganiseerde 
criminaliteit 

I 70 70 70 Afronding 
Emergo en 
evaluatie 
Bibob 

N 2012 

6 Coffeeshopbeleid I 100 76 0 Zie toelichting 
onder tabellen 

J  

8 Leefbaarheidsindex I 75 25 0 Deze prioriteit 
is 
gecombineerd 
met de pilot 
Coffeeshop-
beleid die 
wordt 
gefinancierd 
uit 
rijksmiddelen 

Zie 
toelichting 

 

9 Schoolveiligheidsteam
s 

I 150 150 0 Inzet 6 svt’s J  

10 Ketenunits I 20075 20025 0 Bijdrage aan 
veiligheids-
huizen; 
afname van 
licht 
criminelen 
Ontwikkeling 
index 
afgerond 

J  

11 Veiligheidsplan: 
Gebiedsaanpak en 
ketenaanpak/veiligheid
shuizen 

 250 250  De middelen 
zijn met name 
aangewend 
bij de 
inrichting van 
de Top600 

J  

12 Organisatie Bestuurlijk 
Toezicht 

 200 200  Bijdrage in de 
kosten  
Regie-unit die 
verantwoorde- 
lijk is voor de 
implementatie 
van OBT 

J  
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Overige prioriteiten 
# Omschrijving S/I Beschikbaar 

gesteld 
(x € 1.000) 

Ultimo 2011 
betaald en 
verplicht 
(x € 1.000) 

Voorstel om 
ultimo 2011 
op te nemen 
in reserve  

(x € 1.000) 

Omschrijving 
gerealiseerd 

resultaat  

Volledig 
uitgevoerd

? (J/N) 

Uiterste 
datum 

geplande 
uitvoering  

13 Koninginnedag  250 250 0 Veiligheids-
maatregelen 
op en rond 
Koninginne-
dag zijn 
getroffen 

J  

14 Koninginnedag  250 250 0 Crowd-
managment, 
ordehand-
having en 
communicatie 

J  

I8 Amsterdams Investeringsfonds 
# Omschrijving S/I Beschikbaar 

gesteld 
(x € 1.000) 

Ultimo 2011 
betaald en 
verplicht 
(x € 1.000) 

Voorstel om 
ultimo 2011 
op te nemen 
in reserve  

(x € 1.000) 

Omschrijving 
gerealiseerd 

resultaat  

Volledig 
uitgevoerd

? (J/N) 

Uiterste 
datum 

geplande 
uitvoering  

15 Coalitieproject 1012 I 8.000 3.100 
 

4.900 (is reeds 
opgenomen in 

reserve 
P1012) 

Middelen 
bestemd voor 
planschades 
zijn 
toegevoegd 
aan reserve  

N  

SP4 Structurele posterioriteiten 
# Omschrijving S/I Beschikbaar 

gesteld 
(x € 1.000) 

Ultimo 2011 
betaald en 
verplicht 
(x € 1.000) 

Voorstel om 
ultimo 2011 
op te nemen 
in reserve  

(x € 1.000) 

Omschrijving 
gerealiseerd 

resultaat  

Volledig 
uitgevoerd

? (J/N) 

Uiterste 
datum 

geplande 
uitvoering  

18 Strategische aankopen 
buiten postcodegebied 
1012 

S -200 -200 0  J  

19 Veiligheidsmanager 
(platform 
criminaliteitsbestrijding
) 

S -100 -100 0  J  

 Informatiehuishouding 
en radicalisering 

S -250 -250 0  J  

5.1.1 Toelichting realisatie prioriteiten 2011 
1. Straat- en gezinscoaches 
Deze prioriteit ad € 0,5 miljoen is toegekend als eenmalige dekking voor de verlaging van de 
decentralisatie uitkering Veiligheid en Leefbaarheid en dient als bijdrage in de dekking van de 
subsidie aan de Stichting Aanpak Overlast Amsterdam (SAOA). SAOA is actief in vrijwel de 
gehele stad (zes stadsdelen). Daarnaast is succesvol geëxperimenteerd met ´het flexteam´, 
dat gedurende een korte periode wordt ingezet bij ‘brandhaarden’, als aanvulling op de 
reguliere inzet.  
 
2. Cameratoezicht 
Deze prioriteit ad € 0,35 miljoen is toegekend als eenmalige dekking voor de verlaging van de 
decentralisatie uitkering Veiligheid en Leefbaarheid en dient als bijdrage in de dekking van de 
exploitatie van het cameratoezicht in Amsterdam.  
 
3. Veiligheidshuis 
Deze prioriteit ad € 0,275 miljoen is toegekend ter verbetering van de ketenaanpak politie, 
justitie, rechterlijke macht en reclassering. In 2011 heeft het verandertraject van vijf ketenunits 
naar twee veiligheidshuizen zijn definitieve beslag gekregen, waarbij de regie op het 
samenwerking verband is overgegaan van het Openbaar Ministerie naar de Gemeente 
Amsterdam.  
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4. Bestuurlijke aanpak georganiseerde criminaliteit 
Deze prioriteit ad € 0,13 miljoen is toegekend voor de afronding van het Emergo project. Dit 
project heeft tot doel in het Wallengebied criminele macht- en gelegenheidsstructuren te 
bestrijden door onder andere het intensiveren van strafrechtelijke, fiscale en 
bestuursrechtelijke interventies. Tevens zijn deze middelen aangewend ten bate van de 
Bibob werkzaamheden. Op 26 mei 2011 werd het eindrapport Emergo gepresenteerd en eind 
september is het eindrapport in uw raad behandeld.  
De Bibob-methoden zijn in 2011 geëvalueerd, wat leidde tot het initiatiefvoorstel ‘90o BIBOB’ 
dat op 9 juni 2011 is behandeld in de Commissie AZ.  
 
6. Coffeeshopbeleid 
Deze prioriteit ad € 0,1 miljoen is toegekend om snel probleem- en oplossingsgerichte studies 
van een aantal ontwikkelingen met betrekking tot de coffeeshops te kunnen uitvoeren. De 
regulering van de achterdeur maakt onderdeel uit van deze pilot. Achteraf kan geconstateerd 
worden dat het huidige kabinet hiervoor geen ruimte laat. De verdere doelstellingen van de 
prioriteit lopen parallel met de doelstellingen van de pilot Coffeeshops die wordt uitgevoerd in 
cofinanciering met het Rijk. De realisatie in 2011 bedraagt € 76.000. Het resterende bedrag 
valt vrij. 
 
8. Leefbaarheidsindex 
Deze prioriteit ad € 75.000 is toegekend voor het opzetten van de leefbaarheidsindex. Dit is in 
nauwe samenwerking met de stadsdelen gebeurd. De ontwikkeling van deze index is 
afgerond. Bij de ontwikkeling is gebleken dat in tegenstelling tot eerdere gedacht de kosten 
om de index op te zetten relatief gering zijn geweest. De realisatie bedraagt € 25.000. Het 
resterende bedrag valt vrij. 
 
9. Schoolveiligheidsteams 
Voor deze middelen (€ 0,15 miljoen) zijn zes schoolveiligheidsteams ingezet 
 
10. Ketenaanpak 
Deze middelen (€ 0,2 miljoen) zijn bijdragen aan de veiligheidshuizen met als doel de afname 
van licht criminelen 
 
11. Veiligheidsplan: Gebiedsaanpak en ketenaanpak/veiligheidshuizen 
Deze prioriteit ad. € 0,25 miljoen is toegekend om te komen tot concrete maatregelen en 
investeringen in de criminele en overlast hotspots en aandachtsgebieden in Amsterdam. 
Deze middelen zijn voornamelijk aangewend bij de inrichting van de Top600. 
 
12. Organisatie Bestuurlijk Toezicht 
Deze prioriteit ad € 0,2 miljoen is toegekend ter financiering van de vervolgacties die 
samenhangen met de implementatie van het programma van eisen zoals dat is goedgekeurd 
door het Bestuurlijk Team Organisatie Bestuurlijk Toezicht (OBT3).  
 
14. Koninginnedag 
Deze prioriteit ad € 0,25 miljoen is toegekend om te komen tot een onverstoorbaar verloop 
van deze dag. Ook dit jaar is er weer een grote inspanning verricht om deze dag succesvol te 
laten verlopen. De kosten voor Koninginnedag in 2011 zijn € 0,38 miljoen een overschrijding 
van € 0,1 miljoen. 
 
15. Coalitieproject 1012 
Deze prioriteit ad € 8 miljoen is toegekend voor proceskosten en planschades bij uitruil c.q. 
uitkoop van panden. De realisatie in 2011 bedraagt € 3,1 miljoen. Het restantbedrag € 4,9 
miljoen is toegevoegd aan de reserve aankopen Project 1012 
 
18. Strategische aankopen buiten postcodegebied 1012 
De posterioriteit is ingevuld 
 
19. Veiligheidsmanager (Platform Criminaliteitspreventie)  
De posterioriteit is ingevuld 
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Programma Werk en inkomen 
 
1 Maatschappelijk effect  
In Amsterdam is werken het doel en participeren de norm. Zoveel mogelijk Amsterdammers zijn 
aan het werk of op weg naar werk. Het beleid is gericht op werk, re-integratie en participatie. Dat 
betekent investeren in de boven- en onderkant van de arbeidsmarkt en in de ontwikkeling van 
Amsterdammers op verschillende niveaus. Het college zet hierbij in op het voorkomen en het 
beëindigen van maatschappelijk isolement.  
Werk is niet voor iedereen te realiseren. Uiteindelijk gaat het erom dat mensen maximale 
zelfredzaamheid bereiken. Daarom zijn interventies vanuit het armoedebeleid en de 
schuldhulpverlening gericht op een activerend aanbod en het vergroten van financiële en 
administratieve vaardigheden, zodat mensen mee kunnen doen in de samenleving.  

2 Kerncijfers 
 
Totaal programma  

  

Bedragen x € 1 miljoen 

Rekening 
2010 

Begroting 
2011 

Rekening 
2011 

Verschil 
Rekening - 
Begroting  

Lasten + 1.106,50 1.108,50 1.067,60 -40,9 

Baten - 845,5 829 790,5 -38,5 

Resultaat t.l.v. algemene middelen voor mutaties reserves 261 279,5 277,1 -2,4 

Toevoeging minus onttrekking reserves 0,6 -23,9 -8,2 15,7 

Resultaat t.l.v. algemene middelen na mutaties reserves 261,6 255,6 268,9 13,3 

Saldo reserves 40,2 5,7 32,4 26,7 

Saldo voorzieningen 1,7 0 0,1 0,1 

 
3 Doelstellingen, activiteiten en financiën per subprogramma 

3.1 Subprogramma Participatie en werk 

3.1.1 Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt? 
 
Programakkoorddoelstellingen 
Doelstelling 1: Mensen ontwikkelen zich naar werk (zie ook bij armoede) 

Indicator Nulmeting en peildatum  Rekening 
2010 

Begroting 
2011 

Bereikt 
2011 

Te behalen 
resultaat 2010 

2014 
Uitstroom naar werk in een jaar 2.513 

(2009) 
2.392 3.500 4.815 

 
 

2010: 3.500 
2011: 3.500 
2012: 4.000 
2013: 4.000 
2014: 4.200 

 
Doelstelling 2: Meer jongeren terug naar school of aan het werk 

Indicator Nulmeting en peildatum  Rekening 
2010 

Begroting 
2011 

Bereikt 
2011 

Te behalen 
resultaat 2010 

2014 
Percentage jongeren dat binnen een 
jaar terug naar school gaat of aan 
het werk is 

38% 
1e kw 2010 

 

Geen 
indicator in 

2010 

40% 38,4% 2011: 40% 
2012: 42% 
2013: 44% 
2014: 45% 

Percentage jongeren dat na 
aanmelding bij het Jongerenloket 
binnen 4 weken een werkleeraanbod 
krijgt 

89% 
1e kw 2010 

89,2% 85% 89,4% 2010: 70% 
2011: 85% 
2012: 85% 
2013: 90% 
2014: 95% 
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Doelstelling 3: mensen in de Wet Sociale Werkvoorziening ontwikkelen zich dichter bij reguliere arbeidsmarkt 

Indicator Nulmeting en peildatum  Rekening 
2010 

Begroting 
2011 

Bereikt 
2011 

Te behalen 
resultaat 2010 

2014 
Percentage mensen dat werkzaam 
is bij een werkgever via Begeleid 
Werken 

12% 
(2009) 

11,2% 12% 11,8% 2010: 12%      
2011: 12% 
2012: 12% 
2013: 12% 
2014: 12% 

 
Doelstelling 4: Betere beheersing van de Nederlandse taal en grotere kennis van cultuur en geschiedenis van de 
(Amsterdamse) samenleving bij Amsterdammers 
Indicator Nulmeting en peildatum  Rekening 

2010 
Begroting 

2011 
Bereikt 

2011 
Te behalen 

resultaat 2010 
2014 

Aantal Amsterdammers dat een taal- 
en inburgeringscursus krijgt 
aangeboden (aantal WI-trajecten) 

2.514 
(1e kw 2010) 

7.624 5.800 5.881 2010: 7.500 
2011: 5.800 
2012: 4.000 
2013: 1.800 
2014:        0 

Aantal Amsterdammers dat een 
educatietraject krijgt aangeboden 
(WEB-traject) 

2.826 
(2009) 

1.146 1.375 1.267 2010: 1.150 
2011: 1.375 
2012: 1.375 
2013:    700    
2014:    700  

 
Overige doelstellingen 
 
Doelstelling 5: Uitstroom van ouderen naar het werk 

Indicator Nulmeting en peildatum Rekening 
2010 

Begroting 
2011 

Bereikt 
2011 

Te behalen 
resultaat 2010 

2014 
Aandeel uitstroom vijftig plussers in 
de totale uitstroom naar werk 

14% 
  

2009 16,8% 14% 13,5% 2011: 14% 
2012: 14% 
2013: 14% 
2014: 14% 

In aantallen: 344 2009 285 490 394 2011: 490 
2012: 560 
2013: 560 
2014: 588 

 

3.1.2 Wat hebben we ervoor gedaan? 
 
Doelstelling 1: Mensen ontwikkelen zich naar werk 
Het uitstroomresultaat is aanzienlijk verbeterd. Dit hangt zeker samen met de versterkte focus op 
werk. Bij mensen met een lopende uitkering worden alleen trajecten ingezet wanneer de 
verwachting bestaat dat dit op afzienbare termijn kan leiden tot uitstroom naar werk. Het invoeren 
van bijvoorbeeld een zoekperiode heeft er voor 258 mensen toe geleid dat zij zelf werk vonden en 
geen uitkering nodig hadden, of slechts voor een zeer beperkte periode. 
Eind 2011 zijn 4.815 klanten uitgestroomd naar werk. Op basis van onderzoek kan worden 
geconstateerd dat in 2011 gemiddeld 86,5% van de uitstroom naar werk duurzaam (> dan 6 
maanden) is.  
 
Categorie Uitstroom naar werk Uitstroom 2011 

 
Uitstroom uit de werkzoekendenuitkeringen (WWB, IOAZ, IOAW en WIJ) naar werk     3.343 (*) 

Uitstroom uit stages naar werk 33 

Jongeren zonder inkomensvoorziening uitgestroomd naar werk 807 

Uitstroom uit de uitkering naar een baan bij de Sociale Werkvoorziening 213 

NietUitkeringsGerechtigden (NUGgers) uitgestroomd naar werk 161 

Klanten die in de Zoekperiode zijn uitgestroomd naar werk 258 

Totaal 4.815 
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Doelstelling januari t/m december 2011 3.500 

Aantal uitstroom naar werk boven doelstelling januari t/m december 2011 1.315 

  37,6% 

(*) inclusief 422 klanten geregistreerd op ‘andere redenen’ die zijn uitgestroomd naar werk  

 
Ontwikkeling klantenbestand 
Het blijkt dat het aantal werkzoekendenuitkeringen licht is gestegen in 2011 (4,1%), met name als 
gevolg van de toename van het aantal uitkeringen voor jongeren, veelal volgend op een aflopende 
stageovereenkomst. Het instrument stageovereenkomst is in 2011 geheel afgebouwd. Ook andere 
re-integratie instrumenten laten in 2011 een teruggang zien. Zo zijn in maart 2011 strengere criteria 
vastgesteld voor tijdelijke loonkostensubsidies. Tijdelijke detacheringen worden niet meer ingezet 
als re-integratie-instrument; in plaats hiervan wordt ofwel een tijdelijke loonkostensubsidie ingezet 
ofwel een tijdelijke proefplaatsing met behoud van uitkering.  
 
In totaal is het aantal DWI-klanten met een re-integratiedoelstelling in 2011 per saldo met ruim 
vierhonderd afgenomen (1,1%). 
 

Klantenbestand DWI per 31-12-2010 per 31-03-2011 per 30-06-2011 per 30-09-2011 per 31-12-2011 

Ontw. 

2011 

(2010=100) 

WWB 65- 32.916 83,0% 33.265 83,9% 33.217 83,3% 32.921 83,8% 32.988 84,1% 100,2 

Wet WIJ 1.470 3,7% 2.564 6,5% 3.010 7,5% 2.872 7,3% 2.809 7,2% 191,1 

IOAW/IOAZ 535 1,3% 547 1,4% 527 1,3% 529 1,3% 539 1,4% 100,7 

Totaal werk-

zoekendenuitkering 
34.921 88,0% 36.376 91,7% 36.754 92,2% 36.322 92,5% 36.336 92,7% 104,1 

Ondernemersinkomen 930 2,3% 958 2,4% 965 2,4% 986 2,5% 1.074 2,7% 115,5 

Tijdelijke 

detacheringen 
164 0,4% 48 0,1% 33 0,1% 2 0,0% 0 0,0% 0,0 

Stage-

overeenkomsten 
1.454 3,7% 117 0,3% 5 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0,0 

Loonkostensubsidies 730 1,8% 771 1,9% 746 1,9% 648 1,7% 558 1,4% 76,4 

WIW-baan 395 1,0% 391 1,0% 390 1,0% 369 0,9% 363 0,9% 91,9 

ID-baan  1.074 2,7% 1.008 2,5% 978 2,5% 939 2,4% 890 2,3% 82,9 

 39.668 100,0% 39.669 100,0% 39.871 100,0% 39.266 100,0% 39.221 100,0% 98,9 

 
Afbouw gesubsidieerd werk  
In 2011 is de afbouw van ID- en WIW-banen ingezet. In 2012 krijgen ID-werkgevers te maken met 
een subsidieverlaging van 40%, en inleners van gedetacheerde werknemers moeten 40% van de 
loonkosten voor eigen rekening gaan nemen. Afbouw van de banen was onontkoombaar door de 
zeer forse rijksbezuinigingen op het participatiebudget. Voor veel werkgevers en inleners is de 
verwachting dat zij als gevolg van de teruglopende gemeentelijke bijdrage de werkrelatie zullen 
beëindigen. In de cijfers van het aantal ID- en WIW-banen eind 2011 is dit nog niet of nauwelijks 
zichtbaar.  
 
Doelstelling 2: Meer jongeren terug naar school of aan het werk 
De aanpak van Amsterdam bestaat uit drie hoofdactiviteiten:  
� stimuleren van jongeren om door te leren  
� intensiveren van het begeleiden bij het solliciteren via een vacaturecarrousel   
� bieden van een tijdelijke stage/traineeplaats bij een werkgever 
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De inzet van de Jongerenloketten en de aanvullende inspanningen in het kader van het regionale 
actieplan jeugdwerkloosheid hebben bijgedragen om de werkloosheid onder jongeren tot 27 jaar te 
laten afnemen. Toen het actieplan jeugdwerkloosheid in september 2010 werd vastgesteld, deden 
circa 8.000 jongeren in de regio Groot-Amsterdam een beroep op ondersteuning voor werk en 
inkomen. Dit aantal daalde afgelopen jaar naar 6.200 jongeren. In 2011 zijn 1.207 jongeren aan het 
werk geholpen en 426 jongeren gingen terug naar school. Het percentage voor wie dit binnen een 
jaar gelukt is, lag over heel 2011 op 38,4%. De doelstelling van 40% is niet gerealiseerd. Binnen 
het jaar is wel sprake van een stijgende lijn.  
 
Er is gewerkt aan een steviger netwerk tussen verschillende organisaties die met jongeren te 
maken hebben. Zo is contact gelegd met diverse vrijwilligersorganisaties om bijeenkomsten op te 
zetten. Hieruit zijn onder andere dertig extra stageplaatsen voortgekomen voor leerlingen op het 
VMBO/MBO-2-niveau. 
 
Andere onderdelen zijn een Talent Event met vierhonderd deelnemers en de Jongerencarrousel: 
een periode waarin een werkzoekende jongere intensief wordt begeleid bij het zoeken naar werk. 
Aan deze carrousel namen circa achthonderd jongeren deel. Ook werd een campagne ontwikkeld 
om de rol van het Jongerenloket meer bekendheid te geven. Het landelijke School Ex-programma 
werd ingezet om jongeren die van het MBO kwamen, te stimuleren langer door te leren. Diverse 
speeddatebijeenkomsten brachten jongeren in direct contact met werkgevers. En door middel van 
een Traineeplaats konden jongeren die nog geen werk hadden, zes maanden ervaring opdoen bij 
een werkgever met behoud van hun inkomensvoorziening.  
 
Bij de inkomensvoorziening in het kader van de Wet investeren in jongeren (WIJ) wordt altijd 
gekeken naar een werkleeraanbod. Jongeren (tot en met 26 jaar) worden in eerste instantie 
begeleid naar school, werk of een combinatie daarvan of ze volgen een traject hiernaar toe. 
Doelstelling over 2011 was dat dit werkleeraanbod voor jongeren die zich melden bij het 
Jongerenloket voor 85% van de jongeren binnen vier weken plaatsvindt. De realisatie is gelijk aan 
89,4%, waarmee de doelstelling is gerealiseerd.  
 
Doelstelling 3: Mensen in de Wet sociale werkvoorziening ontwikkelen zich dichter bij de reguliere 
arbeidsmarkt 
Pantar Amsterdam voert in opdracht van de gemeente de Wet sociale werkvoorziening (Wsw)) uit.  
Eind 2011 zijn 3.711 Amsterdammers in de sociale werkvoorziening (SW) aan het werk. Er is 
momenteel een wachtlijst waarop eind 2011 1.070 SW-geïndiceerden staan. Lang niet alle 
geïndiceerden zijn actueel beschikbaar voor een werkaanbod. Landelijk is ongeveer 6% van de 
SW-werknemers werkzaam bij een regulier bedrijf. Amsterdam streeft naar een percentage van 
12%. De doelstelling met een realisatie van 11,8% in 2011 is nagenoeg gerealiseerd. 
 
De SW wordt nu nog voor het grootste deel gefinancierd vanuit een geoormerkte rijksbijdrage, en 
daarnaast uit marktopbrengsten en een gemeentelijke bijdrage. Met het oog op de cumulatie van 
landelijke bezuinigingen en verminderde marktopbrengsten heeft het college op 8 maart 2011 de 
notitie Uitwerking beleid Sociale Werkvoorziening 2011 vastgesteld. Daarbij is de keuze gemaakt 
om binnen Pantar al op korte termijn te besparen op personeel en op de bedrijfsvoering. 
Drieeënveertig werksoorten zijn herzien en samengevoegd tot tien business lines. Ook is ingezet 
op extra SW-plaatsen in het kader van aanbestedingen (via social return) en het handhaven van 
het niveau van SW-inhuur binnen onderdelen van de gemeente.  
Een besparing heeft ook plaatsgevonden op secundaire arbeidsvoorwaarden voor SW-
medewerkers, zoals het aanbod voor woon/werkverkeer en kantinefaciliteiten; uitgangspunt hierbij 
is dat niemand zijn werk verliest als gevolg van de besparing op het vervoersaanbod.  
 
In 2011 heeft de Rekenkamer Amsterdam de gemeentelijke aansturing en uitvoering van de 
Sociale Werkvoorziening onderzocht. In zijn rapport Sociale werkvoorziening in Amsterdam - De 
uitdaging van een kostenbewuste en mensgerichte aanpak (december 2011) stelt de Rekenkamer 
dat de kostprijs per SW-plek in Amsterdam vergelijkbaar is met het landelijk gemiddelde. In 2011 is 
ook vorm gegeven aan het eerder vastgelegde voornemen om voor de sturing van Pantar een 
Dienstverleningsovereenkomst af te sluiten.  
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Doelstelling 4: Betere beheersing van de Nederlandse taal en grotere kennis van cultuur en 
geschiedenis van de (Amsterdamse) samenleving bij Amsterdammers 
In de loop van 2011 is de ambitie verhoogd van 5.400 naar 5.800 te starten inburgeringstrajecten. 
Per 31 december 2011 zijn 5.881 inburgeringstrajecten gestart. De overschrijding van de ambitie 
kan worden opgevangen binnen het inburgeringsbudget door een goedkopere gemiddelde prijs per 
traject. Bij de trajectstarts is het opvallend dat het aandeel vrijwillige inburgeraars hoger wordt. De 
motivatie onder Amsterdammers om de inburgeringscursus op vrijwillige basis aan te grijpen om de 
(arbeids-)participatie vorm te geven blijft hoog. In totaal zijn in Amsterdam vanaf de invoering van 
de Wet Inburgering 34.927 inburgeringstrajecten gestart.  
 
Examens 
Het inburgeringstraject dient te worden afgesloten met een inburgeringsexamen of een 
staatsexamen voor hogere leerniveaus. Het examen is verplicht voor verplichte inburgeraars om te 
voldoen aan de inburgeringsplicht, maar is niet verplicht voor de vrijwillige inburgeraar.  
 
In 2011 is de 8.000ste inburgeraar geslaagd sinds de start in 2007. De percentages geslaagden 
voor het inburgeringsexamen blijven vanaf 2007 constant en voldoen aan de norm die het 
ministerie van BZK hiervoor hanteert. De slagingspercentages voor het staatsexamen (hogere 
niveaus) blijven hierbij achter.  
 
Volwasseneneducatie 
Op het budget van de Wet educatie en beroepsonderwijs (Web) is de afgelopen jaren ingrijpend 
bezuinigd. Van het landelijk budget van 196 miljoen uit 2009 resteert in 2011 59% aflopend tot 27% 
in 2013. In het voorjaar van 2010 heeft het college vastgesteld hoe de bezuinigingen op de Web 
binnen Amsterdam worden opgevangen.  
  
Een specifieke maatregel om de bezuiniging op te vangen is het rationaliseren van de instroom. Bij 
de intake wordt scherper gekeken naar de kans dat een traject succesvol kan worden afgerond en 
of een andere voorziening of route passender is. Tevens zijn de trajecten korter geworden en de 
mogelijkheid om meerdere malen een educatietraject te volgen zijn beperkt. Dit heeft bij de grote 
groepen binnen de Web, alfabetiseerders en kandidaten voor het staatsexamen, geleid tot een 
lagere instroom. Deze maatregel, in combinatie met het implementeren van de Rutte-regeling1 (451 
deelnemers in 2011) en het benutten van de overlap met de Wet inburgering, heeft geleid tot een 
realisatie over 2011 van 1.134 (82% van de ambitie namelijk 1.375 cursussen). 
Het onderbestede deel van het Web-budget (geoormerkte rijksuitkering) wordt meegenomen naar 
2012 en met name ingezet voor alfabetiseringsonderwijs ter compensatie van een deel van de 
bezuiniging op de inburgeringsmiddelen.   
 
Verborgen talent (niet-uitkeringsgerechtigen)  
Per 31 december zijn 495 (83% van de ambitie) Amsterdammers (niet uitkeringsgerechtigden) met 
een traject naar werk gestart. Dit is achtergebleven bij de jaardoelstelling van zeshonderd. De 
voornaamste oorzaak is dat 2011 een moeizame start heeft gekend. Door de bezuinigingen binnen 
het Participatiebudget was een aantal veel gehanteerde instrumenten niet meer beschikbaar, zoals 
de loonkostensubsidie en MAP- en SAP-plaatsen. Gedurende 2011 is aandacht besteed aan het 
vinden van alternatieve werkwijzen, dit betreft voornamelijk het meer ontginnen van netwerken, 
producten in eigen beheer ontwikkelen én aanbieden en aanpassing van de wervingsstrategie. Dit 
heeft geleid tot een toename van de instroom in de laatste maanden van 2011. 
  
Het college heeft in de beantwoording op motie 693 van het raadslid Ünver (ingediend tijdens de 
begrotingsbehandeling 2011) aangegeven dat de toegang tot deze trajecten wordt aangescherpt. 
De mogelijkheden van de klant op uitstroom naar niet-gesubsidieerd werk staat voorop. Van de 565 
uitgestroomde Amsterdammers in 2011 (instroom in 2011, 2010, 2009) zijn 161 (28%) 
uitgestroomd naar niet-gesubsidieerd werk. In 2010 bedroeg dit percentage 8%. In 271 gevallen is 
op initiatief van de klant of de gemeente het traject beëindigd vanwege het wegvallen of niet 
voorhanden zijn van passend instrumentarium. In de overige gevallen (133) is het traject in een 
aangepaste vorm vervolgd.   

                                                
1 Met de Rutte-regeling kan de bekostiging voortgezet onderwijs worden aangewend om de trajectkosten Voortgezet 
Algemeen Volwassenen Onderwijs (VAVO, binnen de Web, 2de kans voor uitvallers) te financieren van een leerling 
voortgezet onderwijs die een VAVO-traject wil volgen. 
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Doelstelling 5: Uitstroom van ouderen naar het werk 
Binnen de categorieën van uitstroom naar werk is de leeftijd alleen bekend bij uitstroom naar werk 
uit de werkzoekendenuitkering (exclusief de klanten geregistreerd op ‘andere redenen’). Van de 
2.921 klanten die uitstromen naar werk vanuit de werkzoekendenuitkering zijn er 394 ouder dan 50. 
Dit is 13,5%. 

 

3.1.3 Wat heeft het gekost? 

 
Subprogramma Participatie en werk   
 
Bedragen x € 1 miljoen 

Rekening 
2010 

Begroting 
2011 

Rekening 
2011 

Verschil 
Rekening-
Begroting  

Lasten + 425,7 385,4 358,5 -26,9 

Re-integratie * 198,8 154,1 129,7 -24,4 

Inburgering 49,2 62,9 61,2 -1,7 

Volwasseneneducatie  9,1 7 7,1 0,1 

Overig gemeente, niet WPB (jeugdwerkloosheid, kinderopvang, stelpost werk) 9,5 5,3 11,1 5,8 

Sociale Werkvoorziening 90,8 90 90 0,0 

Toerekening uitvoeringskosten DWI 68,3 66,3 59,4 -6,9 

Baten - 341,1 306,3 292,5 -13,8 

Re-integratie en Werk – W-deel Participatiebudget ** 175,8 151,9 129,7 -22,2 

Werkfonds WIW 23     0,0 

Inburgeringsmiddelen Participatiebudget / WI inkomsten ** 44,3 59,6 71,9 12,3 

Volwasseneneducatiemiddelen Participatiebudget 8,9 6,8 6,8 0,0 

Rijksbudget Sociale Werkvoorziening 84,6 83,8 84 0,2 

Overig gemeentelijk 4,5 4,2 0,1 -4,1 

Saldo voor mutaties reserves 84,6 79,1 66,0 -13,1 

Mutaties in reserves 9 -3,8 8,8 12,6 

Saldo 93,6 75,3 74,8 -0,5 

 
*  In de vastgestelde Begroting 2011 zijn de bezuinigingsmaatregelen 2010 van € 7,2 miljoen en 2011 van € 63,2 miljoen 

nog separaat weergegeven. Deze zijn gedurende het jaar geïmplementeerd en derhalve wordt hierin geen apart inzicht in 
gegeven 

**  Exclusief dotatie/onttrekking aan het spaarsaldo Participatiebudget  

 
Bedragen x € miljoen 

Tabel verloop spaarsaldo  Rekening 
2011 

Spaarsaldo ultimo 2010  32,5 
� Toevoeging rijksbudget W-deel 21,6  

� Onttrekking rijksbudget Inburgering -4,8  
Spaarsaldo ultimo 2011  49,3 
   
 
Vanwege de onderschrijding op de re-integratielasten is ten opzichte van de Begroting 2011 
uiteindelijk substantieel meer toegevoegd aan het spaarsaldo. De onttrekking heeft betrekking op 
inburgering. Conform besluitvorming ten aanzien van het Basisprogramma Educatie en Inburgering 
zal in 2011 en 2012 totaal € 23,9 miljoen worden onttrokken. Voor 2011 is dit een bedrag van € 4,8 
miljoen. De ultimo stand 2011 van het spaarsaldo is € 49,3 miljoen. In 2012 zal nog 19,1 miljoen 
worden onttrokken, dat specifiek bestemd is voor het Basisprogramma. Met deze bestemming 
resteert dus eigenlijk € 30,2 miljoen, dat kan worden ingezet voor toekomstige tekorten op het 
Participatiebudget. 
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Afwijking tussen begroting en realisatie  
Om het hoofd te bieden aan de rijksbezuinigingen heeft in 2011 een grote beleidswijziging 
plaatsgevonden. De focus is verschoven van participatie naar werk. Dit vertaalde zich onder andere 
in: 
� intensivering van begeleiding van klanten met perspectief op werk 
� afbouw van trajecten voor sociale en maatschappelijke activering (gefinancierd uit de W-

middelen) 
� re-integratie zo dicht mogelijk bij werkgevers of (als dat nog geen optie is) in eigen beheer bij 

het Re-integratiebedrijf Amsterdam (RBA) 
 
In 2011 is begonnen met het ingrijpend reorganiseren van Pantar Amsterdam om de 
rijksbezuinigingen op de SW het hoofd te kunnen bieden en het werk en de organisatie al zoveel 
mogelijk in te richten volgens de uitgangspunten Wet werken naar vermogen (Wwnv). 
 
Met deze beleidswijzigingen is 2011 een bewogen jaar geweest op het terrein van werk en 
inkomen. Dit is niet alleen zichtbaar in de activiteiten die binnen dit domein zijn uitgevoerd, maar 
zeker ook in de jaarrekeningcijfers ten opzichte van de vastgestelde Begroting 2011. De realisatie 
wijkt af van de begroting, zowel qua lasten als qua baten. Omdat de onderschrijding in de lasten 
niet in de tussentijdse cijfers naar voren is gekomen, is een onderzoek ingesteld naar de oorzaken 
van de onderschrijding en de werking van de interne planning en controlcyclus. 
 
Dit onderzoek laat zien dat de prognosefunctie en het beheer van dat budget tekort zijn geschoten 
en niet waren berekend op een situatie met grote veranderingen zoals die zich in 2011 (en in 
mindere mate in 2010) als gevolg van de rijksbezuinigingen hebben voorgedaan. In voorgaande 
jaren was het Participatiebudget min of meer stabiel en kon begroot worden door extrapolatie. Het 
onderzoek laat zien dat het gebrek aan inzicht en de bezuinigingen ertoe hebben geleid dat 
verschillende onderdelen binnen DWI voorzichtig en conservatief hebben begroot. 
 
De financiële functie is onvoldoende aangepast, terwijl de sterk veranderende context daar wel om 
vroeg. Er waren weliswaar eind 2011 intern maatregelen voorzien,om een versterking van de 
financiële functie te bewerkstelligen, maar dat is te langzaam en niet fundamenteel genoeg 
gebeurd.  
 
In het begrotingsproces en bij ramingen is het noodzakelijk dat de managers die verantwoordelijk 
zijn voor de uitvoering (bijvoorbeeld managers van de Werkpleinen) aangeven wat, gegeven de 
dagelijkse uitvoering, hun inschatting is van de realisatie en de prognose tot het eind van het jaar. 
Daarbij gaat het bijvoorbeeld over hoeveel mensen een re-integratietraject volgen en wat de kosten 
hiervan zijn. De centrale afdeling Planning, Control en Financiën (PCF) van DWI moet hierop een 
sterke regierol voeren en de luis in de pels zijn. Het onderzoeksbureau KPMG laat zien dat de 
betrokkenheid van deze managers onvoldoende is geweest en dat hierdoor beide rollen in veel 
gevallen samen kwamen bij de afdeling PCF.  
 
De kennis en de inzichten van de managers uit het primaire proces over de sterk verminderde inzet 
van interventies en middelen in 2011 hadden verwerkt moeten worden in de ramingen en de 
tussentijdse rapportages. Bovendien voelt, als het gevolg van de geschetste taakverdeling, het 
lijnmanagement niet voldoende budgetverantwoordelijkheid. Dit heeft ertoe geleid dat bij de 
afdeling PCF gekozen is voor een te voorzichtige en conservatieve schatting van uitgaven.  
 
KPMG doet een aantal aanbevelingen om de financiële functie fundamenteel te verbeteren en te 
voorkomen dat deze situatie zich nogmaals kan voordoen. DWI heeft, mede op basis van deze 
aanbevelingen, maatregelen genomen.  
 
Deze maatregelen moeten: 
� leiden tot een herijking van de Begroting 2012 (door ramingen uitgevoerd door 

lijnverantwoordelijken met control vanuit PCF) en ervoor zorgen dat bij de 4-maandsrapportage 
het juiste beeld van de realisatie en raming 2012 wordt weergegeven 

� bewerkstelligen dat de financiële functie opnieuw wordt ingericht, waarbij bij de Begroting 2013 
al op deze nieuwe wijze de prognoses worden gemaakt 

� in 2012 leiden tot een verbetering in de uitvoering van de begrotingen en ramingen 
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Voor de korte termijn (gericht op de 4-maandsrapportage 2012) worden de volgende maatregelen 
genomen: 
� de capaciteit en expertise van de financiële functie voor het Participatiebudget wordt met 

(tijdelijke) inhuur van externen vergroot 
� het proces van het opstellen van de prognoses wordt verlegd naar de primair 

verantwoordelijken. De instrumenten (zoals formats) worden opgesteld door PCF en moeten 
worden ingevuld door de primair verantwoordelijken. Door PCF wordt hierop een check 
uitgevoerd. Dit moet leiden tot prognoses op basis van inschattingen van het aantal en de prijs 

� opstellen van financiële maandrapportages, gebaseerd op inschattingen van de 
lijnverantwoordelijken 

� herinrichting van de financiële administratie 
� DMC zal haar controlrol in deze situatie verstevigen 
 
Voor de lange termijn worden de volgende maatregelen genomen: 
� op basis van bovenstaande korte termijnmaatregelen worden definitieve structuren en 

instrumenten ingericht, zodat lijnverantwoordelijken de begroting maken, prognoses doen en 
verantwoorden. Hierop wordt door PCF de control gevoerd 

� vergroten (financiële) kennis en capaciteiten van de medewerkers van PCF en van de primair 
verantwoordelijken en hun directe ondersteuning 

� verbetering van de technische ondersteuning van het begrotings- en verantwoordingsproces 
� managen van verandering: de korte termijn maatregelen moeten worden genomen om snel een 

beter inzicht te krijgen. Van belang is dat dit ook echt beklijfd. Daarvoor is het noodzakelijk vast 
te houden aan de verbeteraanpak en maatregelen te nemen voor de borging hiervan 
(inbedding in de cultuur) 

 
De meevaller op het terrein van re-integratie heeft geen direct effect op de algemene middelen. Re-
integratielasten gemaakt in het kader van de Wet Participatiebudget kunnen via de SiSa-bijlage 
worden gedeclareerd bij het Rijk. Middelen die in een specifiek jaar niet worden besteed kunnen 
middels de meeneemregeling in een spaarsaldo Participatiebudget worden meegenomen naar het 
volgende jaar ter besteding aan participatielasten. Het spaarsaldo is onderdeel van de balans van 
DWI en de meevaller zorgt voor een grotere toevoeging aan het spaarsaldo dan begroot.  
 
Hieronder wordt een toelichting gegeven van de ontwikkelingen in de lasten en baten van de 
verschillende onderdelen en activiteiten op het terrein van Participatie en Werk. Hier vallen naast 
de onderdelen van het Participatiebudget ook de SW en overige niet WPB declarabele 
reintegratieactiviteiten onder.  
 
Re-integratie  
Re-integratie activiteiten worden bekostigd uit het Werk deel van Participatiebudget (W-deel WPB). 
Het Participatiebudget is een bundeling van de middelen voor volwasseneneducatie, inburgering 
(Wi-deel WPB) en re-integratie. De totale gerealiseerde lasten ten aanzien van het W-deel WPB 
bedroegen in 2011 € 138,1 miljoen. Hiervan is € 129,7 miljoen van toepassing op het 
subprogramma Participatie en Werk. De overige middelen betreffen onderwijsuitgaven binnen het 
Programma Educatie, jeugd en diversiteit.  
 
Ten opzichte van de Begroting 2011 betekent dat een daling van € 16 miljoen, ten opzichte van het 
in 2011 door uw raad vastgestelde Meerjarenbeleidsplan Participatie is sprake van een daling van 
€ 20,8 miljoen. Deze forse daling wordt voor € 13,1 miljoen veroorzaakt door incidentele mee-
vallers, die betrekking hebben op voorgaande jaren. In 2011 heeft afrekening met Pantar over 2010 
plaatsgevonden. Bij deze afrekening is een voordelig verschil van € 10 miljoen gebleken ten 
opzichte van het bedrag dat in de Jaarrekening 2010 was opgenomen. Dit grote verschil wordt 
voornamelijk veroorzaakt doordat het werkelijke gemiddelde bedrag aan ID subsidie, die in de 
realisatie beduidend lager bleek dan verondersteld bij de Jaarrekening 2010.  
 
De re-integratiekosten moeten vanaf 2008 exclusief compensabele BTW worden gedeclareerd in 
het Participatiebudget. Abusievelijk zijn de kosten tot 2010 echter bruto verantwoord. Met ingang 
van de Jaarrekening 2010 is dit gewijzigd. Er heeft in 2010 echter nog geen correctie van 2008 en 
2009 plaatsgevonden, omdat onduidelijk was of de BTW wel compensabel zou zijn.  
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In het vierde kwartaal van 2011 is gebleken dat de BTW over 2008 gecompenseerd kan worden. 
En dus heeft een correctie plaatsgevonden van € 3,1 miljoen BTW over het jaar 2008.  
 
Gecorrigeerd voor deze incidentele meevallers uit voorgaande jaren resteert er een voordelig 
verschil van € 7,7 miljoen. Hiervan dient € 2,2 miljoen overigens als compensatie voor een 
verslechtering van het gemeentelijk saldo doordat BTW baten in het onderdeel gemeentelijk saldo 
zijn vervallen als gevolg van een wijziging in de regelgeving. Dit was bij de begroting nog niet 
bekend.  
 
De oorzaken van het resterende (voornamelijk incidentele) verschil van € 7,7 miljoen zijn: 
� lagere lasten van € 4,5 miljoen door lagere aantallen klanten en een gemiddeld lagere ID-

subsidie 
� overschrijding van de daklozentrajecten met negatief effect € 8,6 miljoen  
� andere financiering risico’s Pantar waarmee oorspronkelijk een bezuiniging incidenteel van 4,9 

miljoen zou worden gerealiseerd. Inmiddels speelt er een groot aantal ontwikkelingen bij Pantar 
(RBA vorming, Wet werken naar vermogen) met grote financiële gevolgen waardoor er op dit 
moment ieder geval sprake is van vertraging van deze bezuiniging. Mogelijk wordt de 
bezuiniging voor 2012 alsnog éénmalig gerealiseerd  

� bij het MJBP werd nog uitgegaan van kosten inclusief compensabele BTW. Bij de Jaarrekening 
2010 bleek dat deze kosten netto verantwoord dienden te worden, hetgeen een voordeel 
oplevert van circa € 4 miljoen 

� kosten van maatschappelijke participatie trajecten konden sneller afgebouwd worden dan bij 
het MJBP was voorzien, waardoor de kosten lager uitvielen met € 1,4 miljoen 

� snellere afbouw van het instrument stagevergoedingen met een impact van € 6 miljoen  
� kosten van VSA/Carrousel zijn door een andere werkwijze bij de carrousel € 2 miljoen lager 

uitgevallen dan begroot  
� afbouw instrument loonkostensubsidie en voorbereidingsubsidie minder dan verwacht met een 

negatief effect van 0,6 miljoen  
� € 3,3 miljoen onderschrijding op ondersteunende instrumenten. Voor € 1,8 miljoen lagere 

trajectkosten en daarnaast bijna € 1,5 miljoen lagere uitgaven voor individuele scholing. 
� per saldo is € 0,6 miljoen minder uitgegeven aan volwassenenonderwijs, deze posten maken 

onderdeel uit van het Programma Educatie, jeugd en diversiteit  
 
Inburgering 
In de Begroting 2011 werd nog rekening gehouden met een voortzetting van het deltaplan 
inburgering en een stabiele instroom van 7.500 trajecten per jaar. De bezuinigingen op de 
inburgering zoals die op Prinsjesdag 2010 zijn gepresenteerd, zorgen echter voor een afbouw van 
de beschikbare rijksmiddelen voor zowel de trajectkosten als de dekking van de uitvoeringskosten. 
In het door het college vastgestelde Basisprogramma Burgerschap & Educatie (BpBE) kiest het 
college, hoewel er minder middelen beschikbaar zullen komen, ervoor om samen met de zeven 
stadsdeelbesturen optimale resultaten te bereiken voor de stad. De financiële vertaling hiervan is in 
het BpBE uiteengezet in een meerjarenraming 2011-2014 en is al zichtbaar in de realisatie 2011 
alsmede in de Begroting 2012. 
 
De kosten voor inburgering zijn € 1,7 miljoen lager dan begroot. Dit is opgebouwd uit € 4 miljoen 
lagere lasten voor inburgeringstrajecten van en € 2,1 miljoen lagere lasten voor door de gemeente 
gedekte inburgeringsvoorzieningen (Instapcursussen, Taal en Ouderenbetrokkenheid). Tegenover 
deze lagere lasten van totaal 6,1 miljoen zijn de door de extern gedekte apparaatskosten anders 
gepresenteerd dan in de begroting. Dit betreft € 4,4 miljoen ongesaldeerd bij zowel baten en lasten.  
 
De kosten voor inburgeringstrajecten in 2011 zijn lager (circa € 4 miljoen) dan begroot omdat er : 
� minder nieuwe trajecten zijn gestart (lager doelstelling in BpBE agv rijksbezuinigingen) in 2011 
� de trajecten uit 2009 meer dan verwacht doorlopen in 2012. Ook de output gebonden facturen 

van taalaanbieders schuiven dan door naar 2012. 
 
In 2011 zijn circa 5.900 trajecten gestart, waar in de oorspronkelijke Begroting 2011, nog rekening 
was gehouden met 7.500 starts. De bijdrage in de dekking van de uitvoeringskosten inburgering is 
toegenomen (€ 4,4 miljoen versus € 3,3 miljoen in 2010). De stijging is in lijn met de begroting. In 
de begroting is de dekking overigens gesaldeerd met de GSB III Wi-inkomsten. 
 

Raadsdruk Jaarrekening 2011 60Raadsdruk Jaarrekening 2011 60



De lasten van gemeentelijke gefinancierde inburgeringsvoorzieningen waren € 2,1 miljoen lager. 
Voor € 0,6 miljoen betreft dit de kosten voor kinderopvang. Daarnaast komt € 1,5 miljoen aan 
instapcursussen pas in 2012 tot besteding. Voor de aangegane verplichting wordt bij de 
Jaarrekening 2011 een reserve gevormd. 
 
De baten bestaan uit het Wi-deel van het WPB-budget 2011 (€ 35 miljoen) en uit GSB-III Wi-
inkomsten (€ 20,6 miljoen, inclusief de bijdrage aan de apparaatskosten van € 4,4 miljoen). In 2011 
heeft een voorlopige afrekening GSB III voor inburgering plaatsgevonden voor de periode 2005-
2009. In 2012 zal de definitieve afrekening GSB III inburgering plaatsvinden, waarbij ook de jaren 
2010 en 2011 meegenomen worden. De hogere dan verwachte GSB-baten in 2011 worden 
voornamelijk veroorzaakt door een voordelige afwikkeling op de gelden voor dualisering van 
trajecten en op financiering van oudkomerstrajecten. Verder laten de kosten van kinderopvang aan 
inburgeraars laat een onderschrijding zien van circa € 0,6 miljoen. 
 
Vanuit de GSB III inkomsten is conform het BpBE € 11,8 miljoen gereserveerd als aanvulling op de 
dekking van de uitvoeringskosten voor de uitvoering van de inburgering na 2011 en de uitfasering 
en afbouw van het beleidsplan. Eén van de functies van het spaarsaldo is om de uitgaven van 
trajecten verspreid over een aantal jaren op te vangen. Om te voorkomen dat de gemeente geen 
dekking heeft voor de aangegane verplichtingen door gestarte trajecten, is het spaarsaldo WPB 
budget nodig om de dan nog lopende trajecten te financieren. De onttrekking van het spaarsaldo 
bedraagt in 2011 € 4,8 miljoen, per saldo € 0,4 miljoen meer dan begroot. 
 
Volwasseneducatie 
Dit betreft de uitgaven voor volwasseneneducatie. Met het ROC van Amsterdam  wordt jaarlijks 
middels een overeenkomst afspraken gemaakt over de besteding van het WPB-WEB budget. Aan 
de Volksuniversiteit wordt jaarlijks een subsidie verleend, die ten laste van de Algemene dienst 
komt. Het WPB-WEB budget is in 2011 gedaald tot € 6,8 miljoen. 
 
Overige middelen 
Het gemeentelijk re-integratiesaldo is opgebouwd uit diverse onderdelen voor activiteiten die 
gerelateerd zijn aan re-integratie, maar die niet gefinancierd worden met Rijksmiddelen. De opbouw 
van het gemeentelijk saldo wordt in onderstaande tabel gespecificeerd. Het saldo komt uit op € 11 
miljoen. Ten opzichte van de begroting verslechtert het saldo ten laste van de algemene dienst met 
afgerond € 10 miljoen. De belangrijkste oorzaken van het verschil zijn toename kosten 
kinderopvang met € 1,6 miljoen, correcties BTW van € 7 miljoen en extra rijksmiddelen 
jeugdwerkloosheid van € 1,5 miljoen. Tegenover de uitgaven jeugdwerkloosheid staan 
rijksmiddelen die zijn toegevoegd aan het gemeentefonds. 
 
Een deel van dit saldo is zoals benoemd te verklaren door de overschrijding op kinderopvang. DWI 
betaalt de zogenoemde ‘werkgeversbijdrage’ voor klanten met een uitkering WWB/Wij of Wwik die 
een re- integratietraject volgen. Daarnaast betaalt DWI namens de stadsdelen de 
‘werkgeversbijdrage’ voor een aantal doelgroepen in de Wet kinderopvang  die geen werkgever of 
uitkeringsinstantie hebben. De totale uitgaven bedragen  € 4,8 miljoen inclusief € 0,3 miljoen van 
inburgering. In de begroting gemeentelijke re-integratiemiddelen is voor kinderopvang € 2,3 miljoen 
beschikbaar, bij inburgering is hiervoor € 0,9 miljoen beschikbaar, totaal € 3,2 miljoen. 
Per saldo is er sprake van een overschrijding van € 1,6 miljoen. 
Daarnaast kan door een wijziging in de BTW regelgeving de compensabele BTW voor re-
integratieactiviteiten niet meer ingezet worden voor dekking van niet WPB declarabele re-
integratieactiviteiten. Dit levert een verslechtering van het resultaat van 4 miljoen structureel op. 
Daarnaast is gecorrigeerd voor de foutieve declaratie 2008 € 3 miljoen. 
 
Een deel van het saldo is de stelpost werk, bestemd voor re-integratieactiviteiten waarbij de 
voorziening niet voor dekking uit het Participatiebudget in aanmerking komt of waarbij de 
administratieve link tussen kosten en klant niet te realiseren is.  
Voorbeelden zijn de gezamenlijke werkmarkten met UWV en andere werkmarkten, PAO, 
Havencollege en (incidentele) ondersteuning sociale activering van stadsdelen (zorgkaart). De 
posterioriteit van € 1,5 miljoen is inmiddels doorgevoerd en vanaf 2011 resteert nog € 0,6 miljoen 
voor deze activiteiten. 
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Sociale Werkvoorziening  
De gemeentelijke regie op de SW ligt bij DWI. De feitelijke uitvoering van de Wsw vindt plaats bij 
Pantar. Op basis van een landelijk verdeelmodel bepaalt het Rijk elk jaar voor hoeveel sw-
arbeidsplaatsen de gemeente een bijdrage ontvangt. Voor 2011 bedraagt de taakstelling van het 
Rijk voor Amsterdam 3.310 standaardeenheden (se). Een standaardeenheid is een sw-geïndiceerd 
persoon met een volledige werkweek van 36 uur. De werkelijke bezetting in 2011 bedraagt 3.260 
se. Per standaardeenheid verstrekt het Rijk ongeveer € 25.750 subsidie. De totale subsidie is niet 
afdoende om de kosten van de uitvoering van de sociale werkvoorziening te dekken.  
 
De lasten voor de sociale werkvoorziening komen uit op 88 miljoen en de baten op 84 miljoen.  
Dit verschil van € 4 miljoen wordt gedekt door een gemeentelijke bijdrage, bestaande uit 1,4 miljoen 
structureel, € 1,1 miljoen prioriteit 2011 en een reserve van € 1,5 miljoen gevormd in 2010 ten 
behoeve van het tekort op de SW. 
 
Gemeentelijke inhuur sw-medewerkers 
De gemeente huurt van Pantar sw-medewerkers in. Gemeentebreed gaat het om iets meer dan 
100 medewerkers. Met name het Gemeentearchief, het Stedelijk Museum en DWI hebben veel sw-
medewerkers in dienst. De overschrijding ad € 0,5 miljoen wordt veroorzaakt door afwikkeling 
voorgaande jaren in combinatie met een achtergebleven verloop van deze medewerkers. 
 
Uitvoeringskosten 
Ten opzichte van de begroting is de toerekening van de uitvoeringslasten gedaald met 6,9 miljoen. 
Deze daling is te verwachten omdat ook de uitgaven op re-integratie zijn verminderd. De 
bezuinigingen heb geresulteerd in bezuinigingsmaatregelen, waarbij ook bepaalde trajecten niet 
meer worden aangeboden. De uitvoeringskosten gerelateerd aan deze trajecten verdwijnen 
daarmee ook.  
 
3.2 Subprogramma Inkomen 
 
3.2.1 Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt ? 
 
Overige doelstellingen  
 
Doelstelling 6: Klanten worden snel en adequaat geholpen 

Indicator Nulmeting en peildatum  Rekening 
2010 

Begroting 
2011 

Bereikt 
2011 

Te behalen 
resultaat 2010 2014  

Klantwaardering klanten 6,8 
(2009) 

Geen 
meting 

6,9 6,7 2010: geen meting 
2011: 6,9 
2012: 7,0 
2013: 7,0 
2014: 7,0 

Percentage aanvragen 
levensonderhoud, afgehandeld 
binnen de gestelde termijn 

87,1% binnen 5 weken 
(2009) 

57,6% 
binnen 4 

weken 

90% 
binnen 4 

weken 

87,7% 
binnen 4 

weken 

2010: 90%<5wk 
2011: 90%<4wk 
2012: 90%<4wk 
2013: 90%<3wk 
2014: 90%<3wk 

Percentage bezwaarschriften 
afgehandeld binnen de wettelijke 
termijn 

95,9 % 
(2009) 

98% 97% 95,6% 2010: 100% 
2011: 97% 
2012: 97% 
2013: 97% 
2014: 97% 

Percentage aanvragen Individuele 
bijzondere bijstand afgehandeld 
binnen gestelde termijn 

95,3 % 
binnen 8 weken 

(2009) 

87,1% 
binnen 8 

weken 

90% 
binnen 7 

weken 

87,4% 
binnen 7 

weken 

2010: 100%<8wk 
2011: 90%<7wk 
2012: 90%<6wk 
2013: 90%<5wk 
2014: 90%<4wk 

3.2.2 Wat hebben we ervoor gedaan? 
 
Doelstelling 6: Klanten worden snel en adequaat geholpen 
� Afhandeling aanvragen: de gewenste afhandelingtermijn van aanvragen van de 

werkzoekendenuitkering in 2011 is 90% binnen vier weken. In 2011 is 87,7% van de aanvragen 
afgehandeld binnen vier weken. Gedurende het jaar 2011 heeft het resultaat een positieve 
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ontwikkeling doorgemaakt. In 2011 is 97,4% van alle aanvragen binnen de wettelijke termijn 
van acht weken afgehandeld (2010: 87,9%).  

� Afhandeling bezwaarschriften: In 2011 heeft DWI in 95,6% de wettelijke afhandeltermijn 
behaald. Hiermee heeft DWI de doelstelling nagenoeg gerealiseerd.  

� Afhandeling Individuele Bijzondere bijstand: DWI heeft met het behaalde percentage van 
87,4% in 2011 binnen zeven weken de doelstelling van 90% nagenoeg gerealiseerd. Het 
behaalde resultaat vertoont in de tweede helft 2011 een stijgende lijn.  

� Het percentage ligt in 2011 iets hoger ten opzichte van 2010 terwijl de afhandeltermijn van de 
aanvragen voor individuele bijzondere bijstand verkort is van termijn binnen acht weken naar 
zeven weken.  

 
Speerpunt bij dienstverlening is het terugbrengen van het aantal gegronde klachten naar een 
niveau van ten hoogste 10%. Dit bedraagt eind 2011 22,8%. Het aantal klachten en bezwaren en 
daarbinnen de aard van de klachten baart grote zorgen. In 2011 is de klachtenprocedure gewijzigd. 
Er is verder ingezet op procesverbetering en strakkere sturing op verminderen van klachten. Dit 
moet leiden tot minder (gegronde) klachten.  
 
In 2011 zijn de processen verder verbeterd met als doel ‘dubbel werk’ (voor de klant en DWI) te 
voorkomen. Om de efficiency te verbeteren is ook de dienstverlening verder gemoderniseerd. 
Vanaf oktober 2011 is het op alle Werkpleinen mogelijk om een WWB-uitkering digitaal aan te 
vragen. Met deze digitale weg is het streven verwezenlijkt het aanvraagproces voor klant en 
organisatie te versnellen omdat zo de fysieke klantcontacten bij de aanvraag overbodig gemaakt 
zijn.  
 
In het vierde kwartaal 2011 is een beperkt klanttevredenheidsonderzoek gehouden als voorloper op 
het nieuw te ontwikkelen grootschalige klanttevredenheidsonderzoek. Het algemeen oordeel uit het 
onderzoek bedraagt een 6,7.  
 
In 2011 verzorgde DWI de inkomensvoorziening aan ruim 37.000 huishoudens in Amsterdam. 
Onder inkomensregelingen onderscheiden we: werkzoekendenuitkering en ondernemersinkomen 
bedoeld voor ondernemers en kunstenaars.  
 
Het aantal werkzoekendenuitkeringen is in 2011 gestegen met 4,1%, onder andere als gevolg van 
de omzetting van de stageovereenkomsten naar de inkomensvoorziening voor de jongeren. In 
2010 was de stijging 7,5%.  
 
Het ondernemersinkomen bestaat uit de inkomensregeling voor kunstenaars, de Wet werk en 
inkomen kunstenaars (Wwik) en zelfstandigen, het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). In 
z’n totaliteit is sprake van een stijging van 15,5%, grotendeels veroorzaakt door het stijgende aantal 
kunstenaars (eind 2010: 771 WwikK-ers; eind 2011: 879 Wwik-ers; stijging 14%). Ondanks deze 
toename is de stijging lager dan in het jaar 2010 (22,4%).  
 
Bij het Bbz gaat het zowel om starters vanuit een uitkeringssituatie als ook gevestigde 
zelfstandigen die tijdelijk een inkomensaanvulling krijgen wanneer ze in tijdelijke problemen komen 
en waarbij er wel sprake is van een levensvatbaar bedrijf. Gedurende het vorige jaar hebben 336 
personen een Bbz-uitkering ontvangen (in 2010 waren dat nog 482). Eind 2011 ging het om 195 
uitkeringen (ten opzichten van 159 eind 2010). Hiermee is eindstand gestegen met 22,6%.  
In het jaar 2011 is zowel de instroom (met 11,3%) als uitstroom (met 13,2%) gedaald ten opzichte 
van 2010.  
 
In 2011 is gestart met ketensamenwerking in het Ondernemerscentrum Amsterdam waarin de 
Kamer van Koophandel (KvK), Belastingdienst, Economische Zaken en stadsdelen samenwerken. 
Het doel is de dienstverlening aan ondernemers in Amsterdam te verbeteren. Belangrijkste 
elementen zijn het digitale loket en een betere doorverwijsfunctie. Men is gestart met het houden 
van spreekuren bij de KvK en de stadsdelen.  
 
Het doel daarvan is ondernemers beter te bereiken en te bedienen. Met deze samenwerking wordt 
vooruitgelopen op het beleid van de regering om alle dienstverlening aan ondernemers vanuit de 
overheid te bundelen in ondernemerspleinen.  
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Rechtmatigheid en doelmatigheid bij Inkomen  
In 2011 is gewerkt aan verbetering van de efficiëntie en effectiviteit van de inzet van handhaving 
binnen de rechtmatigheidscyclus. Bij de uitkeringsaanvraag worden de gegevens van de aanvrager 
zorgvuldig gecontroleerd. Om zekerheid te verkrijgen over de woonsituatie kan een huisbezoek 
worden afgelegd. Naar aanleiding van vermoedens van fraude worden ook onderzoeken ingesteld 
naar bestaande klanten.  
 
In 2011 is bij de aanvraag risicogestuurd gehandhaafd. Het huisbezoek bij de aanvraag wordt 
alleen nog gedaan als een risicoafweging daar aanleiding toe geeft. Bij controle op bestaande 
uitkeringen wordt meer met risicogroepen gewerkt, leidend tot een hogere trefkans van het 
handhavinginstrumenten. Daarnaast is een begin gemaakt met digitaal rechercheren en gebruik 
van internet bij het tegengaan van misbruik. Tot slot worden fraudemeldingen nu op één plek 
binnen de gemeente ingenomen en verwerkt (centraal fraudemeldpunt). Dit leidt tot een grote 
toename in het aantal beëindigingen op basis van onrechtmatigheid.  
 
In 2011 is het aantal daadwerkelijk uitgevoerde huisbezoeken bij aanvraag ten opzichte van 2010 
gedaald van 7.644 naar 4.353. Het aantal afgewezen aanvragen op rechtmatigheidsgronden is 
gestegen van 1.230 (16,1%) naar 1.380 (31,7%). Extra capaciteit in het controleproces (door het 
‘vrijspelen’ van capaciteit door minder huisbezoeken bij aanvragen) heeft geleid tot een stijging van 
het aantal beëindigingen van 830 in 2010 (20,4%) tot 1.361 in 2011 (35%).   
Daarnaast zijn in 2011 nog 281 uitkeringen beëindigd op basis van onderzoek geïnitieerd door 
bestandskoppelingen bij het Inlichtingenbureau en nog 122 uitkeringen naar aanleiding van 
strafrechtelijke fraudeonderzoeken door de Sociale Recherche.   
   
Actieve en klantgerichte terugvordering heeft er toe geleid dat het direct door DWI beïnvloedbare 
deel van de incasso is gestegen. Doordat steeds minder uitkeringen verstrekt zijn aan klanten die 
recht blijken te hebben op een voorliggende voorziening, is de incasso op declaraties (met name 
aan UWV) in 2011 gedaald. Het incassoresultaat in 2011 ten opzichte van 2010 is gelijk gebleven 
op € 22,6 miljoen.  
 
De pilot, waar kosten voor bijstand op ex-partners die een onderhoudsplicht hebben zijn verhaald, 
waarbij sprake is van kinderen die niet door de ex-partner zijn erkend, betrof tweehonderd klanten. 
In zeven gevallen is een betalingsregeling getroffen met de onderhoudsplichtigen, in drieëntwintig 
gevallen is er een juridische procedure gestart die nog moet worden afgehandeld. In twintig 
gevallen in de bijstand van klant beëindigt.  
 
De voorlichting aan de klanten met een aflopende WW-uitkering is geïntensiveerd. Zo wordt 
onnodig beroep op de uitkering voorkomen en informeren we klanten tijdig over de rechten en 
plichten binnen de Wet werk en bijstand. De instroom met reden ‘Max WW’ lag in 2011 veelal tegen 
de 100 per maand. De instroom vanuit de WW is gedaald van 1.320 in 2010 naar 1.161 in 2011. In 
2011 is aandacht gegeven aan de check op het mogelijke gebruik van voorliggende voorzieningen 
zoals de WW, WIA of Wajong. Er zijn betere tools beschikbaar voor de uitvoeringspraktijk. 
Daarnaast is geïnvesteerd in betere registratie als het gaat om preventie. In 2011 is de zoekperiode 
1.442 keer ingezet. Bij 50% van de afgegeven zoekperiodes is de klant niet terug gekomen voor 
een bijstandsaanvraag. Van deze 721 klanten zouden, op basis van ervaringscijfers, 443 mogelijk 
recht hebben op een uitkering. Bij 384 van de 1.442 afgegeven zoekperiodes blijkt dat de klant niet 
is terug gekomen voor een bijstandsaanvraag en (inmiddels) aan het werk is. Van deze 384 
personen zouden er 258 mogelijk recht hebben gehad op een uitkering. Deze 258 personen 
worden gerekend tot de uitstroom naar werk. 
 
Huishoudtoets 
Een ingrijpende wijziging van de Wwb per 1 januari 2012 betreft de invoering van de zogenoemde 
huishoudtoets. Voor mensen met een lopende uitkering gelden de nieuwe regels in principe pas per 
1 juli 2012. Voor nieuwe aanvragers is de huishoudtoets minder dan twee weken na besluitvorming 
in december 2011 ingegaan. Parallel met de behandeling in beide Kamers is door Wigo4it en de 
vier grote gemeenten (G4), zo veel mogelijk samengewerkt aan het voorbereiden van de uitvoering 
van de voorstellen per 1 januari 2012.  
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Maatregelenbeleid 
Op 21 september 2011 heeft uw raad de Maatregelverordening Inkomensvoorziening vastgesteld. 
Hiermee is de Afstemmingsverordening Inkomensvoorzieningen ingetrokken. Belangrijkste 
aanpassingen zijn de hoogte van de maatregel (in percentage: 30% of 100% in plaats van een vast 
bedrag), de introductie van een schriftelijke waarschuwing en het groeperen van 
maatregelwaardige gedragingen. De gedragingen worden onderscheiden in het niet (tijdig), het 
onvoldoende en het niet nakomen van verplichtingen.  

3.2.3 Wat heeft het gekost? 

 
Subprogramma Inkomen   
 
Bedragen x € 1 miljoen 

Rekening 
2010 

Begroting 
2011 

Rekening 
2011 

Verschil 
Rekening - 
Begroting  

Lasten + 604,3 652 631 -21 

Doelstelling 6:         

Uitkeringen WWB 65- 498,9 530,8 500,6 -30,2 

Uitkeringen WIJ * 9,1 22,4 35 12,6 

Overige uitkeringen en Bbz 27,5 29,1 28,5 -0,6 

Toerekening uitvoeringskosten Dienst Werk en Inkomen 68,7 69,6 67 -2,6 

Baten - 499,9 521,5 485,9 -35,6 

Doelstelling 6:         

Baten Inkomensdeel 65 -** 463 469,9 421,7 -48,2 

Rijksbudget 447,3 453,8 406 -47,8 

Overige inkomsten  15,7 16,1 15,7 -0,4 

Baten Overige uitkeringen ** 36,9 51,6 64,2 12,6 

Rijksbudget  32,5 48,2 58,9 10,7 

Overige inkomsten en declaraties 4,4 3,4 5,3 1,9 

Saldo voor mutaties reserves 104,4 130,5 145,1 14,6 

Mutaties in reserves -8,5 -19,9 -19,4 0,5 

Saldo 95,9 110,6 125,7 15,1 

 
* In de Jaarrekening 2010 en de Begroting 2011 waren de uitkeringen WIJ en overige uitkeringen bij elkaar opgeteld –  
respectievelijk € 36,6 miljoen en € 51,5 miljoen 
** In de Jaarrekening 2010 en de Begroting 2011 zijn alleen totalen opgenomen op twee niveaus en is geen onderscheid 
gemaakt tussen verschillende baten. In de Jaarrekening 2010 zijn daarom respectievelijk alleen € 463,0 en € 36,8 miljoen 
opgenomen en in de rekening 2011 € 469,9 miljoen en € 51,6 miljoen. Ter aanvulling in het rijksbudget onder baten 
inkomensdeel 65 – zit ook de Wet Wij. 
 
Doelstelling 6: Klanten worden snel en adequaat geholpen 
De middelen binnen deze doelstelling worden uitgegeven aan uitkeringen en uitvoeringskosten om 
deze uitkeringen te kunnen verstrekken. In de afgelopen jaren is er een tekort op de 
uitkeringslasten ontstaan. Dit houdt in dat de rijksbaten onvoldoende zijn om de uitkeringslasten te 
dekken. Het tekort bij de Jaarrekening 2010 was afgerond € 36 miljoen en minder groot dan bij de 
Begroting 2010 oorspronkelijk werd verwacht. Het aantal uitkeringsgerechtigden in Amsterdam was 
lager bij de begroting dan bij de uiteindelijke rekening. In 2011 is het aantal bijstandsgerechtigden 
eveneens minder hard gegroeid dan verwacht, maar het tekort op de uitkeringslasten is wel 
substantieel hoger dan begroot. De voornaamste oorzaak is de tussentijdse negatieve bijstelling 
van het macrobudget door het Rijk.  
 
Bij de Begroting 2011 werd rekening gehouden met een tekort op de uitkeringslasten van € 60,9 
miljoen. Het voorlopige rijksbudget 2011 was overigens op het moment dat de begroting werd 
opgesteld nog niet bekend. Na bijstellingen van het rijk gedurende 2011 werd bij de 8-
maandsrapportage rekening gehouden met een tekort van afgerond € 82 miljoen. Het definitieve 
rijksbudget is na aanlevering van de cijfers voor de 8-maandsrapportage vastgesteld met een 
uiteindelijk tekort van, afgerond, 78 miljoen als resultaat.   
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De uitgaven voor de Wwb-uitkeringen voor personen van 27 jaar en ouder zijn in 2011 stabiel 
geweest. Hiermee wijkt Amsterdam af van de landelijke trend, waar sprake is van een stijging van 
het aantal klanten. Bij de overige G4 stijgt het aantal klanten in 2011 met 2,5%.  
Daar dit niet het geval is in Amsterdam, zijn de uitkeringslasten lager dan begroot. De ontwikkeling 
van de WIJ uitkeringen2 voor personen van 18 tot 27 laat een ander beeld zien, maar dit is een 
incidenteel effect van de omzetting van stagevergoedingen uit het werkdeel naar de uitkeringen in 
het inkomensdeel. De baten zijn in relatie tot de lasten echter meer gedaald (een substantiële 
bijstelling van het rijksbudget) en heeft dan ook tot een groter tekort geleid dan oorspronkelijk 
begroot.  
 
De gerealiseerde lasten, exclusief uitvoeringskosten, zijn in 2011 € 564 miljoen. Hiertegenover 
staan € 485,9 miljoen aan baten. Het tekort in de rekening is daarmee op € 78,1 miljoen 
uitgekomen.  
 
Dit is voor € 27,9 miljoen te verklaren uit een prijsverschil van de gemiddelde uitkering in het 
rijksbudget. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid  heeft op basis van het 
bestuursakkoord een prijs vastgesteld en vastgezet, die in verhouding tot de daadwerkelijke lasten 
te laag is gebleken. Verder bestaat € 19,4 miljoen van het tekort uit de bandbreedte van landelijk 
12.500 uitkeringen, die de Gemeente Amsterdam op grond van het bestuursakkoord voor eigen 
rekening moet nemen. Daarnaast heeft het Rijk geen rekening gehouden met extra toestroom in de 
Wet WIJ bij de budgetverdeling en dit verklaart € 18,2 miljoen van het tekort. Daarnaast wordt € 4,7 
miljoen van de Incidentele en Meerjarige Aanvullende Uitkering (IAU/MAU) op het budget in 
mindering gebracht en € 7,9 miljoen vanwege een te gering aantal uitkeringen in het macrobudget.  
 
Amsterdam heeft samen met de andere gemeenten van de G4 bezwaar gemaakt tegen de 
beschikking van het definitief budget 2011. De G4 is van mening dat een groot deel van het tekort 
2011 is ontstaan doordat het Rijk te weinig budget beschikbaar stelt voor het doen van de 
noodzakelijke uitgaven aan uitkeringen. Het tekort voor de gemeenten Den Haag en Rotterdam is 
bijvoorbeeld afgerond uitgekomen op respectievelijk € 44 en € 91 miljoen. 
Verder bestaat de mogelijkheid om een beroep te doen op de IAU om het tekort over 2011 te 
verlagen. Eventuele voordelen uit deze regelingen zijn nog niet opgenomen in de jaarrekening 
omdat een beroep hierop pas kan worden gedaan in het daaropvolgende jaar. Daarnaast is nog 
niet zeker of Amsterdam gecompenseerd wordt via de IAU. 
 
Het uiteindelijke tekort in de jaarrekening van € 78,1 miljoen is voor een deel voorzien in het 
financieel meerjarenperspectief. Een deel van de dekking volgt uit een onttrekking van € 18,6 
miljoen aan de risicoreserve Wwb. De stand van de reserve was ultimo 2010 € 26,3 miljoen. Na de 
onttrekking van € 18,6 miljoen resteert ultimo 2011 € 7,7 miljoen in de risicoreserve Wwb. Naast de 
onttrekking van € 18,6 miljoen is er ook nog vrijval van een reserve in het kader Socrates (Wigo4IT) 
van € 0,7 miljoen. Dit samen telt op tot de mutaties in reserves van € 19,3 miljoen. 
Het tekort op de uitkeringslasten samen met de uitvoeringslasten betekent – na de mutaties in 
reserves – een uiteindelijk saldo ten laste van de algemene middelen van € 125,8 miljoen. Dit is 
€ 15,1 miljoen negatiever dan begroot en impliceert een fors groter beroep op de algemene 
middelen. Dit is opgebouwd uit een tegenvaller op de uitkeringslasten, maar ook een meevaller ten 
aanzien van de uitvoeringskosten. 
 
Van belang bij het tekort op de uitkeringslasten is dat het macrobudget voor 2011 is berekend 
conform de afspraken uit het Bestuursakkoord 2007-2011. Met ingang van 2012 zijn de bijzondere 
afspraken uit het Bestuursakkoord 2007-2011 niet meer van toepassing. Deze afspraken hebben in 
de afgelopen jaren tot tekorten bij gemeenten geleid en dit is voor 2011 ook gebleken. Door het 
aflopen van het huidige Bestuursakkoord eind van 2011 zijn vanaf 2012 soortgelijke landelijke 
tekorten niet meer te verwachten. Het macrobudget 2012 wordt vastgesteld conform de 
systematiek die vóór het genoemde Bestuursakkoord 2007-2011 gold (de trap op trap af 
systematiek). 
 

                                                
2 Per 1 januari 2012 is de Wet Wij afgeschaft 
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3.3 Subprogramma Armoede 

 
3.3.1.  Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt? 
 
Programakkoord 2010-2014 
 
Doelstelling 7: Verhogen bereik (aanvullende) inkomensvoorzieningen 

Indicator   Nulmeting en peildatum  Rekening 
2010 

Begroting 
2011 

Bereikt 
2011 

Te behalen 
resultaat 2010 

2014 
Bereik voorzieningen per jaar  69%3 

(2008) 
Zie grafiek 

bij 
toelichting  

doelstelling 

80% Meting 
over 2011 

in 2012 

2011: 80% 
2012: 85% 
2013: 90% 
2014: 90% 

 
 
 
Doelstelling 8: Versterken schuldhulpverlening 

Indicator Nulmeting en peildatum  Rekening 
2010 

Begroting 
2011 

Bereikt 
2011 

Te behalen 
resultaat 2010 

2014 
Geen wachtlijst informatieadvies-
gesprek en intake schuldhulp-
verlening 

 5 
(2009) 

1 wachtlijst 
in Centrum 

(69 
personen) 

Geen 
wachtlijst 

1 wachtlijst 
in Noord 
voor de 

integrale 
aanmeld- 
groep (57 
personen) 

2010 t/m 2014: 
geen wachtlijst 

 
Overige doelstellingen 
 
Doelstelling 9: Tegengaan van sociale uitsluiting van kinderen en jongeren 

Indicator   Nulmeting en peildatum  Rekening 
2010 

Begroting 
2011 

Bereikt 
2011 

Te behalen 
resultaat 2010 

2014 
Gebruik scholierenvergoeding  
Gebruik PC for kids 

 70% 
(2008) 

92% 
75% 

80% 
80% 

93% 
77% 

2011: 80% 
2012: 85% 
2013: 90% 
2014: 90% 

Gebruik stadspas door kinderen en 
jongeren uit minimagezinnen 

 58% 
(2008) 

93% 70% 86,7% 2011: 70% 
2012: 80% 
2013: 80% 
2014: 80% 

 

3.3.2 Wat hebben we ervoor gedaan? 
Het Rijk bezuinigt ook op de armoedebestrijding. In het afgelopen jaar zijn voorbereidingen 
getroffen om de bezuinigingen op armoede vanaf 2012 te kunnen doorvoeren. Daarnaast zijn ook 
middelen toegevoegd aan het Gemeentefonds om stapeling van inkomens effecten te verzachten. 
In totaal gaat het om 9,7 miljoen voor Amsterdam. 
 
Voor 2012 worden deze middelen incidenteel als volgt ingezet: 
� compensatie eigen bijdrages 
� compensatie inkomensdaling als gevolg van invoering huishoudtoets 
� extra reservering groter beroep op de ATCG 
� experimentele aanpak Operationele Teams Kwetsbare Huishoudens  
� extra reservering groter beroep op Bijzondere Bijstand 
 
Doelstelling 7: Verhogen bereik (aanvullende) inkomensvoorzieningen 
In hoeverre Amsterdammers gebruik maken van de armoedevoorzieningen wordt jaarlijks 
gemeentebreed gemonitord in de armoedemonitor. De monitor geeft inzicht in:  

                                                
3 In de armoedemonitor over 2009 wordt als basis een nieuwe nulmeting gedaan  
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� De totale minimapopulatie (o.a. uitkeringsgerechtigden en werkende armen) 
� Het bereik van de voorzieningen. Dit wil zeggen: het gebruik van een voorziening afgezet tegen 

de doelgroep die recht op deze voorziening heeft 
 
De armoedemonitor bevat de resultaten van het voorafgaande jaar. Dit betekent dat in de loop van 
2012 de resultaten van 2011 bekend worden gemaakt. Hoewel er nog geen cijfers beschikbaar zijn 
over het bereik van de voorzieningen, kan er wel voor een aantal voorzieningen worden 
aangegeven hoeveel toekenningen er in 2011 zijn geweest. In onderstaand tabel is te zien dat er 
een aanzienlijke stijging te zien is in het aantal toekenningen voor de Scholierenvergoeding, PC-
voorziening en de Plusvoorziening. Ten aanzien van de aantallen Scholierenvergoeding en PC-
voorziening vindt nog nader onderzoek plaats naar de exacte aantallen in relatie tot de manier van 
registratie.  
 

Voorziening (aantal toekenningen) 2009 2010 2011 

Stijging 
2011 t.o.v. 
2010 

Chronisch Zieken (personen) 5.363 5.734 5.940 4% 

Langdurigheidtoeslag (huishoudens) 24.945 24.991 25.953 4% 

PC regeling (aantal nieuwe toekenningen) 1.057 1.234 1.414 15% 

Plusvoorziening 65-plus (huishoudens) 11.665 11.076 12.450 12% 

Scholierenvergoeding (huishoudens) 12.061 11.913 12.993 9% 

Ziektekostenverzek. (verzekerden op 01-dec) 93.892 93.717 91.178 -3% 

  148.983 148.665 149.928 1% 

 
Doelstelling 8: Versterken schuldhulpverlening 
 
Herontwerp  
In 2011 is het herontwerp schuldhulpverlening vastgesteld; in 2012 vind de definitieve 
implementatie plaats. 
 
De Ombudsman heeft in 2011 een onderzoek verricht naar de schuldhulpverlening dat met name 
gericht was op de wacht- en doorlooptijden, de ketensamenwerking en klachtafhandeling. De 
aanbevelingen die hierbij gedaan zijn, zijn meegenomen in het herontwerp, waaronder het komen 
tot een uniforme klachtenregeling. 
 
Versterken schuldhulpverlening 
Vanwege de economische crisis, maar ook door de proactieve benadering van schuldenaren is de 
vraag naar schuldhulpverlening in 2010 gestegen. De stijging heeft zich in 2011 voortgezet. De 
totale instroom vanuit de stadsdelen bedraagt circa 10.000. Vermeerderd met de instroom van DWI 
klanten in de schuldhulpverlening (de voorrangszorg) en schuldhulpverlening aan zelfstandigen 
bedraagt het totaal aantal aanmeldingen circa 17.000.  
 
Wachtlijsten 
In 2011 zijn in het tweede kwartaal wachtlijsten ontstaan in Stadsdeel Centrum en Stadsdeel 
Zuidoost, als gevolg van de sterk gegroeide instroom in Zuidoost en een gebrek aan 
uitvoeringscapaciteit in Centrum. In de loop van het jaar, respectievelijk in september (Zuidoost) en 
op 1 november (Centrum) zijn deze wachtlijsten weggewerkt door inzet van meer capaciteit en een 
aantal aanpassingen in de werkwijze.  
 
Outreachende werkwijze betalingsachterstanden 
Het college wil Amsterdammers in een vroeg stadium helpen om betalingsachterstanden bij huur, 
energie en ziektekosten te voorkomen, dan wel te beperken door middel van een outreachende 
werkwijze betalingsachterstanden (Vroeg Eropaf). In 2011 zijn er 1.785 huishoudens benaderd met 
een beginnende huurachterstand door project Vroeg Eropaf. In 2010 waren dit er 2.671.  
Door automatiseringsproblemen heeft een van de grotere corporaties in 2011 circa 800 meldingen 
minder gedaan dan in 2010. 
 
Daarnaast zijn er 4.996 mensen met een betalingsachterstand zorgverzekering en energie gemeld 
in 2011 tegenover 3.579 in 2010. Door deze stijging is het totaal aantal aanmeldingen in 2011 
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gestegen met 8,5% naar 6.781. Gedurende 2011 hebben de gezamenlijke instellingen van 
maatschappelijke dienstverlening 46,4% van de 6.781 aangemelde personen kunnen bereiken.  
In 2010 was het bereik 52% van 6.250. Het bereik bij corporatiemeldingen blijft op niveau, de 
terugloop van het bereik bij Agis en de energiebedrijven is een punt van aandacht:  
� Corporaties         62,6 % (62,3 % in 2010) 
� Agis  41,4 % (46,4% in 2010) 
� Energiebedrijven 40,2 % (42,7% in 2010) 
 
Maatjes schuldhulpverlening 
In 2010 is er een pilot gestart van maatjes voor schuldhulpverleningsklanten. De beginstand op 1 
januari 2011 was 36 actieve maatjes. In 2011 zijn 83 nieuwe koppelingen gestart in drie stadsdelen, 
50 zijn er beëindigd. Eind 2011 zijn er 69 koppelingen met maatjes actief in alle zeven stadsdelen. 
 
Aantal jongeren van ROC’s dat deelneemt aan schuldhulpverleningstraject 
Binnen de schuldhulpverlening zijn jongeren een speciale doelgroep. In 2011 hebben er in totaal 
1.475 jongeren zich voor schuldhulpverlening aangemeld: 474 via de reguliere schuldhulpbureaus 
en 1.001 via het project School en Schuld. Dit project is sinds 2008 gestart waarbij 
schuldhulpverleners zijn gestationeerd in de ROC’s. Aanvankelijk in tien vestigingen en sinds 2010 
op alle 34 locaties van de ROC’s. De voorwaarde voor deze inzet is dat er budgetlessen worden 
opgenomen in het curriculum van de opleidingen.  
 
Via de reguliere schuldhulpbureaus hebben 290 jongeren een vorm van schuldhulpverlening 
ontvangen. Via het project School en Schuld hebben 677 jongeren schuldhulpverlening ontvangen. 
 
Doelstelling 9: Tegengaan van sociale uitsluiting van kinderen en jongeren 
 
Gebruik Scholierenvergoeding en PC-voorziening 
In 2011 zijn 1.414 PC-voorzieningen toegekend. In 2010 bedroeg dit aantal 1.234. Dit is een 
stijging van 15%. Bij het aantal toekenningen van de Scholierenvergoeding is een stijging van 9% 
te zien. In 2011 is het aantal toekenningen 12.993. In 2010 was dit aantal 11.913. Een mogelijke 
verklaring voor deze stijgingen is het feit dat een grotere groep mensen een aanvraagformulier voor 
deze voorzieningen heeft ontvangen. 
 
Gebruik Stadspas door kinderen en jongeren uit minimagezinnen 
Voor specifieke voorzieningen zijn er aanvullende interventies gepleegd. Zo zijn voor de Stadspas 
participatiemakelaars in de stadsdelen ingezet om meer bekendheid aan deze voorziening te 
geven. Via een ‘communitygerichte’ aanpak zijn lokale bedrijven en instellingen benaderd om mee 
te werken om de bekendheid van de Stadspas te vergroten.  
 
In 2011 waren er 27.650 jongeren (tot en met 16 jaar) die recht hadden op de Stadspas. In totaal 
hebben 23.964 jongeren (86,7%) daadwerkelijk de Stadspas voor gebruik ontvangen . 
 
Pact voor Amsterdam 
Het Pact voor Amsterdam heeft in 2011 nieuwe initiatieven op het gebied van armoedebestrijding 
opgeleverd. Tevens hebben zich meer bedrijven aangesloten bij het Pact. Dit is gerealiseerd via het 
netwerk van de Armoederegisseur en ‘koude’ acquisitie bij bedrijven om actief te worden. Verder is 
er getracht het aantal nieuwe anti-armoede-initiatieven te vergroten onder de deelnemers. 
Enerzijds is dit gedaan door oproepen tijdens de door het Pact georganiseerde bijeenkomsten. 
Anderzijds door contacten direct aan te spreken en zo vraag en aanbod aan elkaar te koppelen. Via 
deze weg zijn tal van koppelingen tot stand gekomen en werpt het Pact zijn vruchten af. Enkele 
voorbeelden zijn: 
 
� BMC heeft vijfendertig vrijwilligers van uitgiftepunten van de Voedselbank Amsterdam de 

training omgaan met agressief gedrag gegeven 
� DSP Groep adviseert het Jeugdsportfonds over het werven van fondsen en het 

professionaliseren van de organisatie 
� IBM heeft dertien vrijwilligers bij de Vrijwilligersacademie aangemeld 
� ID&T en het De la Mar theater hebben vrijwilligers en klanten van de Voedselbank Amsterdam 

van gratis entreekaarten voor feesten en voorstellingen voorzien 
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� MUG magazine en Vonk werven samen nieuwe maatjes en deelnemers voor het 
maatjesproject 

 
De raadsleden Ünver en Poorter hebben via een motie (660 ‘Kinderen in armoede’) verzocht om in 
het Pact aandacht besteden aan het bieden van perspectief aan kinderen. De leden van het Pact 
zijn actief aangespoord een bijdrage te leveren aan het verminderen van armoede onder kinderen. 
 

3.3.3 Wat heeft het gekost? 

 
 Subprogramma Armoede   
 
Bedragen x € 1 miljoen 

Rekening 
2010 

Begroting 
2011 

Rekening 
2011 

Verschil 
Rekening - 
Begroting  

Lasten + 76,5 71 78 7 

Doelstelling 7, 8 & 9 54,2 49,4 57,8 8,4 

Armoedebeleid 14,8 23,2 16,1 -7,1 

Interventies Armoedebeleid (doelstelling 8) 

Schuldhulpverlening & inkomensbeheer 12,8   15,5 15,5 

Bijzondere bijstand 26,1 25,7 25,7 0 

Flankerend bijstandsbeleid 0,5 0,5 0,5 0 

Kwijtschelding afvalstoffenheffing  4,3 3,7 5,3 1,6 

Regeling woonkostenbijdrage 5 5 4,9 -0,1 

Stichting Bijzonder Noden 0,3 0,5 0,5 0 

Stadspas 2,3 2 2,1 0,1 

Uitvoeringskosten armoedebestrijding DWI 10,3 10,4 7,4 -3 

Baten - 4,5 1,3 12 10,7 

Doelstelling 7 & 8         

Armoedebeleid 2,5 0 10,3 10,3 

Bijzondere bijstand 1,6 1,2 1,5 0,3 

Stadspas 0,4 0,1 0,2 0,1 

Saldo voor mutaties reserves 72,0 69,7 66,0 -3,7 

Mutaties in reserves 0,2 -0,2 2,3 2,5 

Saldo 72,2 69,5 68,3 -1,2 

 
De uitgaven aan armoedebestrijding worden voor een deel door het Rijk vergoed via het 
Gemeentefonds. Daarnaast verstrekt het Rijk nog incidentele middelen die geoormerkt zijn voor 
specifieke onderdelen op het gebied van de armoedebestrijding. Tenslotte legt Amsterdam zelf nog 
middelen bij om rijksbezuinigingen op het armoedebudget ongedaan te maken. In 2011 incidenteel 
€ 12 miljoen gemeentegeld, inclusief € 0,5 miljoen voor werkende armen, beiden vanuit het 
Programakkoord 2010-2014. 
 
De lasten in het subprogramma Armoede zijn ten opzichte van de Begroting 2011 € 7 miljoen hoger 
uitgevallen. Dit is deels te verklaren door extra uitgaven voor armoedebeleid en specifieke 
interventies zoals schuldhulpverlening met een totaal van afgerond € 8,4 miljoen. Verder zijn ook 
de lasten kwijtschelding afvalstoffenheffing aanzienlijk gestegen met € 1,6 miljoen. Hier tegenover 
staat een daling van de uitvoeringskosten armoedebestrijding met € 3 miljoen. De rijksbaten zijn 
eveneens fors gestegen ten opzicht van de begroting met € 10,7 miljoen. Na mutaties in reserves 
betekent dit een verbetering van het saldo ten laste van de algemene dienst van € 1,2 miljoen. 
 
De hogere lasten zijn deels te verklaren door extra uitgaven bij de voorzieningen armoedebeleid en 
specifieke interventies zoals een groeiende vraag naar schuldhulpverlening. Verder zijn de lasten 
kwijtschelding afvalstoffenheffing aanzienlijk gestegen, omdat het beroep op kwijtschelding is 
toegenomen als gevolg van de economische situatie. Tegenover deze hogere lasten staat een 
daling van de uitvoeringskosten armoedebestrijding met € 3 miljoen.  
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De baten zijn eveneens fors gestegen ten opzicht van de begroting en wel met € 10,7 miljoen, in 
verband met extra ontvangen incidentele rijksmiddelen ad € 8,1 miljoen, extra ontvangsten 
bijzondere bijstand ad € 0,3 miljoen en twee bijzondere ontvangsten. Uit de afwikkeling van een 
balanspost konden inkomsten ten bedrage van € 1 miljoen worden geboekt, en was er een 
afwikkelingsresultaat van de Gemeentelijke Kredietbank (GKA) van € 1,3 miljoen.  
 
Op het onderdeel bijzondere bijstand zijn de uitgaven op de posten langdurigheidtoeslag, knipkaart, 
tegemoetkoming chronisch zieken en de gemeentelijke bijdrage aan de collectieve zorgverzekering 
praktisch uitgekomen op het verwachte niveau. Op de onderdelen individuele bijstand, 
voorzieningen voor wonen en kosten financiële transacties zijn de totale uitgaven met € 6,5 miljoen 
uitgekomen op het langjarig gemiddelde voor deze activiteiten.  
Tegenover de extra uitgaven voorzieningen Armoedebeleid en schuldhulpverlening stond de 
ontvangst van extra rijksmiddelen voor schuldhulpverlening. In het verdeelvoorstel werd reeds 
geanticipeerd op deze incidentele middelen. 
. 
Bij de schuldhulpverlening werd voor SHV-trajecten via de stadsdelen en voor SHV-trajecten voor 
zelfstandigen meer uitgegeven. Daarnaast waren de uitgaven voor inkomensbeheer hoger en 
kwam een deel voor continuering van de voorrangszorg na herschikking ten laste van het budget 
schuldhulpverlening. Mensen in een re-integratietraject die schulden hebben konden tot mei 2011 
een beroep  doen op de zogenoemde voorrangszorg, waarvan de kosten werden gebracht ten laste 
van het re-integratiebudget. Deze extra uitgaven zijn gedekt uit onderschrijdingen op de posten 
Vroeg Eropaf en schuldsanering via GKA. 
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4 Reserves, voorzieningen, investeringen 
 
Bedragen x € 1 miljoen                                                                                                                                                                                                          Stand 

ultimo  
Mutaties 2011 Stand 

ultimo  

  2010  +  -/-  2011 

Reserves         

WiGo4IT 0,8 0 0,8 0 

Bestrijding Jeugdwerkloosheid 4,4 0 0,1 4,3 

Decentralisatie uitkering pilot loondispensatie 0 0,8 0,2 0,6 

Lidmaatschap OBA in stadspas 0,2 0 0,2 0 

Armoedebestrijding 0 0,7 0 0,7 

Instapcursussen 2,1 0 0,6 1,5 

Bijdrage DWI aan E-dienstverlening en digitalisering stadspas 0 0,9 0 0,9 

Frictiekosten GKA 0 0,8 0 0,8 

Werkende armen 0 0,5 0 0,5 

Tekort Sociale Werkvoorziening 0 1,5 1,5 0 

Risico Wet Werk en Bijstand 26,3 0 18,6 7,7 

Kosten Laarderhoogtweg (DWI) 1,3 0 0 1,3 

Geïntegreerde voorziening 1,4 0 0 1,4 

Huisvesting kinderopvang Triade 1 0 0,3 0,7 

Impuls inburgering 0,3 0 0,3 0 

Frictiekosten PAO 0,5 0 0,3 0,2 

SW-regeling 2 0 2 0 

Uitvoeringskosten E&I 0 11,8 0 11,8 

Totaal reserves 40,3 17 24,9 32,4 

 
4.1 reserves 
 
4.1.1 Gehandhaafde reserves 
Bestrijding Jeugdwerkloosheid 
Conform het convenant tussen SZW, de gemeente Amsterdam en regiogemeenten en zoals 
besloten in de BAAK voor de Jaarrekening 2009, is deze reserve gevormd om middelen in te 
kunnen zetten om jeugdwerkloosheid te voorkomen en te bestrijden en jongeren perspectief te 
bieden op de arbeidsmarkt. In 2011 is het verschil in de rijksbijdrage en de kosten aan de reserve 
onttrokken. Het restant is bestemd voor dekking van de uitvoering van het plan jeugdwerkloosheid 
2012. 
 
Decentralisatie uitkering pilot loondispensatie 
 In 2010 is de tijdelijke wet loondispensatie in werking getreden en Amsterdam is aangewezen als 
pilot gemeente. De uitgaven worden gefinancierd uit de door het Rijk beschikbaar gestelde 
middelen voor dit project. Het project is begin 2011 gestart en loopt door tot eind 2012. Bij de 
Jaarrekening 2010 is deze reserve gevormd. Voor de van het Rijk ontvangen middelen ten bedrage 
van € 0,8 miljoen is een reserve gevormd waarvan in de Jaarrekening 2011 € 0,2 miljoen wordt 
onttrokken. 
 
Armoedebestrijding 
Deze reserve is gevormd à €  0,7 miljoen, gemeld in de 8-maandsrapportage, ter compensatie van 
lagere armoedebudgetten 2012 als gevolg van rijksbesparingen. 
 
Instapcursussen 
De reserve Instapcursussen is gevormd uit de extra middelen, die het Rijk aan het gemeentefonds 
voor dit doel heeft toegevoegd. In 2011 is € 0,6 miljoen besteed, het restant ad € 1,5 miljoen dient 
als dekking voor de bestedingen in 2012. 
 

Raadsdruk Jaarrekening 2011 72Raadsdruk Jaarrekening 2011 72



Kosten Laarderhoogtweg 
De reserve is bestemd voor groot onderhoud aan het pand en om eventuele leegstand te dekken. 
In de begroting was nog geen rekening gehouden met leegstand. In 2009 heeft DWI de activiteiten 
op de Laarderhoogtweg overgenomen van ROC en er is geen sprake meer van leegstand.  
 
Geïntegreerde voorziening 
Conform het raadsbesluit van 30 september 2009 is de boekwinst op de overdracht van de 
Polderweg gereserveerd voor de kosten in de huisvesting van de geïntegreerde voorzieningen. 
Door vertraging in de ontwikkeling van de geïntegreerde voorziening Noord is aanwending van de 
reserve voor 2012 gepland. 
 
Huisvesting/Kinderopvang Triade 
Deze reserve wordt gebruikt om de onrendabele top qua huurprijs en aanloopkosten voor de 
kinderopvang in het gebouw Triade te compenseren. Elk jaar wordt € 0,3 miljoen aan deze reserve 
onttrokken. 
 
Frictiekosten PAO 
De reserve dient als dekking voor de frictiekosten personeel van het Platform Arbeidsmarkt en 
Onderwijs, in aansluiting op besluitvorming van het college najaar 2010. In 2011 is € 0,3 miljoen 
aan de reserve onttrokken, het restant wordt in 2012 onttrokken. 
 
4.1.2 Afgewikkelde reserves 
 
Wigo4it 
De begroting van WiGo4it is – vanwege beperkte budgettaire ruimte bij DWI – voor 2009 
teruggebracht tot de noodzakelijke beheers- en ontwikkelingskosten van de primaire systemen. 
Daardoor was er nauwelijks ruimte meer voor de bij het businessplan beoogde vernieuwing. 
Hiervan is in het rekening resultaat 2008  € 0,8 miljoen gereserveerd. In 2011 is het bedrag 
vrijgevallen. 
 
Lidmaatschap OBA in stadspas 
Bij de Jaarrekening 2010 is een reserve gevormd voor de Stadspas (Amendement 510-II), die als 
doel had het gratis lidmaatschap van de Openbare Bibliotheek Amsterdam te behouden voor de 
Amsterdamse minima in 2011. In 2011 is de reserve volledig ingezet voor dit doel.  
 
Sociale Werkvoorziening 
De bijdrage die gemeenten krijgen van het Rijk voor de uitvoering van de sociale werkvoorziening 
is niet kostendekkend. In 2011 is voor een deel van het tekort een reserve gevormd van € 1,5 
miljoen. Dit bedrag is in 2011 aangewend voor het tekort op de uitvoering van de Sociale 
Werkvoorziening.  
 
Impuls inburgering 
De reserve is zoals verwacht in 2011 geheel benut voor bestedingen in het kader van de impuls 
van inburgering op de Werkpleinen.  
 
SW-regeling 
Conform het raadsbesluit naar aanleiding van motie nr 540 bij de begrotingsbehandeling, zijn de 
restantmiddelen van de Blijf aan de Bal banen bestemd voor de compensatie van de aanvullende 
rijksbezuinigingen  op de SW middelen in 2011. In 2011 is het bedrag vrijgevallen. 
 
4.1.3 Nieuwe reserves 
 
Bijdrage DWI aan E-dienstverlening + digitalisering stadspas 
Deze reserve wordt gevormd ter dekking van de DWI-bijdrage aan de businesscase E-
dienstverlening en aan de digitalisering bij Stadspas, omdat deze activiteiten zijn uitgesteld naar 
2012 
 
Frictiekosten GKA 
De reserve dient als dekking voor de frictiekosten van het voormalig personeel van de GKA BV. De 
publieke activiteiten van GKA zijn vanaf 2008 ondergebracht bij DWI 
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Werkende Armen 
Deze reserve wordt gevormd voor het Project werkende armen, op basis van een advies voor een 
aanpak door O&S en de Erasmus Universiteit. 
 
Uitvoeringskosten E&I 
De reserve uitvoeringskosten E&I dient als aanvulling op de dekking van de uitvoeringskosten voor 
de uitvoering van de inburgering na 2011 en de uitfasering en afbouw van het beleidsplan 2011-
2016. De reserve wordt gevoed vanuit de opbrengsten van de verwachte GSB III afrekening inzake 
inburgering. 
 
4.2 voorzieningen 
 
Bedragen x € 1 miljoen                                                                                                                                                                                                          Stand 

ultimo  
Mutaties 2011 Stand 

ultimo  

  2010  +  -/-  2011 

Voorzieningen         

Declaratierisico WPB 0 0,1 0 0,1 

BTW Pantar 1,7 0 1,7 0 

Totaal voorzieningen 1,7 0,1 1,7 0,1 

 
 
4.2.1 Gehandhaafde voorzieningen 
 
Declaratierisico WPB 
Deze voorziening is getroffen voor het risico van een geconstateerde fout in het Participatiebudget. 
 
4.2.2 Afgewikkelde voorzieningen 
 
BTW Pantar: 
De BTW op de lasten van Pantar Amsterdam wordt door DWI gecompenseerd via het BTW-
Compensatiefonds. Het risico bestond dat een deel van de BTW door de Belastingdienst 
uiteindelijk als niet-compensabel wordt aangemerkt. Voor dit risico was een voorziening van € 1,7 
miljoen getroffen. Na controle van de fiscus is gebleken dat dit risico zich niet zal voordoen en 
derhalve valt deze voorziening vrij. 
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5 Prioriteiten en posterioriteiten 2011 
 
I1 Programakkoord 
# Omschrijving S/I Beschikbaar 

gesteld 
(x € 1.000) 

Ultimo 2011 
betaald en 
verplicht 
(x € 1.000) 

Voorstel om 
ultimo 2011 
op te nemen 
in reserve  
(x € 1.000) 

Omschrijving 
gerealiseerd 
resultaat 

Volledig 
uitgevoerd
? (J/N) 

Uiterste 
datum 
geplande 
uitvoering 

1 Armoedebeleid  11.500 11.500 0 Zie toelichting J Nvt 

2 Specifieke 
Armoedeinzet 

 500 20 480 Zie toelichting N 31-12-2012 

3 Extra uitgaven 
schuldhulpverlening 

 0 nvt nvt nvt nvt Nvt 

4 Taalcoaches  250 250 0 Zie toelichting J Nvt 

5 Maatschappelijke 
begeleiding 
vluchtelingen 

 250 250 0 Zie toelichting J Nvt 

6 Taal en 
Ouderbetrokkenheid 

 300 300 0 Zie toelichting J Nvt 

I4 Overige prioriteiten 
# Omschrijving S/I Beschikbaar 

gesteld 
(x € 1.000) 

Ultimo 2011 
betaald en 
verplicht 
(x € 1.000) 

Voorstel om 
ultimo 2011 
op te nemen 
in reserve  

(x € 1.000) 

Omschrijving 
gerealiseerd 

resultaat  

Volledig 
uitgevoerd

? (J/N)  

Uiterste 
datum 

geplande 
uitvoering  

7 Tekort sociale 
werkvoorziening 

 1.100 1.100 0 Zie toelichting J Nvt 

8 Vangnetvoorziening 
afbouw ID banen 

 500 500 0 Onderdeel 
van andere 

programma’s 

  

9 Formatie DWI  4.000 2.400 0 Vrijval 1.6 
miljoen 

N Nvt 

SP4 Structurele posterioriteiten 
# Omschrijving S/I Beschikbaar 

gesteld 
(x € 1.000) 

Ultimo 2011 
betaald en 
verplicht 
(x € 1.000) 

Voorstel om 
ultimo 2011 
op te nemen 
in reserve  

(x € 1.000) 

Omschrijving 
gerealiseerd 

resultaat  

Volledig 
uitgevoerd

? (J/N)  

Uiterste 
datum 

geplande 
uitvoering  

10 Reductie stelpost Werk  - 1.500 - 1.500 Nvt Bezuiniging 
gerealiseerd 

  

 
SP6 Budgetneutrale posterioriteiten 
# Omschrijving S/I Beschikbaar 

gesteld 
(x € 1.000) 

Ultimo 2011 
betaald en 
verplicht 
(x € 1.000) 

Voorstel om 
ultimo 2011 
op te nemen 
in reserve  

(x € 1.000) 

Omschrijving 
gerealiseerd 

resultaat  

Volledig 
uitgevoerd

? (J/N)  

Uiterste 
datum 

geplande 
uitvoering  

11 Taakstelling I-deel  - 7.000 - 7.000 Nvt Verwerkt in 
FMP 

  

5.1 Toelichting prioriteiten en posterioriteiten 
 
1. Armoedebeleid 
Vanuit het Programakkoord 2010-2014 zijn er binnen het Armoedebeleid voor 2011 twee 
incidentele prioriteiten toegekend. De eerste prioriteit ad € 11,5 miljoen werd aangevraagd omdat 
de dekking van de bestaande activiteiten armoedebestrijding voor een belangrijk deel niet in het 
rompmatige deel van de gemeentebegroting is geregeld. Dankzij deze programakkoord-prioriteit is 
een inkrimping van het aanbod van huidige armoedevoorzieningen voorkomen. Ruim 70% van de 
uitgaven voor armoedebestrijding wordt gedekt uit structurele gemeentelijke middelen en ruim 25% 
uit de in het programakkoord benoemde incidentele middelen. Deze prioriteit is in 2011 geheel tot 
besteding gekomen.  
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2. Specifieke Armoedeinzet 
De tweede Programakkoord prioriteit voor Armoedebeleid bedraagt € 0,5 miljoen voor Werkende 
Armen. Van deze prioriteit is slechts € 0,02 miljoen besteed. De niet bestede middelen zijn gemeld 
in de 8-maands-rapportage en gedoteerd aan een nieuwe reserve. Ten tijde van de 8-maands-
rapportage was de verwachting dat er in 2011 € 0,2 miljoen zou worden besteed. Uiteindelijk is er 
minder besteed  omdat de besluitvorming over de aanpak wachtte op de onderzoeksresultaten van 
de Dienst Onderzoek en Statistiek (O+S) en de Erasmus Universiteit. De dotatie aan de reserve is 
daardoor niet uitgekomen op € 0,3 miljoen maar op € 0,48 miljoen.          
 
3. Extra uitgaven schuldhulpverlening 
Niet toegekend bij de Begroting 2011 
 
4. Taalcoaches 
Deze prioriteit is besteed aan het koppelen van Inburgeraars aan individuele vrijwillige 
praktijkbegeleiders. Hiervoor werd tot en met 2010 een rijkssubsidie verstrekt, sindsdien zet de 
gemeente Amsterdam dit project voort met eigen middelen. In 2011 zijn 462 taalkoppels tot stand 
gebracht, waarmee de prioriteit volledig is benut. 
 
5. Maatschappelijke begeleiding vluchtelingen 
De verantwoordelijkheid voor de juridische en maatschappelijke begeleiding van nieuw toegelaten 
vluchtelingen is belegd bij de Stichting Vluchtelingenwek van Amstel tot Zaan. Naast de financiering 
uit het Participatiebudget is net als in de voorafgaande jaren een aanvullende bijdrage uit algemene 
middelen aan de orde geweest. De begeleiding van SVAZ versneld het integratieproces in 
Amsterdam van de vluchteling, waardoor de aansluiting bij de arbeidsmarkt sneller plaatsvindt. 
Deze prioriteit is volledig benut aan juridische en maatschappelijke begeleiding van vluchtelingen. 
 
6. Taal en Ouderbetrokkenheid 
Deze prioriteit heeft het voor ouders mogelijk gemaakt om via de school van hun kinderen een 
voortraject op een inburgeringcursus te volgen. De cursus versterkt de positie van de opvoeder en 
tevens de relatie met de school. In totaal is in 2011 voor zo’n 750 opvoeders verspreid over 55 
scholen beschikt. 
 
7. Tekort sociale werkvoorziening 
De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de Wsw ligt bij de gemeente. Voor de Gemeente 
Amsterdam is de uitvoering belegd bij Pantar. De rijksbijdrage wordt door de gemeente  
beschikbaar gesteld aan Pantar. Voor de uitvoering van de sociale werkvoorziening heeft Pantar 
een tekort. Voor de dekking van een deel van dit tekort is voor 2011 een incidentele prioriteit 
beschikbaar gesteld. Deze prioriteit is geheel besteed. 
 
8. Vangnetvoorziening afbouw ID banen 
Bij de eerste begrotingswijziging 2011 zijn de middelen van deze prioriteit verdeeld over een aantal 
portefeuilles: Kunst en cultuur, zelforganisaties, zorg/maatschappelijke opvang en milieu/groen. De 
besteding van deze middelen wordt toegelicht binnen de desbetreffende programma’s.  
 
9. Formatie DWI 
Op grond van de ontwikkeling van het klantenbestand is in 2011 voor de formatie van de Dienst  
€ 4 miljoen als incidentele prioriteit ter beschikking gesteld. Van deze prioriteit is € 1,6 miljoen niet 
besteed en valt vrij.  
 
10. Reductie stelpost Werk 
Deze bezuiniging is conform Begroting 2011 verwerkt. Als gevolg van de afname van de hoogte 
van deze stelpost kunnen een aantal activiteiten niet meer of in mindere mate worden uitgevoerd. 
Dit heeft voornamelijk consequenties voor het Platform Arbeidsmarkt en Onderwijs (PAO) en 
activiteiten als banenmarkten. 
 
11. Taakstelling I-deel 
Deze posterioriteit is verwerkt en opgenomen in het Financieel Meerjaren Perspectief. 
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Programma Zorg 
 
1 Maatschappelijk effect 
Ons college wil dat alle Amsterdammers, jong, oud, gehandicapt of niet, zelfstandig wonen en 
participeren in de Amsterdamse samenleving. De bevordering en het behoud van de 
gezondheid van alle Amsterdammers en de preventie van gezondheidsproblemen bij de 
jeugd zijn belangrijke doelen.  
De zorg is toegankelijk, kwalitatief goed en betaalbaar voor alle Amsterdammers.  

2 Kerncijfers  
 
Totaal Programma 

Bedragen x € 1 miljoen 

Rekening 
2010 

Begroting 
2011 

Rekening 
2011 

Verschil 
Rekening - 
Begroting  

Lasten + 408,2 383,3 391,8 8,5 

Baten - 162,5 145,8 157,7 11,9 

Resultaat t.l.v. algemene middelen voor mutaties reserves 245,7  237,5 234,1 -3,4 

Toevoeging minus onttrekking reserves -20,7 -2,2 9,5 15,7 

Resultaat t.l.v. algemene middelen na mutaties reserves 225 235,3 243,6 8,3 

Saldo reserves 12,4 13 22,1 9,1 

Saldo voorzieningen 8 7,2 6,1 -1,1 

 
 
3 Doelstellingen, activiteiten en financiën per subprogramma 

3.1 Subprogramma Maatsch appelijke zorg (inclusief maatschappelijke opvang 
voor jongeren, ouderen, verslaafden) 
3.1.1 Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt? 
 
Programakkoord 2010-2014 
 
Doelstelling 1: Bevorderen keuzevrijheid, onder meer door verstrekking PGB’s  

Indicator Nulmeting en peildatum Rekening 
2010 

Begroting 
2011 

Bereikt 2011  Te behalen 
resultaat 2010- 
2014 

Verhoogd PGB gebruik bij cliënten 
individuele voorzieningen (HBH, 
woningaanpassingen en 
vervoersvoorzieningen) 

 

Percentage 
PGB is 
11%  

1-6-2010  12% 13% 15% 

Minder bureaucratie (aanvragen, 
verantwoorden etc.) door: 

-lichtere verantwoordingsprocedure 

% PGB met zware verantwoording 

 

1800  

1-6-2010  50% met 
zware 
verantwoor-
ding 

 

15% van de 
overige 
verantwoor-
dingen via 
lichte 
steekproef 

> 50% met 
zware 
verantwoor-
ding 

 

De rest geen 
verantwoor-
ding 

15% zware 
verantwoording 
op basis van 
steekproef, 85% 
lichte 
verantwoording 
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Doelstelling 2: Zorg bieden aan mensen die dak- of thuisloos zijn of dreigen te worden 

Indicator Nulmeting en peildatum Rekening 
2010 

Begroting 
2011 

Bereikt 
2011 

Te behalen 
resultaat 2010- 
2014 

Aantal cliënten in de 
maatschappelijke opvang dat 
minimaal 3 dagdelen per week 
dagbesteding/arbeid heeft 

50%  1-1-2010  60% 59% 

(93% heeft 
een 
stabiele 
mix) 

90% 

 
Overige doelstellingen 
 
Doelstelling 3: Alle dak- en thuislozen een persoongericht aanbod en onderdak kunnen bieden 

Indicator Nulmeting en peildatum  Rekening 
2010 

Begroting 
2011 

Bereikt 
2011 

Te behalen 
resultaat 2010- 
2014 

Aantal huisuitzettingen per jaar 1064 1-1-2005 682 606 Cijfers 
media 
2012 
beschik-
baar 

Doelstellingen 2e 
Fase PvA 
Maatschappelijke 
Opvang 

 
Doelstelling 4: Opvang en ondersteuning slachtoffers mensenhandel 

Indicator Nulmeting en peildatum Rekening 
2010 

Begroting 
2011 

Bereikt 
2011 

Te behalen 
resultaat 2010- 
2014 

Aantal cliënten dat via het 
Amsterdams Coördinatiepunt 
Mensenhandel (ACM) 24 uur per 
dag binnen een integrale 
ketenaanpak krijgt. (Op jaarbasis 
maken ongeveer 100 vrouwen en 
kinderen gebruik van het ACM) 

100 1-1-2010  100 138 
vrouwen, 
37 
kinderen 
en 5 
mannen 

 

13 minder-
jarige 
slachtoffers 
mensen-
handel 

100 

 
Doelstelling 5: Reduceren van aantal slachtoffers huiselijk geweld door preventie gericht op het voorkomen van 
slachtofferschap 
Indicator Nulmeting en peildatum Rekening 

2010 
Begroting 
2011 

Bereikt 
2011 

Te behalen 
resultaat 2010- 
2014 

Aantal huisverboden 21, gestart 
op 1 maart 
2009 

17-04-2009  51 (per 21-
04-2010) 

280 (per 
31-12-
2011) 

 

450 

% organisaties dat aangesloten is op 
meldcode 

0 1-1-2009   Doelstelling 
is vervallen 
als gevolg 
van komst 
Wet 
meldcode 
medio 
2012 

 

 
Doelstelling 6 : Burgers kunnen volwaardig participeren door een samenhangend pakket van zorg-, woon- en 
mobiliteitsvoorzieningen (de zgn. individuele Wmo voorzieningen) 

Indicator Nulmeting en peildatum Rekening 
2010 

Begroting 
2011 

Bereikt 
2011 

Te behalen 
resultaat 2010- 
2014 

Tevredenheid burgers over 
(maatwerk, AOV, HbH)  

Klanttevre-
denheids-

2009   >7 7.8 >7 
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onderzoek 

Maatwerk 
(jaarlijks) 
met 
rapportcijfer 
7 tot 8 

AOV en 
HbH 
(maande-
lijks) met 
rapportcijfer 
7 tot 8 

 

3.1.2 Wat hebben we ervoor gedaan? 
Doelstelling 1: Bevorderen keuzevrijheid, onder meer door verstrekking Persoonsgebonden 
budgetten (Pgb)  
De keuze tussen Zorg in Natura (ZIN) en Pgb geldt voor Hulp bij Huishouding (HbH) en 
hulpmiddelen. Er is een nieuwe folder ontwikkeld met betere informatie voor de cliënt. 
Er is naast een zware verantwoording ook een lichte procedure ontwikkeld voor alle Pgb 
cliënten. Het beleid ten aanzien van misbruik en onrechtmatigheid bij het gebruik van deze 
voorzieningen is gehandhaafd. In 2011 is een begin gemaakt met het opzetten van een 
debiteurenbeheer voor Pgb-houders. Over de periode 2007-2011 stonden nog vorderingen 
openen waarop nog geen vervolgacties tot inning hadden plaatst gevonden. Deze worden nu 
met voorrang geïnd. 
In 2011 zijn de Hbh, Aanvullend Openbaar Vervoer (AOV) en de Woonruimteaanpassingen 
aanbesteed. Dit moet leiden tot kostenreducties en beter op de cliënt toegesneden producten. 
 
Doelstelling 2: Zorg bieden aan mensen die dak- of thuisloos zijn of dreigen te worden  
De ketenaanpak die in de afgelopen jaren is ontwikkeld, is in 2011 verder versterkt door: 
� het vastleggen van de afspraken in beschreven procedures 
� het verder ontwikkelen van de zelfredzaamheidmatrix als instrument bij de screening 
� het betrekken van begeleid (zelfstandig) wonen productie bij de ketenaanpak 
� het screenen van mensen die in de maatschappelijke opvang verblijven om hun 

mogelijkheden voor door- en uitstroom vast te stellen 
  
Medio 2011 was de instroom in de maatschappelijke opvang nog fors groter dan de 
uitstroom. De uitstroom is bevorderd door met de informatie uit de screening van mensen in 
de opvang realistische doelen te stellen, waardoor de behandelplannen en werkprocessen 
 
Doelstelling 3: Alle dak- en thuislozen een persoonsgericht aanbod en onderdak kunnen 
bieden  
� In 2011 is besloten om het maximaal aantal uit te breiden plaatsen bij te stellen van 480 

naar 390. Dit is gebeurd op basis van een geactualiseerde raming van het aantal 
benodigde plaatsen (onderzoek door Cebeon). Besluitvorming heeft plaatsgevonden bij 
vaststelling van de Amsterdamse vertaling van de tweede fase van het Plan van Aanpak 
Maatschappelijke Opvang G4 en Rijk. Deze bijstelling hangt samen met het besluit om 
meer plaatsen te realiseren in woningen in plaats van in voorzieningen. Daartoe zijn 
bestuurlijke afspraken met de woningcorporaties gemaakt (namelijk 75 woningen per jaar 
extra) die zijn vastgelegd in de bestuurlijke overeenkomst Bouwen aan de Stad 2. 
Genoemde afspraken zijn bevestigd in een ambtswoninggesprek met de corporaties en 
de MO- en GGZ-instellingen. Van de 390 plaatsen in voorzieningen zijn er inmiddels 323 
gerealiseerd  

� Het landelijke Plan van Aanpak Maatschappelijke Opvang G4 en Rijk is begin 2011 
vastgesteld door het Kabinet en de grote vier steden. De Amsterdamse vertaling van dit 
plan is op 15 maart 2011 vastgesteld door  uw raad  

� Medio 2011 was voor 4.484 cliënten een trajectplan opgesteld. Bij 93% van hen (4.178 
personen) is sprake van een stabiel traject. 2.645 van hen heeft een traject 
dagbesteding/activiteiten (59%) 

� De cijfers rond de huisuitzettingen 2011 worden extern aangeleverd en zijn niet eerder 
dan medio 2012 beschikbaar 
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Doelstelling 4: Opvang en ondersteuning slachtoffers mensenhandel  
Het Amsterdams Coördinatiepunt Mensenhandel (ACM) heeft in 2011 83 vrouwen die 
slachtoffer zijn van mensenhandel opvang geboden. Het kan gaan om crisisopvang of 
residentiële opvang. Om tot een goede afweging te komen of iemand een slachtoffer 
mensenhandel is, vindt er een weging plaats door de zorgcoördinator van het ACM, politie 
team mensenhandel, IND en een sociaal advocaat. Het politieteam mensenhandel 
Amsterdam-Amstelland kan altijd plaatsen op het ACM. Het aantal vrouwen dat geplaatst kon 
worden, is lager, omdat de doorstroming van vrouwen in de crisisopvang naar reguliere 
opvangplaatsen elders in het land een probleem is. 
Voor de vrouwen is er een programma van dagactiviteiten, er zijn preventiegroepen om 
terugval in de prostitutie tegen te gaan. In 2011 werden 55 vrouwen met 37 kinderen 
ambulant begeleid vanuit het ACM. In het passantenhotel zijn 5 mannelijke slachtoffers 
opgevangen, er is ruimte voor de opvang van 10 mannen. 
In de opvang zijn 13 minderjarige slachtoffers mensenhandel opgenomen, waarbij 4 lange 
opnames wegens zeer zware problematiek, waarvoor doorplaatsing moeilijk is. 
 
Doelstelling 5: Reduceren van aantal slachtoffers huiselijk geweld door preventie gericht op 
het voorkomen van slachtofferschap  
� Het nieuwe Steunpunt Huiselijk Geweld Amsterdam (SHGA) is sinds 1 mei 2011 

operationeel. Alle politiemeldingen huiselijk geweld (25 à 30 per dag) komen terecht bij 
het SHGA. Het steunpunt onderzoekt de melding en legt waar nodig outreachend contact 
met betrokken slachtoffers en plegers  

� Het aantal huisverboden is gestegen van 235 in 2010 naar 280 in 2011 (per 31/12/2011). 
Er is een gestage groeit te constateren van het aantal huisverboden, vooral door het 
hoger aantal meldingen van de politie. Van belang zijn hierbij ook de niet-opgelegde 
huisverboden (105), die wel tot een inzet van politie en hulpverlening hebben geleid 

 
Doelstelling 6: Burgers kunnen volwaardig participeren door een samenhangend pakket van 
zorg-, woon- en mobiliteitsvoorzieningen 
De afgelopen jaren zijn er diverse pilots in de Wmo uitgevoerd om tot productverbetering in 
de Wmo te komen. De twee volgende pilots hebben in 2011 geleid tot een aanpassing van de 
Wmo producten. 
 
1. Speciaal vervoer voor begeleidingsbehoeftigen: opgenomen in de aanbesteding AOV, 
publicatiedatum 23 juni 2011, door de toevoeging van twee aanvullende vervoerseisen 
(overdrachtsservice en begeleider verplicht) en het aanpassen van de indicatiecriteria.  
Deze pilot richt zich op cliënten met een cognitieve beperking, waaronder psychogeriatrische 
problematiek en verstandelijke beperkingen. Deze groep reizigers had al toegang tot het 
AOV, maar in de uitvoeringspraktijk ontstonden er problemen. Een deel van deze doelgroep 
kan niet de eigen regie over de reis voeren, en dat heeft geleid tot onwenselijke, soms zelfs 
gevaarlijke situaties (cliënt gaat dwalen op de plaats van bestemming, cliënt weet niet hoe te 
handelen als het voertuig te laat is en blijft veel te lang buiten wachten). Het product AOV is 
hierop aangepast. Dit is kostenneutraal omdat de aanpassingen zijn ingericht als een 
aanvulling op bestaande producten, het productenpakket wordt niet uitgebreid. De 
klanttevredenheid op basis van twee metingen is: 
 

Klanttevredenheid Aanvullend Openbaar Vervoer (AOV) 
Soort vervoer Cijfer 
Beschermd Vervoer  8 
Deur tot deur samenreizend 7 
Deur tot deur plus 8 
Kamer tot kamer 8 
Gemiddeld cijfer 7,8 

 
2. Aanvullende dienstverlening Speciale Doelgroepen Hbh: opgenomen in de aanbesteding 
Hbh(publicatiedatum 15 juli 2011) door een verruiming van de definitie van het product 
Bijzondere Schoonmaak en een gewijzigde afrekensystematiek (aanbieder krijgt één 
totaalbedrag per schoonmaak en stelt zelf per cliënt de prioriteiten).  
Deze opname is kostenneutraal. De belangrijkste conclusie van deze pilot was dat er hier 
meer regie naar de uitvoerende instantie moest om cliënten met complexe Openbare 
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geestelijke gezondheidszorg (OGGZ) problematiek beter te kunnen helpen. Het product was 
te nauw gedefinieerd (voorbeeld: hulpverlener moet de woning leegruimen, maar mag niet de 
loshangende stopcontacten herstellen). De aanbieder heeft meer vrijheid. Om te zorgen dat 
er niet meer uren Hbh gedeclareerd worden hierdoor, is een vast bedrag per schoonmaak 
afgesproken in de aanbesteding.  
 
Maatwerk 
In 2011 heeft Maatwerk de dienstverlening aan de bestaande Maatwerkdoelgroepen 
gecontinueerd. Circa 600 cliënten hebben zich bij Wmo Maatwerk gemeld. Dit heeft geleid tot 
zo’n 350 casemanagement trajecten, waarbij Amsterdamse burgers bij hun Wmo aanvragen 
door een casemanager zijn begeleid. Deze Wmo cliënten vroegen ruim 1.000 voorzieningen 
aan. In 2011 is gestuurd op stabilisering van de instroom van cliënten in Maatwerk en niet op 
uitbreiding van het aantal cliënten. In 2011 is gebleken dat de complexiteit van de 
cliëntproblematiek in Maatwerk stijgt. Er zijn meer cliënten die lijden aan de snel progressief 
verlopende ziekte ALS, en er is een toename van cliënten met complexe problematiek, multi-
problematiek, waarbij de Wmo vraag slechts een onderdeel van het grotere probleem is. 
 
Klanttevredenheid 
AOV heeft zoals hierboven gemeld een klanttevredenheidscijfer van gemiddeld 7,8. Voor 
HbH is er dit jaar geen tevredenheidonderzoek gedaan, omdat de HbH in 2011 in een 
aanbestedingsproces zat. De leveranciers zelf hebben wel tevredenheidsonderzoeken 
gedaan, waarvan de eerste indicatie is dat het rapportcijfer boven de 7,2 uit zal komen.  
Voor Maatwerk is er dit jaar geen tevredenheidonderzoek gedaan omdat het geen 
evaluatiejaar was.  
 
Programakkoord 2010-2014 
Het in het Programakkoord 2010-2014 geformuleerde beleid voor Maatschappelijke zorg 
wordt op de volgende onderdelen voortgezet. 
 
Indicatiesysteem voor zorg minder bureaucratisch 
Van de AOV-pas worden er jaarlijks 6.000 via een indicatie-beslisboom toegewezen. In 2010 
zijn de voorbereidingen begonnen voor de uitrol van de beslisboom naar de Wmo Helpdesk 
en één grote leverancier. Door de vertraging in de aanbesteding Hulp bij Huishouden is de 
uitrol van de vereenvoudiging van het indicatieproces vertraagd. CIZ heet nu Wmo-Zaak. 
 
Ketenaanpak dementie wordt ontwikkeld 
In 2011 is de Ketenaanpak Dementie vastgesteld. Daarbinnen zijn voor de gemeente vier 
prioriteiten, waarbij in 2011 het volgende is bereikt: 
� Informatie en Advies 

De website www.amsterdam.nl/dementie  is van start gegaan. De voorzieningen rond 
dementie staan in de gemeentelijke informatiedatabase/Wmo-informatiemodule (sociale 
kaart). Het foldermateriaal over casemanagement dementie is beschikbaar bij de loketten 

� Vroegsignalering 
Minimum niveau van deskundigheid is benoemd voor onder andere loketmedewerkers 

� Mantelzorgondersteuning 
De zorg voor mantelzorgers van dementerenden is één van de speerpunten in de nieuwe 
Subsidieverordening ondersteuning Mantelzorg en vrijwilligerswerk 

� Wmo-aanbod dementieproof 
Met betrekking tot de decentralisatie van de functiebegeleiding is onderzoek gestart naar 
aanbod voor mensen met dementie, dat overkomt naar de gemeente 

 
Prostituees worden beschermd tegen gezondheidszorgrisico’s, hun positie wordt versterkt en 
zij worden ondersteund met programma’s rond uitstappen 
Een aantal vrouwen en mannen in de prostitutie, zoals escort en thuisprostitutie, is moeilijk 
bereikbaar. Om het bereik onder deze specifieke groepen te vergroten is een incidentele 
prioriteit toegekend voor de uitbreiding van de capaciteit van het Prostitutie- en 
Gezondheidscentrum P&G2921. Daarnaast zijn er extra incidentele middelen toegekend om 

                                                
1
 P&G292 staat voor prostitutie en gezondheidscentrum, 292 duidt op het adres van het centrum, dat is gevestigd 

aan de Nieuwezijds Voorburgwal 292. 
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de werkzaamheden over de hele stad te kunnen uitbreiden. Vanuit P&G292 vindt coördinatie 
plaats in de keten voor het zorgaanbod aan prostituees. Eén van de onderdelen is het 
uitstapprogramma dat zich richt zich op weerbaarheidtraining, loopbaanbegeleiding, 
psychosociale ondersteuning, schuldhulpverlening en het vinden van passende woonruimte. 
Deze activiteit is in 2011 bekostigd met extra middelen die door het Rijk, via de  Regeling 
Uitstapprogramma Prostituees (RUPS), die tot 31 december 2011 zijn verlengd.  
 
De middelen uit de hiervoor toegekende incidentele prioriteit zijn met instemming van ons 
college ingezet ten behoeve van het preventieprogramma seksueel grensoverschrijdend 
gedrag ter voorkoming van loverboyproblematiek voor slachtoffer en dader. Deze taken 
worden uitgevoerd door stichting Spirit in het kader van hulpverlening aan minderjarige 
slachtoffers van mensenhandel.  
Omvang van deze problematiek in 2011: 
� 19 minderjarige slachtoffers mensenhandel/loverboyproblematiek 
� 15 sterke vermoedens van loverboyproblematiek 

 

Bereik P&G292 in 2011  

Vrouwen: 

Soa onderzoek 1.425 cliënten 

Seksueel gezondheidsspreekuur 274 

Hepatitis B vaccinaties 460 

Veldwerk 1.347 

Internet veldwerk vrouwen 49 

Extra consulten 122 
  

Prostitutie Maatschappelijk Werk (PMW) 266 cliënten 

Uitstapprogramma 76 

Face-to-face contacten PMW 858 

PMW contact via telefoon of e-mail 98 

Vrouwen die een cursus hebben gevolgd 112 
  

Mannen: 

Soa onderzoek 110 cliënten 

Hepatitis B. vaccinaties 17 

Veldwerk 291 

Extra consulten 15 

Er waren in 2011 5.175 contacten met veldwerkers. 
 
Er is een expertisecentrum voor slachtoffers Huiselijk Geweld met extra aandacht voor 
kinderen die getuige zijn van geweld binnen de privé sfeer 
Het expertisecentrum voor Slachtoffers Huiselijk Geweld Amsterdam (SHGA) functioneert 
sinds 1 mei 2011 in de vernieuwde opzet. De outline voor inbedding van de aanpak huiselijk 
geweld en kindermishandeling binnen stadsdelen en op centraal stedelijk niveau is gereed en 
wordt in 2012 geïmplementeerd. De doelstellingen voor tijdelijk huisverbod zijn ruimschoots 
gehaald (280 huisverboden eind december). Ketenpartners bereiden een verandering in het 
proces voor om meer groei te bereiken (naar 450 huisverboden). Beslisbomen voor eerste- 
en tweedelijns zorg en protocol kindermishandeling zijn gereed en de trainingen voor 
aandachtsfunctionarissen kindermishandeling bij Ouder/Kind Centra zijn gestart. Er is een 
onderzoek naar de problematiek en de signalen rond verborgen vrouwen uitgevoerd. 
Resultaten nog niet in 2011 beschikbaar. Er is gestart met een aanpak seksueel geweld en 
de pilot zorgcoördinatie bij seksueel geweld.  
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3.1.3 Wat heeft het gekost? 
Bedragen x € 1 miljoen Rekening 

2010 
Begroting 
2011 

Rekening 
2011 

Verschil 
Rekening-
Begroting 

Lasten (inclusief dotatie reserves)+ 261,8 245,0 256,0 11,0 

Wmo 132,2 130,4 139,3 8,9 

MO 73,9 64,3 65,7 1,4 

Overige maatschappelijke zorg 28,5 23,3 23,8 0,5 

Boedelbeheer 0,8 1,0 0,7 -0,3 

Pensionbeheer 0,2 0,3 0,2 -0,1 

Uitvaarten 0,8 0,7 0,8 0,1 

Geneeskundige hulp bij rampen (GHOR) 2,8 2,8 3,1 0,3 

Openbare geestelijke gezondheidszorg 22,6 22,2 22,4 0,2 

Baten (inclusief onttrekking reserves)- 51,2 26,1 31,6 5,5 

Wmo 19,8 8,9 9,2 0,3 

MO 13,0 0,0 3,4 3,4 

Overige maatschappelijke zorg 0,6 0,7 1,7 1,0 

Boedelbeheer 0,7 0,9 0,6 -0,3 

Pensionbeheer 0,0 0,0 0,0 0,0 

Uitvaarten 0,9 0,7 0,9 0,2 

Geneeskundige hulp bij rampen (GHOR) 2,8 2,6 2,9 0,3 

Openbare geestelijke gezondheidszorg 13,4 12,3 12,9 0,6 

Saldo (inclusief mutaties reserves) 210,6 218,9 224,4 5,5 

Wmo 112,4 121,5 130,1 8,6 

MO 60,9 64,3 62,3 -2,0 

Overige maatschappelijke zorg 27,9 22,6 22,1 -0,5 

Boedelbeheer 0,1 0,1 0,1 0,0 

Pensionbeheer 0,2 0,3 0,2 -0,1 

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

Geneeskundige hulp bij rampen (GHOR) 0,0 0,2 0,2 0,0 

Openbare geestelijke gezondheidszorg 9,2 9,9 9,5 -0,4 

 
Wet maatschappelijke ondersteuning  
Het saldo van de Jaarrekening 2011 is € 130,1 miljoen en dat is € 8,6 miljoen hoger dan de 
Begroting 2011. De stijging in het saldo is te verklaren door de volgende ontwikkelingen: 
 
(a) Nominale ontwikkeling:  + € 2,1 miljoen 
(b) Reëel: AWBZ overheveling + € 0,7 miljoen 
(c) Reëel: correctie apparaatskosten + € 0,4 miljoen 
(d) Nominaal: structurele correctie PBG, VV, Maatw. + € 0,2 miljoen 
(e) Reëel: toegestane dotatie Wmo egalisatie reserve + € 5,1 miljoen 
(f) overige + € 0,1 miljoen 
Totaal € 8,6 miljoen 
 
Ad (a) de Nominale stijging is conform de Begrotingscirculaire 2012 waarin de percentages 
zijn opgenomen voor de Actualisatie 2011. De percentages zijn niet gewijzigd in de Circulaire 
Jaarrekening 2011.  
 
Ad (b) tot en met (e) zijn mutaties welke in de Actualisatie 2011 zijn opgenomen. Hieronder 
volgt een korte toelichting.  
 
Ad (b) Ten behoeve van de AWBZ pakketmaatregel is eenmalig € 0,7 miljoen toegevoegd 
aan de begroting DWZS (B&W 30 november 2010). 
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Ad (c) Het bedrag van € 0,4 miljoen betreft een correctie in de actualisatie van de Begroting 
2011. Na de fusie zijn in de Begroting 2011 de apparaatskosten in de Wmo ten onrechte met 
€ 0,4 miljoen verlaagd. Het betreft hier de interne doorbelasting van de juristen van bezwaar 
en beroep t.l.v. de Wmo.  
 
Ad (d) Het betreft een nominale begrotingscorrectie 2011 wegens accresbijstelling na 
indiening van de Begroting 2011. In de Begroting 2011 zijn voor de Actualisatie 2010 en de 
Begroting 2011 de percentages uit de Circulaire Begoting 2011 van respectievelijk -1,67% en 
-0,67% toegepast. De percentages zijn later in het jaar aangepast tot respectievelijk -1% en 
0,0%. Deze bijstelling heeft geleidt tot een effect van € 0,2 miljoen op de subsidiebudgetten 
voor PBG, VV en Maatwerk.  
 
Ad (e) In de Jaarrekening 2010 is het collegebeslispunt 7.12 ‘DWZS: Wmo egalisatiereserve’ 
(B&W 12 april 2011) abusievelijk niet verwerkt in de Jaarrekening 2010. Deze verwerking 
heeft daarom alsnog in de Actualisatie/Jaarrekening 2011 plaatsgevonden en leidt daarmee 
tot een incidentele saldoverhoging van € 5,1 miljoen. 
 
Maatschappelijke opvang 
Het saldo van de rekening is € 62,3 miljoen en is € 2,0 miljoen lager dan de Begroting 2011. 
De daling in het saldo is te verklaren door de volgende ontwikkelingen: 
 
(a) Nominaal: + € 1,9 miljoen 
(b) Reëel: overheveling budgetten -/- € 1,0 miljoen 
(c) Reëel: decentralisatie uitkering Gemeentefonds: + € 0,9 miljoen 
(d) Reëel: correctie romp 2011 Rijksbijdrage MO + € 1,3 miljoen 
(e) Reëel: lagere subsidievaststellingen -/- € 0,9 miljoen 
(f) Reëel: onderbestedingen -/- € 4,1 miljoen 
(g) Reëel: resultaat subsidies oude jaren -/- € 2,0 miljoen 
(i) Reëel: toevoegingen aan reserves + € 1,9 miljoen 
Totaal -/- € 2,0 miljoen 
  
Ad (a) De nominale aanpassing komt gemiddeld neer op + 3,1 % (€ 1,9 miljoen t.o.v. € 60,9 
miljoen). Hierin is inbegrepen dat correctie op de percentages voor subsidies zoals eerder 
beschreven bij het onderdeel Wmo onder punt (d). 
 
Ad (b) Het betreft hier de volgende budgetten: 
� budget prostitutie van € 0,4 miljoen van DWZS naar OOV (o.b.v. ambtelijke 

afspraken)(gemeentebreed budgettair neutraal) 
� restant budget (van in totaal € 6,6 miljoen) opvang zwerfjongeren van € 0,3 miljoen van 

DWZS naar DMO (raadsbesluit 774 van 15 december 2010) (gemeentebreed budgettair 
neutraal) 

� budget patiëntenbeleid van € 0,3 miljoen van onderdeel ‘maatschappelijke opvang’ naar 
onderdeel ‘overige maatschappelijke zorg’ (budgettair neutraal). 

 
Ad (c) Het betreft de decentralisatie uitkeringen ‘regionale coördinatie nazorg 
ex/gedetineerden´ van €  0,7 miljoenen bestrijding ouderenmishandeling van € 0,34 miljoen 
(Raadsbesluit 1189 van 21 en 22 december 2011) die via het Gemeentefonds lopen en 
daarom gemeentebreed budgettair neutraal zijn. 
 
Ad (d) De Rompbegroting 2011 is abusievelijk verlaagd met € 1,3 miljoen met betrekking tot 
de ontwikkeling van de bijdrage van het Rijk aan de maatschappelijk opvang via het Cebeon 
verdeelmodel. Deze verlaging is gecorrigeerd in de Jaarrekening 2011. 
 
Ad (e) Het betreft een onderschrijding op de subsidieplafonds voor de productgroepen die 
worden vastgesteld op basis van de verordening kwetsbare burgers. 
 
Ad (f) Op verschillende onderdelen hebben zich onderbestedingen voorgedaan. Het betreft  
€ 1,5 miljoen op stelposten, € 0,4 miljoen op ondersteuning begeleiding psychosociaal, € 0,2 
miljoen op middelen nazorg detentie, € 0,1 miljoen op bestrijding huiselijk geweld en € 1,9 
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miljoen op maatschappelijke opvang en drugshulpverlening. Voorstel voor deze laatste 
onderbesteding van € 1,9 miljoen is om extracomptabel een egalisatiereserve te vormen voor 
het R. Kochplantsoen. 
 
Ad (g) Subsidies die in eerdere jaren verstrekt zijn, maar in 2011 lager worden vastgesteld 
leveren een baat op in de rekening van € 2,0 miljoen. 
 
Ad (i) Uit de onderbestedingen zijn extra dotaties gedaan aan de reserves, het gaat hierbij om 
de volgende reserves: 
� Reserves De Ruijsdael van € 0,9 miljoen en 
� Reserve Investeringen Maatschappelijke opvang van € 1,0 miljoen 
 
Overige subprogramma Maatschappelijke Zorg 
Het saldo van de rekening is € 20,8 miljoen en is € 0,5 miljoen lager dan de Begroting 2011. 
De daling in het saldo is te verklaren door de volgende ontwikkelingen: 
 
(a) Nominaal: + € 0,4 miljoen 
(b) Reëel: Budget overheveling -/- € 0,4 miljoen 
(c) Reëel: beschikking aan stadsdelen basispakket mantelzorg + € 0,7 miljoen 
(d) Reëel: Niet doorvertaalde nominale aanpassing -/- € 0,4 miljoen 
(e) Reëel: Lagere vaststelling subsidies -/- € 0,5 miljoen 
(f) Reëel: Onderbesteding stelposten: -/- € 0,7 miljoen 
(g) Reëel: Stijging apparaatskosten + € 0,1 miljoen 
(h) Reeel: Lagere onttrekking reserves + € 0,3 miljoen 
Totaal -/- € 0,5 miljoen 
 
Ad (a) Nominale aanpassingen conform de percentages uit de rekeningencirculaire. 
 
Ad (b) Het betreft de volgende budgetten: 
� Budget AWBZ pakketmaatregelen van € 0,7 miljoen van onderdeel ‘overige 

maatschappelijke zorg’ naar onderdeel ´Wmo´ (budgettair neutraal)  
� Budget patiëntenbeleid van € 0,3  van onderdeel ‘maatschappelijke opvang’ naar 

onderdeel ‘overig maatschappelijke zorg’ (budgettair neutraal) 
 
Ad (c) Niet begrote lasten basispakket mantelzorg van € 0,7 miljoen. De inkomsten bevinden 
zich in het Gemeentefonds en de lasten hadden zich in het Stadsdeelfonds moeten bevinden. 
Aangezien deze lasten pas vanaf de Begroting 2012 in het Stadsdeelfonds zijn opgenomen 
hadden de lasten 2011 in dit subprogramma begroot moeten worden, hierdoor ontstaat een 
saldo-effect ten opzichte van de begroting ten laste van de algemene middelen. 
 
Ad (d) Als gevolg van een collegebesluit uit 2010 (bd2010-006254) worden de structurele 
subsidie beschikkingen richting de instellingen niet meer aangepast als het subsidiebudget 
nominaal wordt aangepast.  
 
Ad (e) en (f) Op verschillende subsidies en stelposten is sprake van lagere vaststelling of 
onderbesteding, welke samen tot een saldodaling van € 1,2 miljoen leiden. 
 
Ad (g) De doorbelasting van het apparaat valt voor dit onderdeel € 0,1 miljoen hoger uit. De 
totale doorbelasting van het apparaat binnen DWZS is per saldo € 0,8 miljoen lager dan 
begroot. De lagere doorbelasting is te zien onder het Programma Stedelijke ontwikkeling 
onderdeel ‘Wonen’. 
 
Ad (h) Lagere onttrekkingen aan reserves (zie volgnummers 9802348, 9802350, 9802351 en 
9802352) dan begroot, waarbij de bijbehorende lastendaling zich in het subprogramma 
Openbare gezondheidszorg bevindt. 
 
Boedelbeheer 
Het saldo van de rekening is € 0,1 miljoen en is conform de begroting gerealiseerd. 
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Pensionbeheer 
Het saldo van de Jaarrrekening 2011 is € 0,2 miljoen en dat  is € 0,1 miljoen lager dan de 
Begroting 2011. De daling in het saldo is te verklaren doordat de vraag naar tijdelijke opvang 
van personen die onbehuisd zijn geraakt is gedaald in 2011. Daarnaast speelt mee dat ook 
een daling is te zien in de verblijfsduur van opgenomen daklozen. 
 
Uitvaarten  
Het saldo van de jaarrekening is -/- € 0,1 miljoen en is nagenoeg gelijk aan de begroting. De 
gemeente verzorgt op basis van de Wet op de Lijkbezorging (WOL) de uitvaart van 
overledenen voor wie zich geen nabestaanden hebben gemeld. In 2011 zijn 268 
begrafenissen voor rekening van de gemeente uitgevoerd. 
 
Geneeskundige hulp bij rampen (GHOR) 
Het saldo van de jaarrekening is € 0,2 miljoen en wijkt niet af van de begroting, wel zijn zowel 
de baten als de lasten met € 0,3 miljoen ten opzichte van de begroting gestegen. 
  
Openbare geestelijke gezondheidszorg 
Het saldo van de jaarrekening is € 9,4 miljoen en dat is € 0,4 miljoen lager dan de begroting.  
De daling in het saldo is te verklaren door de volgende ontwikkelingen: 
 
(a) Nominaal:  + € 0,2 miljoen 
(b) Reëel: Vangnet Jeugd  -/- € 0,2 miljoen 
(c) Reëel: afdeling Vangnet & Advies  + € 0,4 miljoen 
(d) Reëel: afdeling Geïntegreerde Voorzieningen  -/- € 0,7 miljoen 
(e) Overige -/- € 0,1 miljoen 
Totaal -/- € 0,4 miljoen 
  
Ad (b) Als gevolg van de toename van het aantal meldingen zijn de salarislasten bij de 
afdeling Vangnet Jeugd overschreden, er is meer personeel aangesteld. Dit wordt 
opgevangen door lagere lasten op andere posten en hogere baten ten opzichte van de 
begroting; ondermeer voor de inzet van personeel vanwege de zedenzaak en de uitvoering 
van inventies in het kader van Tijdelijke Huisverboden.  
 
Ad (c) De stijging in het saldo bij de afdeling Vangnet & Advies is veroorzaakt door het 
wegvallen van de brede doeluitkering Leefbaarheid en Veiligheid. Deze rijksuitkering is als 
decentralisatie-uitkering overgeheveld naar het Gemeentefonds. Overigens is 2011 het 
laatste jaar waarin deze uitkering is toegekend. Door de invulling van het management van 
deze afdeling met extern personeel is een nadeel ontstaan. Deze afdeling heeft ook 
werkzaamheden verricht in het kader van de Top-600 aanpak. Hier staan inkomsten 
tegenover. 
 
Ad (d) Bij de afdeling Geïntegreerde Voorzieningen is een reorganisatie doorgevoerd. Dit 
heeft geleid tot een afname van het aantal fte’s. Omdat de invulling van een aantal nieuwe 
functies het lastig is gebleken is de externe inhuur toegenomen. Tot slot is er een bedrag 
ontvangen met betrekking tot 2010 in verband met een afrekening met de zorgverzekeraars. 
Het gaat om zorgactiviteiten die worden vergoed op basis van de zogenaamde diagnose 
behandelcombinaties. 
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3.2 Openbare gezondheidszorg 
 
3.2.1 Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt? 
 
Programakkoord 2010-2014 
 
Doelstelling 1: Alle meldingen bij Vangnet Jeugd rond jeugdigen met problemen en Multi Probleem Gezinnen 
(MPG’s)  worden zo snel mogelijk opgevolgd  
 
Indicator Nulmeting en 

peildatum 
Rekening 
2010 

Begroting 
2011 

Bereikt 
2011 

Te behalen 
resultaat 
2010-2014 

Wachttijden Vangnet Jeugd (VJ) 
� Percentage meldingen waarvan 

op werkdagen binnen 24 uur 
wordt bepaald of VJ de melding 
aanneemt  

� Percentage aangemelde cliënten 
dat binnen  twee weken in 
behandeling is genomen door VJ  

 

 
 
100% 
 
 
85% 
 

 
 
2009 
 
 
2009 

  
 
100% 
 
 
           90% 

 
 
100% 
 
 
85% 
 
 

 
 
100% 
 
 
100% 

 
Doelstelling 2: Om misbruik van softdrugs en alcohol het hoofd te bieden, hanteren wij een actief 
voorlichtingsbeleid over verantwoord alcohol- en drugsgebruik 

 
Indicator Nulmeting en peildatum Rekening 

2010 
Begroting 
2011 

Bereikt 
2011 

Te behalen 
resultaat 
2010- 2014 

Aantal deelnemende scholen in het 
onderwijs dat mee doet aan: 
 
'De Gezonde School en 
Genotmiddelen' (VO). 
 
Alcoholpreventie basisonderwijs 
(bao). 
 
Rooksignaal (bao). 
 
Actie Tegengif/Smoke Alert (VO) 
 

 
 
 
40 
 
 
15 
 
 
30 klassen 
 
25 
(150 á 180 
klassen)  

 
 
 
2007/2008 
 
 
2007/2008 
 
 
2007/2008 
 
2007/2008 

 
 
 
43 
 
 
va 2011 
 
 
va 2011 
 
va 2011 

 
 
 
52 
 
 
15 
 
 
30 
 
30 

 
 
 
46 
 
 
13 
 
 
23 
 
24 

 
 
 
52 
 
 
18 
 
 
30 
 
30 

 

3.1.2 Wat hebben we ervoor gedaan? 
Doelstelling 1: Alle meldingen bij Vangnet jeugd rond jeugdigen met problemen en Multi 
Probleem Gezinnen (MPG’s)  worden zo snel mogelijk opgevolgd 
De GGD, afdeling Vangnet Jeugd, houdt zich bezig met Amsterdamse kinderen die mogelijk 
in hun ontwikkeling worden bedreigd. Het doel daarvan is tijdig in te kunnen grijpen in een 
bedreigende situatie, zodat kinderen de zorg krijgen die ze nodig hebben. Op die manier 
wordt voorkomen dat ze ontsporen. Vangnet Jeugd zoekt de gezinnen op, brengt hun situatie 
in kaart en stelt vast welke hulp nodig is. Daarna wordt de juiste hulpverleningsinstantie 
ingeschakeld. 
 
De verwachte stijging van het aantal meldingen bij Vangnet Jeugd heeft inderdaad 
plaatsgevonden, invoering van het Prokid-systeem en intensivering van de samenwerking 
met politie heeft geleid tot een stijging van het aantal meldingen vanuit politie. In 2010 zijn er 
ongeveer 3.000 meldingen bij Vangnet Jeugd gedaan, in 2011 zijn deze opgelopen tot bijna 
3.500 (waarvan ongeveer 2.250 komend van de politie)  
 
In december 2010 en januari 2011 is de Amsterdamse zedenzaak gaan spelen. De maanden 
daarna is er een beroep gedaan op de kennis en kunde van de medewerkers van Vangnet 
Jeugd, daar waar het de opvang en begeleiding van gezinnen en andere betrokkenen bij 
deze zedenzaak betreft. Gezien de aard en omvang van de zaak heeft dit geleid tot inzet van 
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de helft van het team gedurende ongeveer twee maanden, zowel bij de eerste opvang, als bij 
de nazorg. 
Het formeren van het team voor het project Top 600 heeft er toe geleid dat een aantal 
mensen uit het team Vangnet Jeugd zijn overgestapt, waarna het vervangen van deze 
medewerkers enige maanden in beslag genomen heeft. 
Afgelopen jaar heeft het verkorten van de wachtlijst prioriteit gehad, waartoe de structuur van 
de afdeling is gewijzigd en er meetinstrumenten ontwikkeld zijn om zicht te krijgen op de 
wachtlijst en de wachtduur. 
 
Doelstelling 2: Om misbruik van softdrugs en alcohol het hoofd te bieden, hanteren wij een 
actief voorlichtingsbeleid over verantwoord alcohol- en drugsgebruik 
Het aantal deelnemende scholen is een indicatie voor een al dan niet succesvol bereik op 
scholen. Er zijn 69 scholen voor voortgezet onderwijs in Amsterdam die in aanmerking komen 
voor De Gezonde School en Genotmiddelen. Als 75% van deze scholen deelneemt zijn 52 
scholen bereikt, en dat is conform het streefgetal voor de afgelopen jaren en de bijbehorende 
financiering.  
 
Programakkoord 2010-2014 
Aan het in het Programakkoord 2010-2014 geformuleerde beleid voor Openbare 
Gezondheidszorg wordt op de volgende wijze uitvoering gegeven. 
 
Het bespreekbaar maken van dilemma’s en taboes in de zorgsfeer 
De activiteiten richten zich op: 
� betrekken van de zelforganisaties, waar mogelijk, professioneel, bijvoorbeeld bij 

methodiek ontwikkeling. We gaan uit van eigen kracht 
� betrekken en inzetten van alle ambassadeurs Stille Dilemma’s  
� alle bovengenoemde acties kunnen, afhankelijk van de resultaten en middelen, uitgerold 

worden over andere stille dilemma’s binnen de portefeuille Zorg  
 
Tijdig onderkennen van geestelijke gezondheidsproblemen (waaronder LVG en 
psychosociale problematiek) en het realiseren van wijkgerichte structuren gericht op 
kwetsbare personen 
Op dit moment zijn er geen aantallen niet herkende LVG’s (licht verstandelijk gehandicapten) 
bekend; absolute aantallen zijn dus niet te geven. Eind 2009 is een start gemaakt met een 
pilot waarbij +/- 1200 basisscholieren gescreend worden op aanwezigheid van psychosociale 
problemen. Hiertoe is in 2010 op vijf scholen een leerlingvolgsysteem psychosociale 
problematiek geïmplementeerd. Binnen dit systeem vullen leerkrachten voor elk kind jaarlijks 
een korte screeningslijst (SDQ2) in. Naar verwachting zullen zo’n 200 kinderen opgespoord 
worden met (beginnende) psychosociale problematiek. Vervolgens zal de 
Jeugdgezondheidszorg in overleg met de school bepalen of nadere diagnostiek nodig is 
(onderzoek op indicatie, eventueel met behulp van screeningslijsten) en zo ja, welke 
(preventieve) zorg voor deze kinderen geïndiceerd is. 

                                                
2  Strengths and Difficulties Questionniare (SDQ) instrument voor opsporen psychosociale problemen bij jeugd 
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3.2.3 Wat heeft het gekost? 

 
Bedragen x € 1 miljoen Rekening 

2010 
Begroting 
2011 

Rekening 
2011 

Verschil 
Rekening- 
Begroting 

Lasten (inclusief dotatie reserves)+ 153,0 138,3 151,4 13,1 

Spoedeisende medische hulp 22,1 19,6 24,9 5,3 

kapitaallasten van verstrekte geldleningen Stichtingen 
Slotervaartziekenhuis/ Poort/ Sarphatishuis 0,3 0,3 0,3 0,0 

Infectieziekten 38,9 32,4 42,7 10,3 

Onderzoek gezondheidsbevordering/ - beleid 10,7 10,9 10,1 -0,8 

Milieu en Gezondheid 5,6 4,3 5,4 1,1 

Algemene gezondheidszorg 4,4 3,9 6,4 2,5 

Overige activiteiten GGD/Arbo 8,1 3,8 4,5 0,7 

Jeugdgezondheidszorg 62,9 63,1 57,1 -6,0 

Baten (inclusief onttrekking reserves)- 132,2 121,9 132,2 10,4 

Spoedeisende medische hulp 19,6 17,6 20,4 2,8 

kapitaallasten van verstrekte geldleningen Stichtingen 
Slotervaartziekenhuis/ Poort/ Sarphatishuis 0,3 0,3 0,3 0,0 

Infectieziekten 36,0 28,8 39,8 11,0 

Onderzoek gezondheidsbevordering/ - beleid 4,8 4,5 5,1 0,6 

Milieu en Gezondheid 4,5 3,0 4,0 1,0 

Algemene gezondheidszorg 3,6 3,2 6,2 3,0 

Overige activiteiten GGD/Arbo 8,8 3,7 1,7 -2,0 

Jeugdgezondheidszorg 54,6 60,7 54,7 -6,0 

Saldo (inclusief mutaties reserves) 20,8 16,4 19,2 2,7 

Spoedeisende medische hulp 2,5 2,0 4,5 2,5 

kapitaallasten van verstrekte geldleningen Stichtingen 
Slotervaartziekenhuis/ Poort/ Sarphatishuis 

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

Infectieziekten 2,9 3,6 2,9 -0,7 

Onderzoek gezondheidsbevordering/ - beleid 5,9 6,4 5,0 -1,4 

Milieu en Gezondheid 1,1 1,3 1,4 0,1 

Algemene gezondheidszorg 0,8 0,7 0,2 -0,5 

Overige activiteiten GGD/Arbo -0,7 0,1 2,8 2,7 

Jeugdgezondheidszorg 8,3 2,4 2,4 0,0 

 
Spoedeisende Medische Hulp 
Het saldo van de Jaarrekening 2011 is € 4,5 miljoen en dat is € 2,5 miljoen hoger dan de 
Begroting 2011. De stijging in het saldo is te verklaren door de volgende ontwikkelingen: 
 
(a) overdracht ambulancedienst/meldkamer  + € 0,5 miljoen 
(b) vrijval verlofstuwmeren  -/- € 0,5 miljoen 
(c) hogere projectkosten  + € 0,2 miljoen 
(d) voorziening frictiekosten overdracht ambulancedienst  + € 2,7 miljoen 
(e) meer meldingen meldkamer -/- € 0,4 miljoen 
Totaal + € 2,5 miljoen 
 
Ad (a) 2011 heeft in het teken gestaan van de verkoop van de ambulancedienst en de 
meldkamer aan VZA. Hiervoor is gekozen vanwege de aanpassing van de Wet op de 
ambulancezorg per 1 januari 2012. In verband met de overdracht zijn er kosten gemaakt in 
2011. Per saldo gaat het om een bedrag van -/- € 46.000. In 2011 is er € 0,229 miljoen 
uitbetaald in verband met opgebouwde vakantiegeldrechten over 2011. Als gevolg van de 
overdracht van de ambulancedienst/meldkamer vallen de medewerkers onder een andere 

Raadsdruk Jaarrekening 2011 89Raadsdruk Jaarrekening 2011 89



pensioenregeling. Deze overgang heeft € 0,194 miljoen gekost vanwege in rekening 
gebrachte uittredingskosten.  
 
Ad (b) Bij de Jaarekening 2010 is een bedrag opgenomen op de post ‘nog te betalen’ voor het 
afbouwen van verlofstuwmeren. In 2011 is dit verlofstuwmeer gedeeltelijk afgebouwd door 
medewerkers extra verlof te laten opnemen en een deel uit te betalen. Per saldo kon een 
bedrag van € 0,545 miljoen vrijvallen. Er resteert nu nog een bedrag van € 0,3 miljoen voor 
opgebouwde verlofrechten op de balans.  
 
Ad (c) Verder is er in 2011 € 0,17 miljoen meer uitgegeven voor projectkosten dan begroot.  
 
Ad (d) Tot slot is in de jaarrekening een voorziening gevormd voor de dekking van de 
frictiekosten in verband met de overdracht van de ambulancedienst. Hiervoor is een bedrag 
opgenomen van € 2,7 miljoen. Dit was niet geraamd in de begroting. Dit nadeel van -/- € 2,7 
miljoen wordt gedekt door een onttrekking uit de voorziening risico’s (zie programma 
Algemene dekkingsmiddelen). Deze voorziening is bij de Jaarrekening 2010 gevormd onder 
andere om de verwachte frictiekosten met betrekking tot de uitplaatsing van de 
ambulancedienst te kunnen dekken. 
 
Ad (e) In 2011 heeft bij de meldkamer overschrijding op de kosten voor externe inhuur 
plaatsgevonden ten bedrage van + € 0,3 miljoen. Dit was nodig om de stijging van het aantal 
meldingen te kunnen verwerken. Door de toename van het aantal meldingen zijn ook de 
inkomsten toegenomen met € 0,2 miljoen. Daarnaast is er sprake van een nadeel van € 0,1 
miljoen omdat een deel van de kosten niet meer declarabel zijn bij het BTW-
compensatiefonds. Tot slot zijn de kapitaallasten € 0,2 miljoen hoger dan geraamd . Deze 
kosten kunnen in 2012 waarschijnlijk nog bij de zorgverzekeraars in rekening worden 
gebracht. 
 
Kapitaallasten van verstrekte geldleningen Stichtingen (Slotervaartziekenhuis/ Poort/ 
Sarphatihuis) 
De gemeente heeft in het verleden leningen aan stichtingen verstrekt. Om de leningen te 
kunnen verstrekken heeft de gemeente op haar beurt zelf op de markt geleend. De 
ontvangen rentebaten van de stichtingen worden gebruikt om de eigen lening af te lossen. 
Het betreft daarmee een budgettair neutrale post. 
 
Infectieziekten 
Het saldo van de Jaarrekening 2011 is € 2,9 miljoen en dat is € 0,7 miljoen lager dan de 
Begroting 2011. De daling in het saldo is te verklaren door de volgende ontwikkelingen: 
 
(a) SOA bestrijding  + € 0,1 miljoen 
(b) Algemene infectiebestrijding + € 0,1 miljoen 
(c) Tuberculosebedrijding en Onderzoek + € 0,2 miljoen 
(d) Overig -/- € 1,1 miljoen 

Totaal -/- € 0,7 miljoen 
 
Ad (a) Bij de afdeling SOA bestrijding is per saldo sprake van een nadelige afwijking van de 
begroting van € 0,1 miljoen. Dit komt omdat de kosten niet meer declarabel zijn bij het BCF; 
hiermee vervalt een voordeel.  
 
Ad (b) De afdeling Algemene Infectieziektenbestrijding laat ook een nadeel zien van € 0,1 
miljoen. Dit wordt veroorzaakt door een positief resultaat bij het Reizigers- en 
Vaccinatiebureau en een negatief resultaat bij de afdeling Hygiëne en Inspectie. In het 
resultaat van de laatst genoemde afdeling zitten ook de kosten voor de extra inspecties naar 
aanleiding van het advies van de commissie Gunning. De kosten bedragen € 0,2 miljoen. 
 
Ad (c) De afdeling Tuberculose bestrijding heeft een voordeel gerealiseerd van € 0,1 miljoen. 
Hetzelfde geldt voor de afdeling Onderzoek. Voor beide afdeling geldt dat verklarende 
factoren bestuurlijk gezien niet van dien aard zijn dat dit toegelicht zou moeten worden. 
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Ad (d) Tegenover de toegenomen uitgaven met betrekking tot infectieziekten staan ook 
hogere inkomsten. De inkomsten zijn per saldo € 1,1 miljoen harder gestegen dan de 
uitgaven. 
 
Onderzoek gezondheidsbevordering/ -beleid 
Het saldo van de Jaarrekening 2011 is € 5,1 miljoen en is € 1,4 miljoen lager dan de 
Begroting 2011. De daling in het saldo is te verklaren door de volgende ontwikkelingen: 
 
Bij onderzoek is sprake van een voordeel als gevolg van vacatures. Daarnaast zijn er meer 
inkomsten omdat medewerkers zijn ingezet voor werkzaamheden rond de zedenzaak en voor 
de Top600-aanpak. Bij de Begroting 2011 is een prioriteit toegekend voor het project Stille 
Dilemma’s. Daarnaast heeft dit subprogramma uit het subprogramma Maatschappelijke Zorg 
een bijdrage ontvangen voor de uitvoering van Tijdelijke Huisverboden in het kader van het 
project Stille Dilemma’s. Dit bedrag is grotendeels vrijgevallen. Ook de middelen voor het 
project Stille Dilemma’s is niet volledig uitgegeven. Het restant is, zoals gemeld in de 
 8-maandsrapportage, gereserveerd. Verder is er bij Gezondheidsbevordering en Beleid een 
aantal kleine afwijkingen ten opzichte van de begroting, waaronder de correctie voor de 
nominale ontwikkeling, maar per saldo hebben deze geen effect. 
 
Milieu en Gezondheid 
Het saldo van de rekening is € 1,4 miljoen en dat is € 0,1 miljoen hoger dan de Begroting 
2011. De stijging in het saldo is te verklaren door de volgende ontwikkelingen: 
 
De oorzaak ligt bij de afdeling Dierplaagbeheersing. Stadsdelen hebben minder opdrachten 
gegeven voor de beheersing van ratten- en vogeloverlast in de openbare ruimte van € 0,2 
miljoen. Dit nadeel wordt gecompenseerd door lagere lasten in de sfeer van de 
bedrijfsvoering, onder andere personeel en overhead waardoor het resultaat op dit onderdeel 
uitkomt op afgerond € 0,1 miljoen.  
 
Algemene Gezondheidszorg 
Het saldo van de Jaarrekening 2011 is € 0,2 miljoen en is € 0,5 miljoen lager dan de 
Begroting 2011. De daling in het saldo is te verklaren door de volgende ontwikkelingen: 
 
Alle activiteiten worden verricht op basis van daadwerkelijke prestaties en/of uren 
doorberekend. De kosten voor gemeentelijke taken op het terrein van de forensische 
geneeskunde worden ruimschoots gedekt door de inkomsten uit markttaken met betrekking 
tot forensische geneeskunde. 
 
Overige activiteiten GGD/Arbo 
Het saldo van de Jaarrekening 2011 is € 2,8 miljoen en dat is € 2,7 miljoen hoger dan de 
Begroting 2011. De stijging in het saldo is te verklaren door de volgende ontwikkelingen: 
 
(a) Zedenzaak  + € 0,6 miljoen 
(b) WW/Wachtgeld  + € 0,7 miljoen 
(c) Mutatie in reserves  + € 1,6 miljoen 
(d) Diverse kleine posten (voordelig) -/- € 0,2 miljoen 

 Totaal + € 2,7 miljoen  
 
Ad (a) Bij de zedenzaak zijn hogere kosten gemaakt van + € 0,6 miljoen. 
Ad (b) De kosten voor WW/Wachtgeld zijn € 0,7 miljoen hoger dan begroot. 
Ad (c) de mutatie in de reserves betreft per saldo een toevoeging van € 1,6 miljoen op alle 
reserves binnen dit subprogramma. De bijbehorende onderbestedingen bevinden zich onder 
de overige onderdelen van dit subprogramma. 
 
Jeugdgezondheidszorg 
Het saldo van de Jaarrekening is € 2,4 miljoen en wijkt niet af van de Begroting 2011; wel zijn 
zowel de lasten en baten gedaald met € 6,0 miljoen ten opzichte van de begroting. 
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4 Reserves, voorzieningen en investeringen 
 
4.1 Reserves 
 
Bedragen x € 1 miljoen                                                                                                                                                                                                          Stand 

ultimo  
Mutaties 2011 Stand 

ultimo  

  2010  +  -/-  2011 

Afgewikkelde reserves         

Reserve armoede Tang gelden - chronische zieken 0,4 0 0,4 0 

van Wiechen 0,1 0 0,1 0 

Ontbijt en Lunch Schoolgaande Jeugd 0,1 0 0,1 0 

ROC-MBO 0,1 0 0,1 0 

Vergoeding experiment woningaanpassingen mantelzorgers 0,1 0 0,1 0 

Participatie-envelop vrijwilligerswerk 0,05 0 0,05 0 

Reserve Tienerzwangerschappen (GGD) 0,05 0 0,05 0 

GGZ-Preventie 0,02 0 0,02 0 

Gehandhaafde reserves         

WMO egalisatiereserve 1,6 9,4 0 11 

Research en Development 2,4 1,6 0,9 3,1 

Reserve De Ruijsdael 1 2 0 3 

Reserve Investeringen Maatschappelijke Opvang (MO) 3 1 2,5 1,5 

Gezond in de Stad 4-12jr 0,4 0,5 0 0,9 

Pilot WMO-WWB 1,5 0 1,1 0,4 

Omvangrijke en niet jaarlijks terugkerende kosten (GGD) 0,2 0 0 0,2 

Overgewicht 4-12 jarigen/ Toeleiding kinderen 0-19 met overgewicht 0,3 0 0,2 0,1 

Samen Starten 0,5 0 0,4 0,1 

WW-uitkeringen (GGD) 0,1 0 0 0,1 

Sociale competentietrainingen Taakspel 0,3 0 0,2 0,1 

Reserve Sport Jeugd (GGD) 0,4 0 0,3 0,1 

SDQ 5-10 jaar Leraren 0,2 0 0,1 0,1 

2e Contactmoment VO 0,1 0 0 0,1 

Friends 0,1 0 0 0,1 

Nieuwe reserves         

Reserve Nazorg Detentie 0 0,7 0 0,7 

Reserve Geweld achter de Voordeur 0 0,3 0 0,3 

Reserve Stille Dilemma's 0 0,2 0 0,2 

Totaal reserves 13 15,7 6,6 22,1 

 
4.1.1 Afgewikkelde reserves 
 
Reserve armoede Tang gelden – chronische zieken 
De reserve is aangewend voor extra uitvoeringskosten in verband met de afwikkeling van 
beroep- en bezwaarschriften naar aanleiding van de nieuwe meer sobere regeling voor 
chronisch zieken, de Aanvullende tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Actg) 
en voor programmakosten bij deze regeling. 
 
Reserve van Wiechen 
Deze reserve is gevormd omdat vanwege de overgang van KIDOS (digitaal kinderdossier)  
naar een andere softwareleverancier de aanpassing van deze functionaliteit is uitgesteld. In 
2010 is € 0,1 miljoen gereserveerd. In 2011 is € 0,1 miljoen onttrokken. Aanpassing is 
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uitgevoerd en reserve is daarmee afgewikkeld. In 2011 is € 0,05 miljoen uitgegeven. Ultimo 
2011 is deze reserve leeg en kan worden opgeheven. 
 
Ontbijt en Lunch Schoolgaande Jeugd 
De middelen in deze reserve zijn bestemd voor de ontwikkeling van een aanpak gericht op 
het stimuleren van gezond ontbijten en lunchen van leerlingen in het Amsterdamse 
basisonderwijs. Bij de Jaarrekening 2008 is voorgesteld een deel van deze middelen te laten 
vrijvallen. Uw vergadering heeft besloten deze middelen te reserveren voor voorzetting van 
het project. In 2011 is € 0,1 miljoen onttrokken. De reserve heeft ultimo 2011 geen saldo 
meer. Deze reserve is afgewikkeld. 
 
Reserve ROC-MBO 
Dit project richt zich op leerlingen (en gezinnen) en medewerkers op het MBO met als doel 
het realiseren van een structurele samenwerking met andere partners in Zorg en 
Adviesteams op scholen om kinderen en jeugdigen met (vermoedens van) emotionele, 
gedrags, -ontwikkelings- en/of schoolleerproblemen, hun gezinnen en scholen vroegtijdig, 
efficiënt en effectief te ondersteunen.  
De start van dit project is gekoppeld aan het schooljaar 2010-2011. Middelen zijn toegekend 
als onderdeel van een budgetoverdracht van Jeugd naar Zorg in het kader van JA/KE (Jong 
Amsterdam/Kinderen Eerst). De uitgaven liepen niet gelijk met het boekjaar en derhalve is 
voorgesteld de resterende middelen uit 2010 te reserveren voor 2011. De reserve is in 2011 
volledig besteed. 
 
Reserve Experiment woningaanpassing i.v.m. mantelzorgers  
Experiment woningaanpassingen voor cliënten die dichterbij hun mantelzorgers gaan wonen. 
Met motie C’ (begrotingsbehandeling 15/16 december 2010) heeft de raad besloten om de 
reserve niet vrij te laten vallen en het experiment te continueren in 2011. De reserve is in 
2011 afgeboekt 
 
Reserve participatie envelop Vrijwilligerswerk 
De Reserve die gevormd is voor ‘Vrijwilligerswerk’ eind vorig jaar (2010) voor een bedrag van  
€ 48.643 is niet tot besteding gekomen in het jaar 2011 en valt geheel vrij. 
 
Reserve Tienerzwangerschappen (GGD) 
De middelen zijn bestemd voor het ontwikkelen en implementeren programma’s voor 
relationele en seksuele vorming in het basisonderwijs, het jongerenwerk en het MBO met als 
doe het voorkomen van tienerzwangerschappen. De activiteiten worden in het schooljaar 
2009/2010 uitgevoerd met een mogelijke uitloop naar 2010/2011. De middelen zijn toegekend 
op basis van motie 802 uit 2008. 
 
GGZ-Preventie 
Dit is een reserve die is gevormd uit het resterende budget van de prioriteit in het kader van 
de Nota Volksgezondheid van € 0,3 miljoen met als doel de GGZ-preventie op niveau te 
brengen. In 2008 is gestart met de voorbereiding van laagdrempelige website inclusief een 
systeem van doorgeleiding naar de reguliere hulpverlening voor Amsterdamse jongeren ter 
preventie van depressie en angst. In 2011 is het resterend saldo van € 20.000 onttrokken. 
Het saldo is ultimo 2011 nul. 
 
Reserve Verzuimbegeleiding en Rechtstreeks Verwijzen. 
Bij de Jaarrekening 2010 is besloten tot de vorming van een reserve voor de projecten 
Verzuimbegeleiding en Rechtstreeks Verwijzen. Deze middelen zijn in 2011 besteed aan de 
desbetreffende projecten. Deze reserves komen daarom ultimo 2011 niet terug op de balans. 
Deze nieuwe reserve is derhalve afgehandeld. 
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4.1.2 Gehandhaafde reserves 
 
Wmo egalisatiereserve  
Doel van de reserve is het opvangen van onvoorspelbare fluctuaties in de 
openeinderegelingen binnen de Wmo. De egalisatiereserve bedroeg op 1-1-2011  
€ 1,6 miljoen. Het betreft hier een toevoeging van € 9,4 miljoen uit de onderschrijding op de 
MO. Daarnaast is een beslispunt geformuleerd om hierbovenop voor 2011 nog een bedrag 
van € 1,9 miljoen toe te voegen aan de egalisatiereserve. Het eindsaldo in 2011 
€ 12,9 miljoen. 
 
Reserve Research en Development 
Aan deze reserve is € 1,6 miljoen toegevoegd en € 0,9 miljoen onttrokken. Saldo eind 2011 
bedraagt € 3,0 miljoen. Deze reserve wordt gevoed door gedeeltelijke toevoeging van het 
resultaat op B-taken en wordt ingezet voor projecten om de kennis en kwaliteit van GGD op 
peil te houden. De verwachte toevoeging is van te voren moeilijk te ramen. Deze is 
afhankelijk van het resultaat op de B-taken. In de Begroting 2011 is hiervoor dan ook geen 
bedrag geraamd. Dit is conform het instellingsbesluit van deze reserve. 
 
Reserve De Ruijsdael 
Bij besluit van 2 november 2010 is een reserve gevormd om de risico’s te dekken inzake de 
exploitatie van een tijdelijke woonvoorziening voor dak- en thuislozen De Ruijsdael. In 2011 is 
voor een jaar extra exploitatie gedoteerd aan de reserve. De exploitatie en daarmee de 
reserve loopt tot uiterlijk eind 2014.Het eindsaldo 2011 € 3,0 miljoen. 
 
Reserve Investeringen maatschappelijke opvang 
Uw raad heeft op 10 juni 2009 ingestemd met het instellen van een investeringsfonds 
maatschappelijke opvang voor de uitbreiding van voorzieningen voor de opvang van dak- en 
thuislozen. Op 15 december 2010 heeft de raad ingestemd met de verlening van de loopduur 
van het fonds tot 31 december 2012. De maximale omvang van het fonds is gesteld op 
€ 3.000.000. Gedurende de looptijd kan aan het fonds vanuit de onderbesteding van het 
resultaatgebied maatschappelijke opvang worden gedoteerd. Aan het Fonds is onttrokken  
€ 2.514.000. Het Fonds is vanuit de onderbesteding MO aangevuld tot € 1.500.000 voor in 
2012 te realiseren projecten 
 
Gezond in de stad 4-12jr 
Het programma Gezond in de Stad wordt betaald uit een decentralisatie uitkering van het 
Rijk. Dit loopt via het gemeentefonds. De GGD dekt hieruit de uitgaven voor het project Jump-
in; een project gericht op bewegingsstimulering en preventie van overgewicht bij kinderen 
tussen 4 en 12 jaar in sociale en economische achterstandswijken. De uitgaven voor het 
project zijn niet gelijkmatig over de jaren verdeeld. Daarom wordt voorgesteld de resterende 
middelen uit 2011 te reserveren. Ultimo 2011 bedraagt het saldo € 0,9 miljoen. 
De toevoeging aan deze reserve was niet gemeld bij de 8-maandsrapportage. Wel was een 
toevoeging gemeld aan de reserve Overgewicht die wordt ingezet voor de dekking van de 
kosten van hetzelfde programma in het kader van de nota Volksgezond. In de rekening is de 
toevoeging niet bij die reserve, maar bij de reserve gezond in de stad opgenomen. 
 
Reserve pilot Wmo-Wwb 
Er is voor de pilot ‘Wmo-Wwb activering alleenstaande mannen 50+’ een reserve gevormd 
van € 1.501.440 per 31 december 2010. In het jaar 2011 is er naast een vrijval van € 2.730 
een bedrag van € 1 miljoen tot besteding genomen. Ultimo 2011 resteert er in de jaarrekening 
een reservering van € 0,43 miljoen die in 2012 geheel tot besteding zal komen. 
 
Omvangrijke en niet jaarlijks terugkerende kosten (GGD) 
Deze bestemmingsreserve behoort bij het streeklaboratorium en is bestemd om in te kunnen 
spelen op veranderingen in de markt, productenaanbod en het tijdelijk opvangen van het 
verlies van klanten. In 2011 zijn middelen om ingezet voor aanpassing TBC-laboratorium aan 
wettelijke eisen. In 2011 is € 30.000 onttrokken voor de ontwikkeling en de frictie in verband 
met de verbouwing van het laboratorium. In 2011 is € 30.000 toegevoegd voor de inrichting 
van een BSL 3 (Bio Safety Level 3) laboratorium om aan de veiligheidseisen te blijven 
voldoen. Het saldo ultimo 2011 bedraagt € 0,2 miljoen.  
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Overgewicht 4-12 jarigen/ Toeleiding kinderen 0-19 met overgewicht 
In 2010 is er eenmalig een prioriteit van € 0,5 miljoen toegekend voor het tegengaan van 
overgewicht bij jongeren. Het doel van deze prioriteit is het stimuleren van beweging en 
preventie van overgewicht bij basisschoolkinderen in sociale en economische 
achterstandswijken in Amsterdam, in samenwerking met de stadsdelen, sportverenigingen, 
JGZ, schoolbegeleidingsdienst en diëtisten. In 2011 is € 0,2 miljoen aan de reserve 
onttrekken. Het betreft hier een activiteit die schooljaar gebonden is. Het restant saldo 
bedraagt € 0,1 miljoen 
 
Samen Starten 
Deze reserve is gevormd in de Jaarrekening 2007. Samen Starten is een project dat zich richt 
op vroeg signalering van gezinsproblemen met als doel om psychische en sociale problemen, 
antisociaal of zelfs crimineel gedrag bij kinderen te voorkomen. Het gaat om een project dat in 
het kader van JA/KE (Jong Amsterdam/Kinderen eerst) wordt uitgevoerd. Reeds bij de start is 
hele project verschoven waardoor de uitvoering doorloopt tot 2012. In 2011 is € 0,4 miljoen 
onttrokken. Hiervan helft hiervan betreft vrijval. Het resterende bedrag van € 0,1 miljoen wordt 
in 2012 besteed. 
 
WW-uitkeringen (GGD) 
Deze reserve is bestemd voor de dekking van de kosten voor WW en wachtgeld. Vanaf 2009 
is het niet toegestaan om vanuit de exploitatie middelen toe te voegen aan deze reserve. In 
2011 is er ook niets onttrokken. Het saldo ultimo 2011 bedraagt € 0,1 miljoen. Het resterende 
bedrag is toegekend door de zorgverzekeraar omdat het contract voor de avond-, nacht- en 
weekendopenstelling van de zorgmeldkamer niet is verlengd. 
 
Reserve Sociale competentietrainingen Taakspel  
Taakspel is een universele, klassikale interventie ter preventie van gedragsproblemen waarbij 
leerlingen, middels een spel leren zich beter aan de klassenregels te houden. Doel is het 
bevorderen van taakgerichtgedrag bij kinderen, het verminderen van regelovertredend gedrag 
en het bevorderen van een positief onderwijsklimaat. Dit project loopt vanaf 2008 tot en met 
2011. Het project zou in 2011 zijn afgerond, maar er worden nog beperkte kosten verwacht in 
2012. In 2011 is er € 0,2 miljoen onttrokken, ultimo 2011 resteert een bedrag van € 0,1 
miljoen.  
 
Reserve Sport Jeugd (GGD) 
De middelen in deze reserve zijn bestemd voor het opzetten van programma’s voor 
bewegingsactiviteiten en het stimuleren van gezonde voeding bij jeugdigen. Er is € 0,3 
miljoen onttrokken. Het saldo ultimo 2011 bedraagt € 0,1 miljoen. 
 
SDQ 5-10 jaar Leraren  
Het betreft het vroegtijdig opsporen van psychosociale problemen door het starten met een 
pilot van de leerkrachtenversie SDQ (Strength and difficulties Questionairy) op de leeftijd van 
5 en 10 jaar. In 2010 is € 0,2 miljoen gereserveerd. Deze middelen zijn incidenteel toegekend 
als onderdeel van een overdracht van budget van Jeugd (DMO) naar Zorg (GGD) als 
onderdeel van JA/KE. Deze middelen zouden in 2011 worden besteed, maar er hebben 
minder scholen meegedaan dan verwacht. In 2011 is € 0,1 miljoen onttrokken. Daarvan is 
een deel vrijval. Voor de afronding resteert ultimo 2011 nog een saldo van € 0,07 miljoen.  
 
2e contactmoment Voortgezet Onderwijs 
De middelen voor dit project zijn toegekend als onderdeel van een incidentele 
budgetoverdracht als onderdeel van JA/KE (van Jeugd (DMO) naar Zorg (GGD)). De start 
van dit project is gekoppeld aan het schooljaar 2010-2011. De uitgaven lopen niet gelijk met 
het boekjaar en derhalve is in 2010 voorgesteld de resterende middelen te reserveren voor 
2011. De pilot van dit project is afgerond en wordt geëvalueerd. Op basis hiervan worden 
voorbereidingen getroffen voor de implementatie van het 2e contactmoment bij alle VO 
scholen in Amsterdam. In 2011 is er slecht € 10.000 onttrokken en ultimo 2011 resteert een 
saldo van € 40.000. 
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Friends (Project Vrienden) 
Project gericht training van kinderen met lichte angst- en depressieklachten in het 
basisonderwijs. Onttrekking in 2011 bedraagt € 30.000. Saldo ultimo 2011 bedraagt afgerond 
€ 30.000.  
 
4.1.3 Nieuwe reserves 
Reserve Nazorg Detentie 
De reserve is gedoteerd met € 0,66 miljoen. Het Rijk heeft dit bedrag voor de jaren 2012 en 
2013 beschikbaar gesteld aan de gemeente. 
 
Reserve Geweld achter de voordeur 
De reserve is gedoteerd met € 0,33 miljoen voor ouderenmishandeling. Dit bedrag heeft het 
Rijk beschikbaar gesteld in de Septembercirculaire 2011. 
 
Stille Dilemma’s 
In de Begroting 2011 is een incidentele prioriteit van € 0,5 miljoen opgenomen voor het 
project Stille Dilemma’s. Dit project staat in het programakkoord voor de gehele periode, maar 
wordt jaarlijks als incidentele prioriteit bij de begroting vastgesteld. Dit project richt zich op het 
bespreekbaar maken van taboes met betrekking tot ‘verborgen vrouwen’ en het bespreekbaar 
maken van schaamte en schuld bij licht verstandelijk gehandicapten. 
Reeds bij de 8-maandsrapportage is aangegeven dat de middelen voor 2011 als gevolg van 
een verlate projectstart niet volledig zullen worden besteed. Voorgesteld wordt om een 
bedrag van € 0,23 miljoen te reserveren. Omdat het gaat om een incidentele prioriteit 
adviseert DMC vooralsnog positief. 
 
4.2 Voorzieningen 
 
Bedragen x € 1 miljoen                                                                                           Stand 

ultimo  
Mutaties 2011 Stand 

ultimo  

Reserves en voorzieningen 2010  +  -/-  2011 

Afgewikkelde voorzieningen         

Promotie stichting Sarphati -0,002 0,002 0 0 

Verhagen gelden 0,02 0 0,02 0 

GR AMSTELLAND VERLOFUREN 0,03 0 0,03 0 

GR. Amstelland Algem. 1,4 0 1,4 0 

GR Amstelland Weerstand 0,9 0 0,9 0 

BMHK-Frictie 0,02 0 0,02 0 

Gehandhaafde voorzieningen         

Groot onderhoud huisvesting (GGD) 2,8 1,3 1 3,1 

BIMZ 1,1 0 0,1 1,1 

Voorziening Egalisatiefonds JGZ Decentralisatie 0,8 0 0 0,8 

Afbouwkosten VZA 0,5 0,1 0 0,6 

Verzorgingshuizen ouden van dagen 0,3 0 0 0,3 

Amsterdamse Gezondheidsmonitor 0,1 0,1 0 0,2 

Ambulancedienst, dubieuze debiteuren 0,1 0 0 0,1 

Legaat BMHK 0,02 0 0 0,02 

Nieuwe voorzieningen         

Frictiekosten Uitplaatsing Ambulancedienst 0 2,72 0 2,72 

Totaal 7,96 4,24 3,34 8,86 
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4.2.1 Afgewikkelde voorzieningen 
Promotie stichting Sarphati/Verhagen gelden 
Voorziening is bestemd voor preventief jeugdbeleid. In 2011 is er € 0,1 miljoen uitgegeven. 
Het restant saldo kan vrijvallen. In 2011 is € 0,2 miljoen onttrokken en de voorziening is 
daarmee afgewikkeld 
 
Voorzieningen GR Amstelland 
In het programma Zorg (GGD) stonden in 2010 drie voorzieningen op de balans van de 
gemeenschappelijke regeling Amstelland. Op aangeven van ACAM zijn deze van de balans 
gehaald. Dit is gemeld in de 8-maandsrapportage. Het gaat om de volgende voorzieningen 
� Voorziening gemeenschappelijke regeling GGD-Amstelland-Verlofuren 
� Voorziening gemeenschappelijke regeling GGD-Amstelland- Algemeen 
� Voorziening gemeenschappelijke regeling GGD-Amstelland- Weerstandsvermogen 
 
BMHK-Frictie (baarmoederhalskanker) 
Door de centralisatie van verschillende bevolkingsonderzoeken en vergroting van de regio is 
dit geen taak meer voor de GGD. Eenmalig is er een tegemoetkoming voor de frictiekosten 
van het personeel toegekend. In 2011 is het resterende saldo volledig uitgegeven en de  
voorziening afgewikkeld. 
 
4.2.2 Gehandhaafde voorzieningen 
Groot onderhoud huisvesting (GGD) 
De voorziening is gevormd voor de kosten van het groot onderhoud aan de panden van de 
GGD. In 2011 is € 1,3 miljoen toegevoegd en € 1,0 miljoen onttrokken. Het saldo bedraagt 
ultimo 2011 € 3,1 miljoen. 
 
Voorziening BIMZ (Burgerlijke Instellingen voor Maatschappelijke Zorg) 
De onttrekking betreft een subsidie van € 52.947. De toevoeging 2011 betreft rente van 
€ 47.053. 
 
Voorziening Egalisatiefonds JGZ 
Met ingang van 1 januari 2011 is de Jeugdgezondheidszorg gedecentraliseerd naar de 
stadsdelen. De GGD is nog steeds de belangrijkste uitvoerder op het terrein van de JGZ. 
Voor het afdekken van de bedrijfsvoeringsrisico’s en om fluctuaties in het financiële resultaat 
op te vangen is een voorziening getroffen. In totaal is er € 0,8 miljoen toegevoegd. De helft 
van dit bedrag is afkomstig van de stadsdelen. Er waren 2011 geen mutaties. 
 
Voorziening afwikkeling AOV oude jaren  
De voorziening (€ 0,55 miljoen) betreft een voorziening voor afwikkeling  oude jaren. 
 
Voorziening verzorgingshuizen ouden van dagen  
De omvang van de voorziening is  € 0,31 miljoen; de toevoeging 2011 is rente (€ 13.036). 
 
 Amsterdamse Gezondheidsmonitor 
Voor de uitvoering van de vierjaarlijkse gezondheidsmonitor worden elk jaar middelen apart 
gezet om de lasten over de jaren gelijk te verdelen. In 2012 wordt een nieuwe Amsterdamse 
gezondheidsmonitor uitgevoerd. In 2011 is € 0,1 miljoen toegevoegd. Het saldo ultimo 2011 
bedraagt € 0,2 miljoen. 
 
Ambulancedienst, dubieuze debiteuren 
Voorziening voor de dekking van oninbare vorderingen, de gelden zijn van de 
zorgverzekeraars. 
 
Legaat BMHK (Baarmoederhalskanker) 
Het doel van deze voorziening is het bevorderen van de opkomst van het aantal vrouwen na 
oproep voor het bevolkingsonderzoek voor baarmoederhalskanker. Er zijn geen uitgaven 
gedaan voor dit doel in 2011. Het saldo ultimo 2010 bedraagt € 18.000. 
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4.2.3 Nieuwe Voorzieningen 
Voorziening frictiekosten ambulancedienst/meldkamer i.v.m. de nieuwe Wet ambulancezorg 
(Waz) 
Voor de frictiekosten die het gevolg van de overdracht van de ambulancedienst en 
meldkamer aan VZA is een voorziening getroffen van € 2,7 miljoen. Deze voorziening is 
gedekt uit de voorziening risico’s. Deze voorziening is bij de Jaarrekening 2010 getroffen 
(algemene dekkingsmiddelen) ondermeer voor de verwachte kosten in verband met de 
consequenties van de nieuwe Wet ambulancezorg. 
 
 
5 Prioriteiten en posterioriteiten 2011 

5.1 Overzicht prioriteiten en posterioriteiten 2011 
 
I1 Programakkoord 
# Omschrijving S/I Beschikbaar 

gesteld 
(x € 1.000) 

Ultimo 2011 
betaald en 
verplicht 
(x € 1.000) 

Voorstel om 
ultimo 2011 
op te nemen 
in reserve  
(x € 1.000) 

Omschrijving 
gerealiseerd 
resultaat 

Volledig 
uitgevoer
d? (J/N) 

Uiterste 
datum 
geplande 
uitvoering 

1 Continueren 
uitstapprogramma's 
prostituees 

I 200 200 0 Ingezet voor 
loverboy 
problematiek 
(bestijding 
mensenhandel) 

J 31-12-2011 

2 Uitbreiding bereik 
P&G292 

I 300 300 0 Bereik is in 
2011 vergroot 
onder nieuwe 
doelgroepen 
prostitutie-
werkers 

J 31-12-2011 

3 Ombudsvrouw/ 
ketenregie 
prostitutiebeleid 

       

4 Stille dilemma's I 500 59 218 Zie toelichting N 2015 

5 Aanpak misstanden en 
versterken positie 
thuisprostitutie- escort. 

       

 
 
I4 Overige prioriteiten 
# Omschrijving S/I Beschikbaar 

gesteld 
(x € 1.000) 

Ultimo 2011 
betaald en 
verplicht 
(x € 1.000) 

Voorstel om 
ultimo 2011 
op te nemen 
in reserve  
(x € 1.000) 

Omschrijving 
gerealiseerd 
resultaat 

Volledig 
uitgevoer
d? (J/N) 

Uiterste 
datum 
geplande 
uitvoering 

6 verhoging WMO 
budget (alphahulpen) 

I 4.500 4.500 0 Compensatie in 
Wmo Begroting 
voor hogere 
loonkosten 
alphahulpen 
HbH 

J 31-12-2011 
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I9 Budgetneutrale prioriteiten 
# Omschrijving S/I Beschikbaar 

gesteld 
(x € 1.000) 

Ultimo 2011 
betaald en 
verplicht 
(x € 1.000) 

Voorstel om 
ultimo 2011 
op te nemen 
in reserve  
(x € 1.000) 

Omschrijving 
gerealiseerd 
resultaat 

Volledig 
uitgevoerd
? (J/N) 

Uiterste 
datum 
geplande 
uitvoering 

7 Pakketmaatregel 
AWBZ 

S 6.230 6.230 0 Middelen voor 
begeleiding 
en 
ondersteuning 
zijn via een 
verdeelvoor-
stel ingezet in 
de centrale 
stad en 
stadsdelen 
voor jeugd en 
volwassenen 

J Structurele 
prioriteit 

 
S4 Overige prioriteiten 
# Omschrijving S/I Beschikbaar 

gesteld 
(x € 1.000) 

Ultimo 2011 
betaald en 
verplicht 
(x € 1.000) 

Voorstel om 
ultimo 2011 
op te nemen 
in reserve  
(x € 1.000) 

Omschrijving 
gerealiseerd 
resultaat 

Volledig 
uitgevoerd
? (J/N) 

Uiterste 
datum 
geplande 
uitvoering 

8 rechtswinkel en 
zeemanswelvaren 

S -70.000 0 0 Raad heeft 
ombuigingen 
met twee 
amendemen-
ten 
aangehouden 
voor 
Rechtswinkels 
in 2011 en 
2012 en 
Zeemans-
welvaren voor 
2011 

N 31-12-2012 
resp. 
31-12-2013 

 
SP4 Structurele posterioriteiten 
# Omschrijving S/I Beschikbaar 

gesteld 
(x € 1.000) 

Ultimo 2011 
betaald en 
verplicht 
(x € 1.000) 

Voorstel om 
ultimo 2011 
op te nemen 
in reserve  
(x € 1.000) 

Omschrijving 
gerealiseerd 
resultaat 

Volledig 
uitgevoerd
? (J/N) 

Uiterste 
datum 
geplande 
uitvoering 

9 Differentiatie 
Persoonsgebonden 
budget (PGB) 

S -250 -250 0 Incidenteel 
gerealiseerd 
in begroting 
Wmo, vanaf 
2012 door 
generieke 
verlaging 
Wmo 
begroting, 
onderdeel 
PGB 

J 01-01-2011 

10 Verlaging Wmo 
voorzieningen 

S -2.000 -2.000 0 Incidenteel 
gerealiseerd 
in begroting 
Wmo. Vanaf 
2012 door 
verlaging 
normuren Hbh 
met ½ uur. 

J 01-01-2011 

11 Verlaging formatie S -100 -100 0 Verlaging 
formatie 
DWZS 
beleidsafde-
ling met 1 fte 

J 01-01-2011 

12 Kostendekkend maken 
activiteiten 

S -90 -90 0 Gerealiseerd 
via een 

J 01-01-2011 
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# Omschrijving S/I Beschikbaar 
gesteld 
(x € 1.000) 

Ultimo 2011 
betaald en 
verplicht 
(x € 1.000) 

Voorstel om 
ultimo 2011 
op te nemen 
in reserve  
(x € 1.000) 

Omschrijving 
gerealiseerd 
resultaat 

Volledig 
uitgevoerd
? (J/N) 

Uiterste 
datum 
geplande 
uitvoering 

Boedelbeheer kostenbespa-
ring bij 
Boedelbeheer 

13 Ambulancedienst FLO         

14 Antwoord        

15 Verlaging bedrag OKC        

5.2 Toelichting prioriteiten en posterioriteiten 

I1 Programakkoord 

1. Continueren uitstapprogramma's prostituees 
Omdat het Rijk extra middelen beschikbaar heeft gesteld voor uitstapprogramma’s voor 
prostituees zijn de middelen uit de hiervoor bestemde prioriteit met instemming van het 
college ingezet ten behoeve van het preventieprogramma seksueel grensoverschrijdend 
gedrag ter voorkoming van loverboy-problematiek voor daders en slachtoffer. Deze taken 
worden uitgevoerd door stichting Spirit in het kader van hulpverlening aan minderjarige 
slachtoffers van mensenhandel. 
 
2. Uitbreiding bereik P&G292 
De capaciteit is uitgebreid in het licht van de extra taken bij de vergroting van het bereik onder 
andere groepen van werkers in de prostitutie. 
 
3. Ombudsvrouw ketenregie prostitutiebeleid 
 
4. Stille dilemma's 
Het betreft de prioriteit Stille Dilemma’s, waarvan het budget in 2011 eenmalig is verhoogd 
met € 0,25 miljoen ten behoeve de activiteiten ‘tijdelijke huisverboden jeugd’ van de Dienst 
Werk Zorg en Samenleving (verwachte budgetoverschrijding). De budgetoverschrijding heeft 
echter niet plaatsgevonden. De door DSWZ verstrekte subsidie voor ‘tijdelijke huisverboden 
jeugd’’ bij de GGD bleek niet toereikend te zijn. Hiervoor is € 27.000 aangewend uit de 
prioriteit Stille Dilemma’s. Het voordeel van circa € 223.000 zal vrijvallen. 
 
Gerealiseerde resultaten 2011 
Voor 2011 en 2012 zijn ‘Licht Verstandelijk Beperkten’ en ‘Verborgen Vrouwen’ vastgesteld 
als aan te pakken thema’s/taboes. In augustus is de projectcoördinator gestart met haar 
werkzaamheden en is voor deze programma’s een plan van aanpak geschreven. 
 
De resultaten (augustus-december 2011)  
Stille Dilemma’s zijn sterk procesgericht: 
1. Verborgen vrouwen 

� zesentwintig gesprekken met relevante organisaties en instellingen, met als doel 
(h)erkenning van verborgen vrouwen 

� twee bijeenkomsten met de doelgroepen 
� op acht vindplaatsen van verborgen vrouwen zijn gesprekken gevoerd en is gewezen 

op de mogelijkheid van doorverwijzing en/of melding 
� één expermeeting ter voorbereiding van de bijeenkomsten met (zelf)organisaties, met 

als doel projectvoorstellen te genereren 
 

2. Licht Verstandelijk Beperkten (LVB) 
� gesprekken met 10 relevante (zelf)organisaties; doel van de gesprekken was het 

formuleren van knelpunten en onderliggende problematiek van LVB jongeren en 
ouders 

� één groepsbijeenkomst LVB bijgewoond met ouders van LVB jongeren 
 
 

Raadsdruk Jaarrekening 2011 100Raadsdruk Jaarrekening 2011 100



 
3.  Overige activiteiten 

� er is een basis gelegd voor de planning van 2012, aanvraagcriteria en route voor 
aanvragen ontwikkeld 

� in het najaar zijn de werkplannen voor verborgen vrouwen en LVB aangepast en 
heeft bestuurlijke afstemming plaatsgevonden 

 
5. Aanpak misstanden en versterken positie thuisprostitutie- en escort. 

I4 Overige prioriteiten 

6. Verhoging wmobudget (alphahulpen) 
Door een wetswijziging per 1-1-2010 zijn de alfahulpen in loondienst gekomen bij de 
zorgaanbieders van Hulp bij Huishouden. Dit heeft geleid tot een loonkostenverhoging bij de 
zorgaanbieders HbH. Het Rijk heeft de gemeente hiervoor gecompenseerd via het 
Gemeentefonds. Voor het jaar 2011 heeft uw raad bij de begrotingsbehandeling 2011 
ingestemd met een incidentele prioriteit van € 4,5 miljoen in de Wmo ter dekking van de 
hogere kostprijzen van de Hbh. 

I9 Budgetneutrale prioriteiten 

 
7. Pakketmaatregel AWBZ 
Het Rijk heeft in 2009 een bezuiniging op de AWBZ doorgevoerd. Een van de gevolgen is dat 
burgers een groter beroep doen op gemeentelijke zorg. Hiervoor heeft het Rijk de gemeente 
structureel compensatie geboden.In 2011 heeft uw raad via een structurele prioriteit een 
bedrag van € 6,23 miljoen beschikbaar gesteld voor de begroting zorg. Hierbij is vastgelegd, 
dat het college afspraken maakt met de stadsdelen over het bestedings- en verdelingskader 
van de compensatiemiddelen pakketmaatregel AWBZ.  
Het verdelingskader in 2011 is gebaseerd op de resultaten van een onderzoek dat in 2010 is 
uitgevoerd naar de effecten van de pakketmaatregel voor Amsterdam. In het onderzoek is 
een verdeelsleutel voorgesteld voor de verdeling van middelen over stad en stadsdelen en 
over jeugd en volwassenen. Deze verdeelsleutel is ontwikkeld op basis van:  
� de aantallen getroffen cliënten (in Amsterdam circa. 4.000 cliënten die minder of geen 

begeleiding meer ontvangen) 
� hun wezenlijke ondersteuningsvragen 
� een inschatting van het aandeel getroffen cliënten dat ook daadwerkelijk een beroep zal 

doen op alternatief (Wmo-)aanbod (circa 1.600 cliënten)  
� de verwachte vraag van nieuwe cliënten in vergelijkbare omstandigheden die geen 

beroep meer kunnen doen op de AWBZ-begeleiding 
 
Stad en stadsdelen hebben samenhangende beknopte bestedingsplannen binnen het 
beschikbare budgettaire kader gemaakt, die gebaseerd zijn op de inzet voor cliëntgroepen, 
de ondersteuningsvragen en de aansluiting op bestaand (lokaal of stedelijk) aanbod. De 
bestedingsplannen bevatten zowel voorstellen voor jeugd als volwassenen en volgen de 
gangbare taakverdeling tussen stad en stadsdelen op het gebied van welzijn en zorg. 

S4 Overige prioriteiten 

8. Rechtswinkel en zeemanswelvaren 
De raad heeft bij de behandeling van de Begroting 2011 bij amendement 709 
(‘tegenbegroting’) de taakstelling op de Rechtswinkels met twee jaar uitgesteld en bij 
amendement 625’ de taakstelling op de stichting Zeemanswelvaren met één jaar. 

SP4 Structurele posterioriteiten 

9. Differentiatie Persoonsgebonden Budget (PGB) 
In 2011 is de besparing op de Pgb’s incidenteel binnen de Wmo begroting opgevangen in 
afwachting van de aanbesteding van de Hbh, waarin een andere tariefstructuur zou worden 
opgenomen. Omdat er nu na de aanbesteding sprake is van één tarief binnen de Hbh voor 
HbH 1 en HbH 2 is het niet meer mogelijk een onderscheid te maken in verschillende Pgb- 
tarieven. Vanaf 2012 wordt de besparing op gevangen in de Wmo-begroting. 
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10. Verlaging Wmo-voorzieningen 
De versobering op de verstrekkingen Wmo HbH heeft betrekking op het verlagen van de 
normwerkzaamheden en bijbehorende normtijden binnen de HbH. Bij cliënten die ‘klasse zorg 
2’ ontvangen (wekelijks 2-4 uur zorgverlening) zal de zorg met een half uur bekort worden. Dit 
levert een besparing op van structureel € 2 miljoen. De besparing is in 2011 incidenteel 
gerealiseerd binnen de Wmo-begroting. Vanaf 2012 zullen op basis van de nieuwe 
verordening en de nieuwe beleidsregels via gefaseerde her-indicatie de normuren Hbh met 
een half uur worden bekort. 
 
11. Verlaging formatie 
Is gerealiseerd binnen DWZS 
 
12. Kostendekkend maken activiteiten boedelbeheer 
Wordt opgelost via een kostenbesparing. 
 
13. Ambulancedienst FLO (gesplitst) 
14. Antwoord 
15. Verlaging bedrag OKC 
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Programma Educatie, jeugd en diversiteit 
 
1 Maatschappelijk effect 
Kinderen en jongeren kunnen zich optimaal ontwikkelen om volwaardig en verantwoordelijk te 
participeren in een samenleving die divers en tolerant is. 

2 Kerncijfers  
 
Totaal Programma 

Bedragen x € 1 miljoen 

Rekening 
2010 

Begroting 
2011 

Rekening 
2011 

Verschil 
Rekening - 
Begroting  

Lasten + 206,2 184,4 209 24,6 

Baten - 42 62,9 79,5 16,6 
Resultaat t.l.v. algemene middelen voor mutaties reserves 164,2 121,5 129,5 8 
Toevoeging minus onttrekking reserves -8 -1,4 -2,8 15,7 
Resultaat t.l.v. algemene middelen na mutaties reserves 156,2 120,1 126,7 6,6 
Saldo reserves 19,4 17,9 16,6 -1,3 
Saldo voorzieningen 0,8 0,6 0,8 0,2 

 
 
3 Doelstellingen, activiteiten en financiën per subprogramma 

3.1 Subprogramma Educatie 

In 2011 heeft de gemeente een start gemaakt met de kwaliteitsslag in het Voortgezet  
Onderwijs (VO). Zo hebben de gezamenlijke schoolbesturen VO afspraken gemaakt met de  
gemeente over de optimalisering van het onderwijs. De gemeente heeft deze afspraken voor-
waardelijk gesteld voor haar investeringen in het voortgezet onderwijs (onder andere onder-
wijshuisvesting). Onderdeel van de uitvoering van de afspraken is de kwaliteitsintensivering 
op, in eerste instantie, zes scholen. Andere afspraken zoals de profilering van de vmbo’s in 
West en een aantrekkelijk havo/vwo in Noord, Zuidoost en Nieuw-West zijn eveneens in uit-
voering genomen 
Daarnaast is in 2011 gestart met de implementatie van het passend onderwijs, in voorberei-
ding op de nieuwe wetgeving. DMO heeft een regievoerder aangesteld met de opdracht de 
implementatie samen met het veld vorm te geven en af te stemmen op de ontwikkelingen in 
het jeugddomein. Dit traject is onderdeel van de brede opdracht ‘veranderingen jeugddo-
mein’, waarbij met name de decentralisatie van de jeugdzorg van belang is. In 2012 wordt het 
herontwerp verder ontwikkeld en wordt gestart met proeftuinen, waarin geëxperimenteerd 
wordt met nieuwe werkwijzen. 
Dit jaar zijn de eerste resultaten van de Amsterdamse plusscholen bekend geworden. Deze 
scholen passen het zogenaamde 1-op-12 concept toe, wat betekent dat een klas uit  
maximaal twaalf leerlingen bestaat. De opbrengst van de plusscholen (ROC op Maat en de 
Amsterdamse Plus) in 2009 is hoog: geen enkele jongere heeft voortijdig de school verlaten. 
Vrijwel alle deelnemers (94%) hebben het traject met certificaat of diploma beëindigd. De 48 
deelnemers zonder certificaat of diploma zijn nog steeds bezig of volgen ander onderwijs bij 
het ROC.  
Het kabinet heeft extra middelen (€ 100 miljoen vanaf 2013: € 50 miljoen voor Voor- en 
Vroegschoolse Educatie (VVE) en € 50 miljoen voor schakelklassen en zomerscholen) be-
schikbaar gesteld voor kinderen met een (risico op een) taalachterstand. De minister is bereid 
afspraken te maken over de intensivering van de VVE, schakelklassen en zomerscholen (ver-
lengde leertijd). In november 2011 heeft het college de algemene tekst van de bestuursaf-
spraken met het ministerie ondertekend.1 
                                                      
1 Per stad wordt het bestuursakkoord uitgewerkt in een bijlage met afspraken over indicatoren en besteding van de 
extra middelen. De stedelijke uitwerkingen zullen eind februari 2012 samen met de tekst van het algemene bestuurs-
akkoord publiekelijk worden ondertekend door de G4 -wethouders en de minister. 
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In oktober 2011 heeft het ministerie van OCW de definitieve cijfers van het schooljaar 2009-
2010 bekend gemaakt. Het resultaat in de regio is een daling van het aantal voortijdig school-
verlaters (vsv-ers) met 23,9% ten opzichte van het schooljaar 2005-2006. De doelstelling van 
30% minder schooluitval in het schooljaar 2009-2010, maximaal 2.472 vsv-ers in Amsterdam, 
is daarmee nog niet behaald. De daling van het aantal vsv-ers in het schooljaar 2009-2010 is 
met 23,9% nagenoeg even groot als landelijk (24,4%). De meeste uitval (ongeveer 70%) vindt 
plaats rondom de zomervakantie. In de zomer van 2011 is daarom met (een aantal) MBO-
scholen een nieuwe, preventieve, activerende aanpak gestart om voortijdig schoolverlaten in 
de zomervakantie tegen te gaan (VSV-zomeroffensief I’m in)2. Voor en in de zomer zijn 1.824 
leerlingen in beeld gebracht die twijfelden over het doorgaan met hun opleiding of leerlingen 
die wilden stoppen met de opleiding. Van deze groep leerlingen is 38% (694) bereikt met het 
zomeroffensief. Na alle inspanningen is nog een groep van 509 vsv’ers over. De gegevens 
van deze jongeren zijn overgedragen aan Bureau Leerplicht Plus.  
 
3.1.1 Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt? 
 
Programakkoord 2010-2014 
 
Doelstelling 1: Kinderen krijgen goede scholing 

Indicator Nulmeting en peildatum Rekening 
2010 

Begroting 
2011 

Bereikt 
2011 

Te behalen 
resultaat 

2010-2014 
% kinderen met een indicatie VVE  
dat deelneemt aan VVE  

50 2009 
 

-3 704 67 75 in 2012 

# Zwakke basisscholen (PO) vol-
gens oordeel inspectie 5 

18 Juli 2010 
 

- Van de 16 
scholen uit 
2009 
hebben 14 
scholen 
een verbe-
terd 
arrange-
ment. 
- 81 scho-
len doen 
mee 

13 9 scholen 
hebben 
het arran-
gement 
‘zwak’ en 1 
school is 
‘zeer 
zwak’6 

Geen zwakke 
scholen7. 

% Jongeren van 23 jaar dat als 
leerplichtige VO en/of MBO in Am-
sterdam heeft gevolgd met een 
startkwalificatie 

70 (school-
jaar 
2009/2010) 

November 
2010 
 

70 71 72 74 

 

                                                      
2 Het zomeroffensief heeft ook meteen een eerste impuls gegeven aan de versterking van de regionale samenwer-
king in de RMC-regio agglomeratie Amsterdam. Het Bureau Leerplicht Plus heeft daarbij een centraal team ingericht 
waarbij de nieuwe voortijdig schoolverlaters met prioriteit zijn opgepakt in de gehele RMC-regio. De samenwerking 
met de subregio’s Amstelland en de Meerlanden, de Zaanstreek en Waterland is mede daardoor geïntensiveerd. Dit 
is van belang om de 40%-doelstelling te halen. 
3 In de jaarrekening 2010 is opgenomen dat er in 2010 4.703 doelgroeppeuters en 5.990 doelgroepkleuters het 
programma VVE hebben doorlopen. 
4 Resultaatafspraak met het Rijk is 75% in 2012. 
5 Het betreft de scholen die deelnemen aan de Kwaliteitsaanpak Basisonderwijs. 
6 De Inspectie van het Onderwijs beoordeelt scholen door hen een ‘arrangement’ toe te kennen. Er zijn drie  
arrangementen; ‘zeer zwak’, ‘zwak’ en ‘basis’. 8 van de 9 scholen met een zwak arrangement doen mee met de  
Verbeteraanpak.  
7 In het programakkoord is afgesproken dat alleen de scholen die aan de Verbeteraanpak deelnemen een arrange-
ment basis hebben in 2014. 
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Overige doelstellingen 
 
Doelstelling 2: Kinderen genieten onderwijs in geschikte gebouwen 

Indicator Nulmeting en peildatum Rekening 
2010 

Begroting 
2011 

Bereikt 
2011 

Te behalen 
resultaat 

2010-2014 
Aantal gebouwen en aandeel van 
het gebouwenbestand dat onder-
wijskundig, bouwkundig en wat 
oppervlakte betreft op orde is en 
geschikt is voor het onderwijs dat er 
wordt gegeven. 

VO en SO 
scholen 
maken 
gebruik van 
100 zelf-
standige 
gebouwen. 
Waarvan 
54 op orde, 
11 wordt 
aan ge-
werkt en 
voor 35  
zijn plan-
nen in 
voorbereid-
ing  

1 januari 
2010 

2 opge-
knapte 
nieuwe 
gebouwen 
 
start bouw/ 
renovatie 
10 gebou-
wen 

Oplevering 
8 opge-
knapte/ 
nieuwe 
gebouwen 
 
start bouw/ 
renovatie 
PM 

7 opge-
knapte en 
nieuwe 
gebouwen 
  
start bouw/ 
renovatie 
van 2 
gebouwen 

pm8  

 
3.1.2 Wat hebben we ervoor gedaan? 
 
Doelstelling 1: Kinderen krijgen goede scholing 
 
Indicator 1.1: percentage kinderen met een indicatie VVE, dat deelneemt aan VVE  
Per 1 december 2011 zijn 6.598 voorschool plaatsen gerealiseerd. In 2011 nemen 4.125 
doelgroep peuters deel aan de voorschool (bereik 67%). De 4.125 kinderen die meetellen 
voor de doelgroep zijn Amsterdamse kinderen met een ‘ja’ indicatie in de leeftijd van 2½-4 
jaar. De Gemeente Amsterdam bereikt meer kinderen dan alleen de doelgroep. Dit is een 
bewuste beleidskeuze om segregatie te voorkomen en het leerrendement voor de doelgroep 
kinderen te verhogen. In totaal biedt de gemeente 6.267 kinderen een voorschool aanbod. 
Vanaf schooljaar 2011-2012 zijn twee maatregelen ingevoerd waarvan ons college verwacht 
dat die het bereik van doelgroep peuters verder zullen verhogen: het gratis aanbieden van de 
voorschool in de peuterspeelzalen en de verkorte aanmeldingsprocedure waarbij de peuters 
al op het Ouder- en Kindcentrum worden ingeschreven op de voorschool.  
 
Schakelklassen 
In het schooljaar 2011-2012 zijn in het basisonderwijs 73 schakelklassen gestart (inclusief vijf 
kopklassen). Door het extra taalonderwijs in de schakelklas kunnen 1.367 Amsterdamse ba-
sisschoolleerlingen (inclusief 79 kopklasleerlingen) hun taalvaardigheid verbeteren. Met de 
extra inzet op taal in de kopklas (variant schakelklas) behalen leerlingen hogere CITO-
resultaten en stromen zij door naar een hoger type voortgezet onderwijs. Daarnaast krijgen 
294 kinderen van nieuwkomers intensief taalonderwijs om een goede start te kunnen maken 
in het reguliere basisonderwijs.  
 
Pilot Vakantieschool Taal  
De Vakantieschool Taal is een nieuw initiatief om aanvullend op de schakelklassen de effec-
tieve leertijd van leerlingen in de bovenbouw van het basisonderwijs te vergroten en hun taal-
achterstand te verkleinen. De pilot is in het schooljaar 2011-2012 op vier basisscholen van 
start gegaan. Ongeveer zestig leerlingen uit groep 6 en 7 krijgen per schoolweek 1,5 uur ex-
tra taalonderwijs na schooltijd en elke schoolvakantie twaalf uur (drie dagdelen) extra taalon-
derwijs. Voor de ouders/verzorgers van de leerlingen zijn er bijeenkomsten waarin ze leren 
hoe de kinderen ook thuis te begeleiden.  
 
 
 
                                                      
8

  Doelstelling 2012: 14 opgeknapte en nieuwe gebouwen en start bouw/renovatie van 9 gebouwen. Andere jaren zijn 
nog pm.  
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Leerstoel Taal 
De gemeente en de Universiteit van Amsterdam werken vanuit de bijzondere leerstoel Taal 
langdurig samen in de aanpak van taalachterstand. Onder leiding van de bijzonder hoogle-
raar Taal is een onderzoeksprogramma uitgevoerd. Op 19 juli 2011 heeft het college besloten 
de leerstoel te verlengen voor de jaren 2012-2014. Het doel van de leerstoel is om weten-
schappelijke inzichten te vertalen naar de praktijk en te gebruiken om het taalonderwijs in de 
Amsterdamse klas en peuterspeelzaal te verbeteren. Kern van het onderzoeksprogramma 
2011-2012 is het creëren van een goede en wetenschappelijk gefundeerde basis voor het 
Amsterdamse taalonderwijs en van steviger verbindingen tussen de verschillende taalvoor-
zieningen, van de voor- en vroegschoolse educatie tot en met de overgang van primair on-
derwijs naar het voortgezet onderwijs. 
 
Indicator 1.2: aantal zwakke basisscholen in het primair onderwijs (PO) volgens oordeel in-
spectie  
De gemeente ondersteunt de schoolbesturen sinds 2008 met de Kwaliteitsaanpak Basison-
derwijs Onderwijs (KBA). Deze kwaliteitsaanpak heeft ervoor gezorgd dat minder basisscho-
len volgens het oordeel van Onderwijsinspectie ‘zwak’ zijn dan vooraf was verwacht. De focus 
van het programma ligt op het verbeteren van de vaardigheden van leerkracht, intern bege-
leider, directeur en schoolbestuurder. Het gaat om het creëren van een veilige en passende 
leeromgeving waarbinnen met name de taal- en rekenvaardigheden van kinderen worden 
verbeterd. De volgende acties zijn uitgevoerd. 
 
Verbeteraanpak 
In de Verbeteraanpak richten scholen twee jaar lang al hun pijlen op systematische en duur-
zame kwaliteitsverbetering van hun onderwijs. Ze krijgen daarbij ondersteuning van onafhan-
kelijke onderwijskundige experts.  
� Het aantal deelnemende scholen aan de Verbeteraanpak is gegroeid van 51 

basisscholen in 2010 naar 81 basisscholen in 2011. Een groei van 30 waar 19 scholen 
beoogd werden  

� De eerste 16 scholen hebben in 2011 het traject van twee jaar afgesloten en zijn gestart 
met het derde jaar, waarin ‘borging’ van de verbetering centraal staat. Van deze 16 
scholen hebben 14 scholen het arrangement ‘basis’ van de Onderwijsinspectie 

� Van de 81 scholen in de Verbeteraanpak hebben 8 basisscholen het arrangement ‘zwak’. 
Dat is een verbetering ten opzichte van 2010. Toen waren er van de 51 aangemelde voor 
de Verbeteraanpak scholen 16 ‘zwak’ en 1 ‘zeer zwak’  

 
Professionalisering onderwijspersoneel 
De kwaliteit van leerkrachten en ander onderwijspersoneel heeft grote invloed op de kwaliteit 
van het onderwijs dat kinderen krijgen. Daarom zijn in 2011 de nodige inspanningen gedaan 
om de kwaliteit van de onderwijzers via professionalisering te verbeteren. Alleen al met de 
leergangen en leermodules zijn in 2011 in totaal 159 (van de 209) verschillende scholen be-
reikt. Hiervoor zijn de volgende acties uitgevoerd. 
� Verschillende leergangen en leermodules opbrengstgericht werken: 

¯ de Leergang Opbrengstgericht Leiderschap voor schooldirecteuren is ontwikkeld. In 
2011 namen 166 (adjunct)directeuren deel aan deze leergang, die door ongeveer 80-
85% succesvol is afgerond. Een aantal deelnemers rondt de leergang in 2012 af 

¯ er is een aantal leertrajecten voor Intern Begeleiders (IB-ers) ontwikkeld, die zijn 
afgeleid van de Leergang voor schooldirecteuren. In schooljaar 2010-2011 hebben 
158 IB-ers succesvol deelgenomen aan dit leertraject 

¯ in 2011 is de Leermodule ‘Opbrengstgericht besturen’ voor schoolbestuurders 
ontwikkeld en gestart. In totaal nemen bestuurders van elf verschillende 
schoolbesturen hieraan deel. Deze schoolbesturen vertegenwoordigen in totaal 136 
scholen in Amsterdam. 

� Er is een Amsterdamse beroepsstandaard ontwikkeld. Dit is de Amsterdamse norm met 
behulp waarvan de kwaliteit van het onderwijskundig personeel op drie niveaus – 
leerkracht, IB-er en directeur – vastgesteld en verhoogd kan worden  

� Faciliteren van de kennisdeling tussen professionals op de werkvloer. De nadruk ligt 
hierbij op leerkrachten, interne begeleiders, directeuren en bestuurders. In totaal hebben 
74 professionals hieraan deelgenomen 

Raadsdruk Jaarrekening 2011 106Raadsdruk Jaarrekening 2011 106



 

� Ontwikkeling verschillende HR-instrumenten, waaronder de ‘Digitale Kijkwijzer’; een 
instrument waarmee leerkrachtvaardigheden in een rapportage kunnen worden 
samengevat 

� In 2011 is gestart met de pilot ‘Prestatiebeloning’, een experiment dat mede door het 
ministerie van OCW wordt gefinancierd. In totaal nemen zeven Amsterdamse 
basisscholen deel aan deze pilot. Dit moet leiden tot leerwinst bij leerlingen. 

 
Kwaliteitswijzer 
Tijdens de vorige bestuursperiode introduceerde het college ‘Amsterdamse schoolnormen’ 
(de zogenoemde ‘Asschernormen’). Elke basisschool behaalt minimaal de score 534 op de 
Citotoets, heeft niet meer dan 20% zorgleerlingen (LWOO/PRO verwijzingen)9 en geeft mini-
maal 25% van de leerlingen een HAVO/VWO advies. In het programakkoord is opgenomen, 
dat de gemeente schoolbesturen uitnodigt om te komen tot een kwaliteitskader dat de ‘As-
schernormen’ vervangt. Als gevolg hiervan hebben schoolbesturen samen met de gemeente 
de ‘Kwaliteitswijzer’ ontwikkeld. Hiermee kan de kwaliteit van basisscholen met overeenkom-
stige leerlingenpopulaties snel in beeld worden gebracht. De Kwaliteitswijzer is eind 2011 
voor het eerst gepubliceerd en is voor iedereen toegankelijk.  
 
Indicator 1.3: percentage jongeren van 23 jaar dat als leerplichtige VO en/of MBO in Amster-
dam heeft gevolgd met een startkwalificatie 
Bij de nulmeting in november 2010 had 70% van de jongeren van 23 jaar die als leerplichtige 
VO en/of MBO in Amsterdam hebben gevolgd een startkwalificatie. In 2011 heeft 72% van 
deze doelgroep een startkwalificatie behaald. De doelgroep bestaat uit jongeren van 23 jaar 
die in Amsterdam tijdens hun leerplichtige leeftijd in ieder geval een wat langere schoolcarriè-
re (vanaf ongeveer 13/14 jaar) hebben gehad. Scholen zijn uiteraard verantwoordelijk voor 
het helpen van jongeren aan een startkwalificatie door middel van onderwijs. Dit percentage 
is het resultaat van het gevoerde beleid van de afgelopen drie jaren in het kader van de Aan-
val op de uitval en de versterking van Bureau Leerplicht Plus.  
Binnen Amsterdam wordt door Bureau Leerplicht Plus en het Jongerenloket samen met scho-
len (VO, MBO) en ketenpartners in het kader van Aanval op uitval gewerkt aan het realiseren 
van deze doelstelling. Bureau Leerplicht Plus en het Jongerenloket zetten (extra) formatie in 
op en rond de scholen enerzijds om te voorkomen dat jongeren gaan uitvallen en anderzijds 
om jongeren die wel uitvallen direct toe te leiden naar een leerwerkplek elders. Rondom de 
zomer van 2011 is het zomeroffensief I’m in tegen voortijdig schoolverlaten (vsv) ingezet, 
waarbij jongeren met een risico op uitvallen, zijn opgespoord en gestimuleerd om door te 
leren. De werkzame delen van deze aanpak moeten in 2012 geborgd worden.  
 
Overige doelstellingen 
 
Doelstelling 2: Kinderen genieten onderwijs in geschikte gebouwen  
De gemeente en de schoolbesturen hebben gezamenlijk besloten om met een inhaalslag de 
kwaliteit van alle schoolgebouwen voor het Voortgezet Onderwijs op peil te brengen. Deze 
actie is in 2011 nog niet afgerond. De inhaalslag verloopt langzamer dan aanvankelijk aange-
nomen, door het ontbreken van capaciteit bij schoolbesturen en omdat het moeilijk is om 
geschikte locaties te vinden. Begin 2012 voldoen 69 van de 100 (69%) gebouwen voor het 
(voortgezet) speciaal onderwijs en het voortgezet onderwijs aan de criteria. Sinds 2010 vormt 
het Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen (RPO) het leidende kader bij beslissingen over 
nieuwbouw en renovatie voor het voortgezet onderwijs (VO). Alle VO-aanvragen worden ge-
toetst aan de uitgangspunten en doelstellingen van het RPO, met inbegrip van de daarbij 
nagestreefde spreiding van de verschillende onderwijsvoorzieningen over de stad. 
 
Overige educatie 
Onder Overige educatie wordt een aantal onderwerpen gevonden dat niet onder één van de 
andere doelstellingen valt. Per jaar wordt bekeken welke van deze onderwerpen nadere toe-
lichting behoeft. 
 
 
 

                                                      
9 Leerwegondersteunend onderwijs (LWOO)/Praktijkonderwijs (PrO) 
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Leerlingenvervoer 
Leerlingenvervoer bestaat uit drie voorzieningen: openbaar vervoer (OV abonnement), eigen 
vervoer (EV) of aangepast vervoer (AV-personenbusjes). Dagelijks maken circa 2.700 kinde-
ren gebruik van het leerlingenvervoer (1.900 AV, 650 OV, 150 EV). In 2011 zijn naast de 
reguliere werkzaamheden twee grote trajecten doorlopen.  
1) Een nieuwe verordening Leerlingenvervoer, die in juni 2011 is vastgesteld. Daarmee is 

de centralisatie vanuit de stadsdelen naar DMO voltooid. 
2) Een Europees aanbestedingstraject om (nieuwe) vervoerders te zoeken. Het aanbeste-

dingstraject is in eigen beheer uitgevoerd. Zo zijn vooraf marktconsultaties gehouden en 
zijn belangrijke stappen gezet om de kwaliteit van het vervoer verder te verbeteren. Erva-
ringen van de voorgaande jaren zijn verwerkt in het bestek. De aanbesteding heeft ertoe 
geleid dat er sinds 1 augustus 2011 door drie partijen wordt vervoerd op basis van nieu-
we contractafspraken. Door de aanbesteding heeft de gemeente betere contractuele af-
spraken kunnen maken. Een voorbeeld hiervan zijn de kosten voor vervoer naar de Na-
schoolse Opvang (NSO). Hiervoor is in het bestek opgenomen dat vervoerders zonder 
meerkosten een leerling naar de NSO brengen, zolang de leerling binnen de bestaande 
route past. Door deze betere afspraken met de vervoerders vallen de Naschoolse Op-
vang (NSO) kosten lager uit dan voorheen. Daarnaast is het vanwege de centralisatie is 
mogelijk geweest de interne bedrijfsvoering efficiënter in te richten. De bureaucratie van 
het aanvraagproces is sterk verminderd. 75% van de aanvragen vindt nu plaats via een 
vooringevuld vervolgaanvraagformulier. Doordat deze procedure rondom vervolgaanvra-
gen sterk is vereenvoudigd, is de inzet van personeel verminderd en is de behandelter-
mijn ingrijpend verkort.  

 
Ouderbetrokkenheid 
In 2011 heeft uw raad de prioriteiten op het terrein van ouderbetrokkenheid voor de periode 
2012-2014 vastgesteld. Ouders, ouderorganisaties, instellingen, professionals en stadsdelen 
hebben in verschillende sessies en samenstellingen hier hun bijdrage aan geleverd. De ko-
mende drie jaar gaan we scholen en ouders helpen met een set aan acties gebundeld in de 
Uitvoeringsagenda Actieve Ouders. Onderdeel van de uitvoeringsagenda is de doorontwikke-
ling van de ouderorganisatie OCO. 2011 was voor OCO een overgangsjaar. Vanaf mei 2011 
zijn we met OCO een intensief traject gestart. We hebben een externe expert ingezet die als 
‘critical friend’ met OCO samen de organisatie, resultaten en bedrijfsvoering heeft doorgelicht. 
Met als resultaat een gedragen scenario voor de toekomst en de gewenste aanscherping van 
de sturingsrelatie tussen de gemeente en OCO. Daarmee is uitvoering gegeven aan de wens 
van de gemeenteraad om een vraagloket voor ouders in stand te houden, op voorwaarde dat 
het bereik vergroot wordt en de dienstverlening meer aansluit op de behoeften van verschil-
lende groepen ouders. 
 
Ouders in het MBO zijn een vergeten groep, terwijl ze toch een belangrijk aanspreekpunt en 
gesprekspartner zijn bij de keuze voor de opleiding en het bestrijden van schooluitval.  
Vanuit Bureau Leerplicht Plus zijn in 2011 pilots uitgevoerd op een VMBO en MBO. Beide 
scholen zijn met succes een inhaalslag gestart om meer ouders te betrekken bij het onderwijs 
op deze opleidingen. Daarbij gaat het om: instellen van een medezeggenschapsraad,  
kennismakingshuisbezoeken en/of contact tussen ouders en mentoren en het organiseren 
van informatieavonden. 
 
Segregatie 
Kern van de aanpak van segregatie in is om allereerst te werken aan het structureel verbete-
ren van de kwaliteit van het Amsterdamse basisonderwijs. Meer goede scholen betekent 
meer keuze voor ouders. Daarnaast moet gezocht worden naar manieren om zonder dwang 
te komen tot meer gemengde voorscholen en basisscholen waarbij het uitgangspunt is dat 
kinderen al vanaf de voorschool samen in de buurt naar school gaan. Voor de ontwikkeling 
van een simpel, helder en transparant proces van aanmelden en plaatsen, met voorrang voor 
kinderen uit de buurt, faciliteren we pilots met de inzet van projectleiders. Het opdrachtgever-
schap ligt bij de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO). In 2011 is het plaatsingsbeleid 
in West en Buitenveldert (in navolging van De Rivierenbuurt) in werking getreden. De pilot op 
IJburg kent een langere looptijd. Naar verwachting zal het plaatsingsbeleid daar per augustus 
2012 operationeel zijn. Nieuw pilots zijn gestart in Zuid, Centrum, Noord en de Watergraaf-
smeer. Het is nog te vroeg om vast te stellen of de pilots ook echt effect hebben op het te-
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gengaan van segregatie. Wel is zichtbaar dat meer ouders kiezen voor een school in de 
buurt. Tot slot is geïnvesteerd in de verbetering van de informatievoorziening, voorlichting en 
dienstverlening aan ouders. In 2011 is de vernieuwde website Vind een school gelanceerd en 
is een simpele vraagkaart ontwikkeld met vijf vragen waarmee ouders een steuntje in de rug 
krijgen bij de selectie van een basisschool.  
 
Binnenklimaat scholen 
In nauwe samenwerking met de schoolbesturen en de stadsdelen heeft de gemeente, in het 
rijksproject Energieke Scholen I, 47 scholen aangepakt. In totaal is daaraan € 14,7 miljoen  
besteed door schoolbesturen (€ 1,8 miljoen), de stadsdelen (€ 5,1 miljoen), de centrale stad 
(€ 3,1 miljoen) en het Rijk (€ 4,7 miljoen)10. In ruim 600 klaslokalen is het binnenklimaat ver-
beterd. De leerkrachten die in deze lokalen werken en de ruim 15.000 leerlingen zullen daar 
profijt van hebben. De eerste reacties van de scholen op het verbeterde binnenklimaat zijn 
positief, evenals de eerste metingen van het CO2 gehalte door de GGD.  
 

3.1.3 Wat heeft het gekost? 
 
Subprogramma Educatie   
 
Bedragen x € 1 miljoen 

Rekening 
2010 

Begroting 
2011 

Rekening 
2011 

Verschil 
Rekening - 
Begroting  

Lasten +      
Doelstelling 1 76 70,8 83,4 12,6 

Doelstelling 2 38,1 46,9 45,5 -1,4 

Doelstelling 3 overige educatie 23,7 17,3 18,1 0,8 

Totaal 137,8 134,9 147,1 12,2 

Baten -     0 

Doelstelling 1 17,9 47,9 57,9 10 

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

Doelstelling 3 overige educatie 4,5 3,3 6,5 3,2 

Totaal 22,9 59,3 64,6 5,3 

Mutaties in reserves     0 

Doelstelling 1 -3 0 -2 -2 

Doelstelling 2 0 -0,8 0 0,8 

Doelstelling 3 overige educatie -0,4 0 0 0 

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

Saldo 111,5 74,8 80,5 5,7 

 
 
In de bovenstaande tabel is onder andere aangegeven wat de gerealiseerde baten en lasten 
zijn per doelstelling van het subprogramma Educatie ten opzichte van de Begroting 2011. 
De totale lasten zijn € 147,1 miljoen, de totale baten € 64,6 miljoen en er wordt per saldo  
€ 2 miljoen onttrokken aan de reserves. Het saldo in de Jaarrekening 2011 is € 80,5 miljoen. 
Ten opzichte van de vastgestelde Begroting 2011 is het saldo € 5,7 miljoen nadelig. Dit is – 
op hoofdlijnen – het gevolg van: 
� niet gerealiseerde verkoopopbrengsten van schoolgebouwen aan de Plantage Midden-

laan en de Cabralstraat, vanwege externe vertragende factoren (nadeel € 8,1 miljoen) 
� een onderschrijding op het budget voor leerlingenvervoer van circa € 1,9 miljoen. Dit is 

grotendeels het gevolg van lagere vervoerskosten door de nieuwe verordening en de 
aanbesteding (€ 1,3 miljoen), inclusief lagere frictiekosten dan geprognosticeerd. Daar-
naast zijn de personeelslasten lager dan begroot (€ 0,3 miljoen) en is er sprake van vrij-
val in verband met de afwikkeling van 2010 (€ 0,3 miljoen) 

Hieronder volgt per doelstelling een nadere verklaring van de afwijkingen van de gerealiseer-
de baten en lasten ten opzichte van de begroting. 
                                                      
10 De rijksregeling liep tot 4 september 2011. In december 2011 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen met 
de opdracht aan het college om middelen te vinden voor de continuering van de aanpak van de resterende 112 
scholen. Het college heeft voor 2012 middelen vrijgemaakt. 
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Doelstelling 1: Kinderen krijgen goede scholing 
Het saldo (lasten – baten + mutatie reserves) van deze doelstelling komt uit op  
€ 23,6 miljoen. Ten opzichte van de begroting is dit een nadeel van € 0,7 miljoen. 
 
Dit wordt onder andere verklaard door: 
� nominale aanpassingen ter hoogte van € 0,5 miljoen (nadeel) 
� verlaging van de subsidie aan de Vrijwilligers Centrale Amsterdam (VCA) voor 

maatschappelijke stages als gevolg van een afname van de middelen participatie-
enveloppe in de Septembercirculaire 2010 (voordeel € 0,2 miljoen). Gemeentebreed 
betreft dit een budgettair neutrale post 

� de in de begroting opgenomen gemeentelijke dekking van € 0,7 miljoen voor de 
plusvoorzieningen is komen te vervallen. Dit is het gevolg van beëindiging van de 
decentralisatie-uitkering Onderwijsachterstandenbeleid (Specifieke Doeluitkering per 
2011) en hiermee de tot en met 2010 uitgevoerde 1:16 plusvoorziening. De lasten waren 
hierdoor € 0,7 miljoen lager dan begroot (voordeel) 

� een overschrijding van in totaal € 0,3 miljoen met betrekking tot de Kernprocedures. Dit 
betreft enerzijds een toename van de lasten voor de Kernprocedure I (overstap groep 8 
naar brugklas) en II (overstap VMBO naar MBO) van € 0,2 miljoen in verband met de 
verdeling van de decentralisatie-uitkering Jeugd 2011 (gemeentebreed budgettair 
neutraal). Anderzijds betreft dit een overschrijding van het budget voor het gemeentelijke 
informatiesysteem ELKK met € 0,1 miljoen als gevolg van extra uitgaven voor de 
importmodule van de MBO-gegevens 

� een uitloop van de te declareren kosten voor de Bijzondere Trajecten Risicojongeren, die 
nog niet in de Begroting 2011 waren opgenomen (nadeel € 0,2 miljoen). De dekking van 
deze middelen betreft de reserve Bijzondere Trajecten Risicojongeren (BTR), die al in de 
vastgestelde Begroting 2011 als onttrekking was opgenomen 

� een lagere vaststelling van het project Schoolfort 2010 door het Rijk heeft geleid tot een 
terugbetaling van de rijksbijdrage van € 0,1 miljoen (nadeel) 

� op het onderdeel School Maatschappelijk Werk (SMW) is in 2011 € 4,0 miljoen aan lasten 
gerealiseerd. Ten opzichte van de begrote € 1,3 miljoen leidt dit tot een overschrijding 
van € 2,7 miljoen aan de lastenkant. Van de deelnemende schoolbesturen is voor hun 
bijdrage (50%) in SMW een bedrag van € 2,0 miljoen ontvangen in 2011. Daarnaast heeft 
de Aanval op de Uitval in 2011 een dekkingsbijdrage geleverd van € 0,8 miljoen. Per 
saldo leidt dit tot een voordeel van € 0,1 miljoen ten opzichte van de begroting 

� door de vorming van team Consultenten/ Leerling Administratie Systeem (LAS) zijn er 
taken overgekomen van Informatieservices. Hierdoor zijn de lasten binnen dit 
subprogramma hoger dan begroot (nadeel € 0,4 miljoen). Gemeentebreed is er geen 
sprake van een nadeel. Het budget van Informatieservices is namelijk nog opgenomen in 
het programma Algemene dekkingsmiddelen, waar een voordeel is ontstaan 

� de lasten met betrekking tot Matchpoint (circa € 0,4 miljoen; onderdeel van 
begrotingsvolgnummer 6200402 Preventief Jeugdbeleid en Jeugdzorg) zijn in het 
financieel systeem gekoppeld aan subprogramma Jeugd. De onttrekking van € 0,4 
miljoen aan de reserve Matchpoint is echter gekoppeld aan het subprogramma Educatie, 
zodat er binnen dit subprogramma een voordeel van € 0,4 miljoen is ontstaan. Binnen het 
gehele programma Educatie, jeugd en diversiteit is dit budgettair neutraal 

� volledige besteding en onttrekking aan de in 2010 gevormde reserve Kwaliteit 
Basisonderwijs van € 2,0 miljoen ten behoeve van de Verbeteraanpak. Een 
overschrijding van € 0,4 miljoen aan lasten, doordat meer scholen aan de 
Verbeteraanpak hebben deelgenomen dan begroot. Daarbij hebben in het kader van de 
professionalisering van het onderwijspersoneel meer deelnemers de leergangen en 
modules doorlopen dan aanvankelijk geraamd 

� hogere lasten dan begroot door toekenning van de Decentralisatie Uitkering 
Vakantieschool Taal KBA uit de Septembercirculaire 2011 (raadsbesluit 2011-1189 van 
21 en 22 december 2011). Het nadeel op dit subprogramma is € 0,1 miljoen. Deze post is 
gemeentebreed budgettair neutraal. Dit project heeft in augustus 2011 plaatsgevonden. 
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Daarnaast zijn er binnen dit subprogramma enkele budgettair neutrale posten verwerkt: 
� toename van de baten en lasten van voor- en vroegschoolse educatie (VVE) en 

Taalbeleid met € 1,6 miljoen als gevolg van een verhoging van de specifieke 
doeluitkering en aanname van de Wet OKE (raadsbesluit BD-2011-002892) tot € 38 
miljoen. Hiervan is voor de uitvoering van de VVE conform begroting € 30,5 aan de 
stadsdelen bijgedragen. Aan kwaliteitsverhogende maatregelen is € 1,9 miljoen besteed 
en voor andere maatregelen ter bestrijding van taalachterstanden in het basisonderwijs, 
met name aan Schakelklassen, is een bedrag van € 3,6 miljoen uitgegeven. Tenslotte is 
€ 2,0 miljoen aan de balans toegevoegd voor besteding in 2012 ten behoeve van de VVE 
en overig taalachterstandenbeleid in het basisonderwijs 

� de middelen van de prioriteit Kwaliteit Voortgezet Onderwijs zijn in 2011 ingezet voor het 
project Kwaliteitsimpuls Voortgezet Onderwijs Amsterdam (KVA). Onder KVA vallen 
projecten die gekoppeld zijn aan het RPO (regionaal plan onderwijsvoorzieningen, 
geconcretiseerd in ‘De Kaarten Uitgelegd’, Raadsbesluit BD2011-006043), trajecten op 
een aantal VO-scholen om de kwaliteit te versterken en taalprojecten in het VO. De 
dotatie aan de reserve (€ 0,8 miljoen) is lager dan in de 8-maandsrapportage was gemeld 
(€ 1,2 miljoen), omdat na de zomer van 2011 voortvarend is gestart met de KVA-aanpak. 
De reserve wordt in 2012 ingezet in het kader van de Kwaliteitsaanpak Voortgezet 
Onderwijs Amsterdam (KVA) 

� een toename van de baten en lasten (beide € 0,3 miljoen) door inzet van de rijksbijdrage 
Inbedding referentieniveaus ter versterking van het taal- en rekenonderwijs in 2011. 

� voor de uitvoering van leerplichttaken is aan de reserve Bureau Leerplicht Plus voor € 0,4 
miljoen onttrokken 

� met de inzet en verdeling van het Wet participatiebudget (Wpb) is in 2011 € 4,0 miljoen 
beschikbaar gesteld voor de plusvoorzieningen op de scholen. De rijksbijdrage 2010 voor 
School 2 Care (S2C) is middels subsidie aan de uitvoerende instantie Spirit overgemaakt 
(€ 2 miljoen). Spirit realiseert met dit geld 50 intensieve en integrale voorzieningen voor 
jongeren van 12-17 jaar met ernstig spijbelgedrag, vaak in combinatie met beginnende 
criminaliteit. Op de Aanval op de Uitval/ Voortijdig Schoolverlaten is in het afsluitende jaar 
van deze rijksregeling € 2 miljoen extra ingezet ten behoeve van bestrijding van de 
schooluitval en voor een bedrag van € 0,8 miljoen als dekking voor het school 
maatschappelijk werk in 2011. Deze middelen, die voor dit doeleinde nog beschikbaar 
waren, zijn onttrokken aan de balans van DMO  

� de activiteit Bureau Leerplicht Plus (BLP) wordt voor een deel uit het Wpb-budget gedekt. 
In februari 2011 heeft DMO een ESF-declaratie ingediend voor de projectperiode 
november 2009-november 2010. Deze declaratie is verwerkt in de Jaarrekening 2010. 
Een aantal punten in deze declaratie is onderwerp van gesprek, waardoor de declaratie 
mogelijk neerwaarts wordt bijgesteld. Binnen BLP is daarom een voorziening getroffen in 
verband met de ESF-declaratie 2010  

 
Doelstelling 2: Kinderen genieten onderwijs in geschikte gebouwen 
Het saldo (lasten – baten + mutatie reserves) van doelstelling 2 komt uit op € 45,3 miljoen. 
Ten opzichte van de begroting is dit een nadeel van € 7,3 miljoen dat  onder andere wordt 
veroorzaakt door niet gerealiseerde verkoopopbrengsten van schoolgebouwen aan de Plan-
tage Middenlaan en de Cabralstraat vanwege de externe vertragende factoren (€ 8,1 miljoen 
lagere baten). 
� De begrote onttrekking aan de reserve is niet gerealiseerd vanwege wegblijven van de 

verkoopopbrengsten (€ 0,8 miljoen lagere baten) 
� De afwikkeling van de doorlopende verplichtingen en huurvergoedingen van voorgaande 

jaren (de lagere vaststellingen; voordeel € 1 miljoen) 
� De interne doorbelastingen inzake afrekening energieke scholen speciaal onderwijs en 

huuropbrengsten uit de sporthal BL46 aan de Boelelaan 46 (€ 0,3 miljoen hogere baten). 
� Minder uitgegeven aan de spoedaanvragen 2011 en belastingen dan begroot (totaal  

€ 0,2 miljoen lagere lasten). 
 
Voor het opvangen van bovenstaand nadeel op doelstelling 2 worden, conform de  
8-maandsrapportage 2011, de beschikbare middelen ingezet van het Programma 
Maatschappelijke Investeringen (PMI, programma Stedelijke ontwikkeling) en het 
Leerlingenvervoer (programma Educatie, jeugd en diversiteit: doelstelling 3). 
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Doelstelling 3: Overige Educatie 
Het saldo (lasten – baten + mutatie reserves) van doelstelling 3 komt uit op  
€ 11,6 miljoen. Ten opzichte van de begroting is dit een voordeel van € 2,3 miljoen. 
 
Dit wordt onder andere veroorzaakt door: 
� een onderschrijding op het budget voor leerlingenvervoer van € 1,9 miljoen. Dit is 

grotendeels het gevolg van lagere vervoerskosten door de nieuwe verordening en de 
aanbesteding (€ 1,3 miljoen), inclusief lagere frictiekosten dan geprognosticeerd. 
Daarnaast zijn de personeelslasten lager dan begroot (€ 0,3 miljoen) en is er sprake van 
vrijval in verband met de afwikkeling van 2010 (€ 0,3 miljoen) 

� vrijval van verplichtingen 2010 ter hoogte van € 0,1 miljoen 
� in 2011 heeft een lastenboeking plaatsgevonden van € 0,2 miljoen in verband met een 

afwikkeling van subsidies uit 2009 
� vanaf schooljaar 2011-2012 is het schoolzwemmen intern overgegaan van de afdeling 

ASD naar de afdeling Sportservice. Dit levert een voordeel op van € 0,1 miljoen binnen 
het subprogramma Educatie, maar gemeentebreed is dit budgettair neutraal 

� de Stadsdelen hebben in november 2011 besloten dat ze de voorzieningen kunstkijkuren 
(KKU) en verkeersexamens (VE) beëindigen per 1 augustus 2012 (na afloop van 
schooljaar 2011-2012). Voor DMO ontstaat hierdoor het risico op frictiekosten voor de 
medewerkers van de kunstkijkuren en de verkeersexamens. Bij ASD is in 2011 sprake 
van een onderbesteding van € 0,3 miljoen doordat de risico-opslag niet gebruikt hoefde te 
worden en door een lagere overhead dan begroot voor de kunstkijkuren. Voor eventuele 
frictiekosten is deze onderbesteding toegevoegd aan de WW-reserve (programma 
Algemene dekkingsmiddelen). Voor het subprogramma Educatie betekent dit een 
voordeel van € 0,3 miljoen 

� voor het project binnenklimaat zijn geen uitgaven of inkomsten begroot omdat het project 
in eerste instantie ultimo 2010 zou worden afgerond. De einddatum van het project is 
door het Rijk echter verschoven naar september 2011. Hierdoor zijn middelen 
meegenomen naar 2011 (€ 5,6 miljoen). Hier staan uitgaven tegenover van € 4,0 miljoen. 
Een bedrag van € 1,5 miljoen aan overheidssubsidie zal moeten worden terugbetaald 
aan het Rijk. Hierdoor is sprake van een voordeel van € 0,1 miljoen.  

3.2 Subprogramma Jeugd 

Verandering Jeugddomein  
In februari 2011 stelde het college de bestuursopdracht vast voor de veranderingen in het 
Jeugddomein. Er is een visie op de toekomst van het jeugdbeleid opgesteld, uitgaande van 
het voornemen van het kabinet om alle jeugdzorgtaken naar de gemeenten te decentralise-
ren. In de visie worden fundamentele aanpassingen in het jeugdstelsel aangekondigd. Doelen 
van de veranderopgave zijn ondermeer: het creëren van meer regieruimte voor ouders, min-
der interventies per gezin met meer samenhang en effect, minder bureaucratie, meer profes-
sionele autonomie. Het college heeft haar concept visie in juli 2011 vrijgegeven voor een 
brede maatschappelijke consultatie die, na bespreking in de raadscommissie JIF, plaatsvond 
in het najaar van 2011. De resultaten zijn verwerkt in een aangepaste visie die in maart 2012 
door het college is vastgesteld en aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. 
 
Ouder- en Kindcentra (OKC) 
Per 2011 zijn de stadsdelen verantwoordelijk voor de OKC’s. Alle middelen voor de uitvoering 
van het basispakket OKC zijn gedecentraliseerd (met uitzondering van vijf producten). De 
centrale stad heeft de kaders vastgesteld en afgesproken dat met een OKC-monitor de voort-
gang kan worden gevolgd. De eerste monitor verscheen medio 2011. In het najaar van 2011 
zijn afspraken gemaakt over het toevoegen van streefwaarden. Deze vormen de basis voor 
de monitor 2012. De decentralisatie is in de zomer 2011 geëvalueerd en in februari 2012 in 
de raadscommissie JIF behandeld. 
 
Jongerenwerk Nieuwe Stijl 
De ontwikkelingen in het jeugddomein, waaronder de afbouw van het stedelijk jongerenwerk, 
zijn aanleiding geweest voor het college om samen met de stadsdelen een kader op te stellen 
voor het jongerenwerk. Dit kader vormt de basis voor concrete afspraken tussen stadsdelen 
en het jongerenwerk, welke in de eerste helft van 2012 tot uitvoering zullen komen. 
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Kwaliteit Kinderopvang 
Het college heeft een externe commissie (Gunning) gevraagd onderzoek te doen naar de 
factoren die er toe hebben bijgedragen dat een omvangrijke zedenzaak in een kinderopvang-
centrum kon plaatsvinden. Het college heeft alle aanbevelingen van de Commissie Gunning 
overgenomen en is begonnen met de invulling van de kwaliteitsaanpak Kinderopvang. Het 
doel is om alle kinderopvangcentra in de stad op een kwalitatief hoger peil te brengen. Er is 
een visie op de kinderopvang vastgesteld en er zijn kwaliteitsnormen benoemd. Er is een 
stedelijk kader voor toezicht en handhaving vastgesteld. Ook zijn de organisatie van de 
handhaving en taken en bevoegdheden van stad en stadsdelen aangepast. De uitvoering van 
de kwaliteitsaanpak komt tot stand in nauw overleg met het Rijk, de stadsdelen, de landelijke 
brancheorganisatie, de Amsterdamse kinderopvangcentra en externe adviseurs.  
Ook is de aanpak Preventie seksueel misbruik geïntensiveerd. Vanaf 2010 is een aantal ac-
ties ingezet binnen organisaties waarmee de gemeente een subsidierelatie heeft. Na de ze-
denzaak is dit project uitgebreid naar alle sectoren waar jeugdactiviteiten worden aangebo-
den worden. Bij de uitwerking wordt zo veel mogelijk aansluiting gezocht bij de implementatie 
van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. 
 
Matchpoint 
De verwijsindex Stadsregio Amsterdam Matchpoint, is in 2011 in gebruik genomen. Met ke-
tenpartijen is overeenstemming over het registreren van zorgen over jongeren en het oppak-
ken van de zorgcoördinatie. In 2011 zijn de belangrijkste partijen uit de stadsregio Amsterdam 
op Matchpoint aangesloten. Streven is dat in het tweede kwartaal van 2012 alle relevante 
partijen zijn aangesloten. Het aantal registraties in Matchpoint is in het tweede halfjaar van 
2011 flink opgelopen. De aandacht richt zich nu op het werken met Matchpoint in de dagelijk-
se praktijk zodat partijen elkaar goed vinden en de zorgcoördinatie goed wordt opgepakt. 
  
Aanpak Top600 / Preventie Interventie Team 
In mei 2011 is het Preventief Interventie Team (PIT) van start gegaan. Het PIT is een multi-
disciplinair team van praktijkmensen uit diverse organisaties. Het team tracht minderjarige 
broertjes en zusjes van criminelen uit de Aanpak Top 600 op het juiste spoor te hou-
den/krijgen (pijler 3 van de Top 600). Ook onderzoekt het PIT met wetenschappelijke onder-
steuning hoe problemen bij jongeren zo vroeg mogelijk kunnen worden ontdekt en verholpen. 
Het PIT werkt daarnaast intensief samen met Bureau Leerplicht Plus en een aantal basis-
scholen om risicofactoren bij kinderen eerder te signaleren en te beoordelen om afglijden 
naar criminaliteit te voorkomen. 
 
3.2.1 Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt? 
 
Programakkoord 2010-2014 
 
Doelstelling 4: Snel ingrijpen bij problemen 

Indicator Nulmeting en peildatum Rekening 
2010 

Begroting 
2011 

Bereikt 
2011 

Te behalen 
resultaat 

2010-2014 

Aantal gezinnen dat instroomt in de 
MPG aanpak  
 

33911 2010 250 235 pm12 pm13 

Overige indicatoren       

Tienermoeders in een traject naar 
school of werk 

90 2010 - 90 90 90 

Zwerfjongeren in de maatschappelij-
ke opvang14 

260 
 

2007 
 

- 300 292 300 

Jonge moeders dat ondersteuning 
krijgt van Fiom 

850 2010 - 850 850 850 

                                                      
11 De definitieve cijfers over 2010 zijn sinds september 2011 bekend. In 2010 zaten 339 gezinnen in de MPG (multi-
probleemgezinnen) aanpak. Het eerder genoemde aantal van 235 was het aantal gezinnen dat in februari 2010 werd 
bediend. 
12 In de loop van 2012 worden de cijfers over 2011 verwacht.  
13 Er is geen meerjarige doelstelling geformuleerd. 
14 De indicator zwerfjongeren wordt binnen het programma EJD gepresenteerd.  
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Overige doelstellingen 
 
Doelstelling 5: Kinderen/jongeren groeien op in een veilige omgeving 

Indicator Nulmeting en peildatum Rekening 
2010 

Begroting 
2011 

Bereikt 
2011 

Te behalen 
resultaat 

2010-2014 

VO scholen dat een schoolveilig-
heidsteam heeft  
 
 

6 2010 
 

- 10 6 pm15 

lichtcriminele jongeren Nulmeting 
volgt in 
oktober 
2010 

2010 
 

- - pm16 pm 

 
Doelstelling 6: Kinderen/jongeren ontwikkelen hun talenten en participeren 

Indicator Nulmeting en peildatum Rekening 
2010 

Begroting 
2011 

Bereikt 
2011 

Te behalen 
resultaat 

2010-2014 

% basisscholen met naschools 
sportaanbod 
 

37  
 

2008 
 

- 100 120 scho-
len (49%) 

243 scholen 
(100%) 

leerlingen (12-18) dat deelneemt aan 
naschools sportaanbod 

3.000 2008 
 

- 4.500 4.500 pm17 

 

3.2.2 Wat hebben we ervoor gedaan? 
Doelstelling 4: Snel ingrijpen bij problemen 
Indicator 4.1: Aantal gezinnen dat instroomt in de MPG aanpak 
Sinds 2010 zijn twee stedelijke procesmanagers actief. Bij de hulp aan multiprobleemgezin-
nen (MPG) zorgen zij, zo nodig door escalatie, dat er weer voortgang komt in de hulpverle-
ning. Daarnaast zijn tien coördinatoren risicogezinnen aangesteld in de stadsdelen, die zor-
gen dat de reguliere aanpak verbetert en dat (indien nodig) de MPG-aanpak wordt ingezet.  
De cijfers over 2010 zijn per september 2011 bekend: 339 gezinnen maakten gebruik van de 
MPG aanpak, waarvan 60 overlastgevende multiprobleemgezinnen (OMPG). In deze gezin-
nen groeien 1.253 kinderen op (gemiddeld 3,7 kind per gezin). Ruim 600 gezinnen werden 
ondersteund door de aanpak, zonder gezinsmanager, maar met het uitgangspunt één gezin, 
één plan. Een belangrijk instrument dat (waar nodig) wordt ingezet, is de ‘Eigen Kracht Con-
ferentie’ (EKC). Dit is een eenmalige bijeenkomst om het eigen netwerk van het gezin te ver-
sterken.  
 
Indicator 4.2: Aantal tienermoeders in een traject naar school of werk 
Weer aan de slag! is een aanpak van de hulpverleningsorganisatie Altra voor jonge moeders 
uit regio Amsterdam tussen de 15 en 23 jaar die weer naar school willen of willen gaan wer-
ken.  
In de plusvariant van Weer aan de Slag ligt de aandacht op moeders met meervoudige pro-
blematiek. Zij worden binnen een jaar naar werk of school begeleid. 
75 jonge moeders volgen een traject Weer aan de Slag. Van alle deelneemsters wordt circa 
80% succesvol ondersteund bij of teruggeleid naar school (vooral ROC) of werk. Vijftien jonge 
moeders met meervoudige problematiek worden bereikt door het traject Weer aan de Slag 
plus. 
 
Indicator 4.3: Aantal zwerfjongeren in de maatschappelijke opvang 
In Amsterdam loopt sinds eind 2008 de ketenaanpak voor zwerfjongeren en jonge dakloze 
moeders in de leeftijd van 18 tot 23 jaar. Deze ketenaanpak beoogt een integrale benadering 
                                                      
15 Het aantal SVT’s zal niet worden uitgebreid. De vorm en samenstelling van de SVT’s wordt opnieuw geformuleerd 
in het kader van de Kwaliteitsimpuls Voortgezet Onderwijs. 
16 De voortgangsrapportage van OOV wordt in maart/april verwacht 
17 Doelstelling voor de komende jaren worden opgenomen in het geactualiseerde sportplan 2013-2016, dat voor de 
zomer aan uw vergadering wordt voorgelegd. 
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van de complexe problematiek van zwerfjongeren. De opvang voor deze groep behelst mo-
menteel 292 plekken en varieert van een laagdrempelige inloop en 24-uurs opvang tot bege-
leid wonen. Daarnaast zijn er 118 woon-leer-werk plekken voor jongeren die dakloos dreigen 
te worden door hun instabiele woonsituatie en hierdoor geen startkwalificatie halen. Deze 
zogenaamde woon-leer-werk plekken (ook wel Kamers met Kansen genoemd) zijn dit jaar 
uitgebreid met 32 plekken in het RIVA project in stadsdeel Nieuw-West.  
Op basis van een onderzoek naar de herinrichting van de ketenaanpak dak- en thuisloze 
jongeren worden de middelen uit het structurele budget zwerfjongeren anders ingezet waar-
door ook alle woon-leer-werk plekken vanaf 2013 hieruit gefinancierd kunnen worden. Het 
onderzoek wijst uit dat het mogelijk is om met minder gemeentelijke middelen begeleiding 
aan dak- en thuisloze jongeren te kunnen blijven bieden. Eind 2011 is de gemeente gestart 
met het anders inzetten van de middelen om jongeren sneller door de keten heen te voeren 
naar zelfstandigheid. 
In 2011 is de gemeente gestart met een gezamenlijk visietraject met de instellingen voor 
zwerfjongeren. In het tweede kwartaal van 2012 wordt de nieuwe aanpak aan de gemeente-
raad voorgelegd. Hiermee beoogt de gemeente structurele subsidiemiddelen efficiënter in te 
zetten en dak- en thuisloze jongeren beter van dienst te zijn. 
 
Indicator 4.4: Aantal jonge moeders dat ondersteuning krijgt van Fiom 
Het aanbod van Fiom18 is laagdrempelig en voor iedereen toegankelijk; het betreft geen geïn-
diceerde hulpverlening. De Fiom biedt psychosociale hulp, informatie en advies rondom on-
bedoelde zwangerschap, tienerouderschap, risicomoeders met jonge kinderen en hulp na 
adoptie. Fiom is een rijksopdracht, waarbij rijksmiddelen zijn gedecentraliseerd naar het Am-
sterdamse Gemeentefonds. De inzet van deze vorm van laagdrempelige hulp aan jonge 
moeders kan ervoor zorgen dat de inzet van zwaarder aanbod minder vaak nodig is. Fiom 
heeft in 2011 481 advies- en consultgesprekken, 275 kortdurende Fiom-hulpverleningen, 72 
intensieve hulpverleningen en 32 voorlichtingsprojecten en groepswerkprojecten uitgevoerd. 
 
Overige doelstellingen 
Doelstelling 5: Kinderen/jongeren groeien op in een veilige omgeving 
Het beleid Jeugd en Veiligheid van Amsterdam (visie veiligheid begint vroeg) is gericht op:  
� voorkomen dat jongeren in de criminaliteit belanden, door actief signaleren en vroeg in-

grijpen bij ongewenst gedrag (vanaf 10 jaar). Onder andere door inzet van trajecten en 
het Preventief Interventie Team (PIT). 

� verhogen van veiligheid op straat en op school, door onder andere de inzet van straat-
coaches en schoolveiligheidsteams. 

 
Indicator 5.1: Aantal Voortgezet Onderwijs scholen dat een schoolveiligheidsteam heeft 
In 2011 zijn in totaal zes schoolveiligheidsteams (svt’s) ingezet op scholen. Vier svt’s op een 
vaste schoollocatie, en twee svt’s flexibel. In 2012 is het doel alle svt’s meer flexibel in te 
zetten, zodat meerdere scholen van de tijdelijke ondersteuning en advisering van deze teams 
gebruik kunnen maken. Het aantal svt’s zal niet worden uitgebreid. De vorm en samenstelling 
van de svt’s wordt opnieuw geformuleerd in het kader van de Kwaliteitsimpuls Voortgezet 
Onderwijs. Tevens zijn Bureau Leerplicht Plus en de politie in gesprek om tot een optimale 
inzet van de svt’s binnen de Aanpak Top600 te komen. 
 
Indicator 5.2: Aantal lichtcriminele jongeren 
De trend is dat het aantal nieuwe jeugdige verdachten langzaam afneemt. De ambitie is dat 
dit de komende jaren wordt doorgezet. Het recente onderzoek ‘Jeugdige verdachten in de 
politieregio Amsterdam-Amstelland’ in opdracht van Openbare orde en veiligheid (OOV) en 
de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO) biedt een goed beeld van deze trend en van 
de mogelijkheid om de afname van het aantal lichtcriminele jongeren te kunnen meten. 
 
Doelstelling 6: Kinderen/jongeren ontwikkelen hun talenten en participeren  
In het kader van talentontwikkeling subsidieert de Gemeente Amsterdam de instellingen Now-
here, Studio West en het Gespuis. In het kader van jeugdparticipatie subsidieert de gemeente 

                                                      
18 I De huidige Fiom is ontstaan uit vele voorgangers; organisaties, stichtingen, verenigingen die rechtstreeks of 
indirect die vier letters in haar naam hadden. Is in 1930 opgericht als Federatie van Instellingen voor de Ongehuwde 
Moeder en haar kind. 
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JAA!, en Esthon Vredeseducatie. De activiteiten die in 2011 zijn uitgevoerd zijn gericht op het 
stimuleren van participatie en op het ontdekken en ontwikkelen van talenten van jongeren.  
In 2011 zijn XXXS, Jouw idee maak het Waar en Your Amsterdam afgebouwd. De afbouw 
van deze participatieprojecten hebben geleid tot een verschuiving van het accent in het 
jeugdparticipatiebeleid. Het beleid zal zich beperken tot de wettelijke taak, namelijk inspraak 
en invloed (politieke participatie). Komende jaren wordt ingezet op het stimuleren en onder-
steunen van kinderparticipatie, via eenvoudige kaders, kennisuitwisseling en door middel van 
een Amsterdamse kinderparticipatieprijs. 
 
Indicator 6.1: percentage basisscholen met naschools sportaanbod 
In 2011 maakten ruim 30.000 kinderen via kennismakingsprojecten tijdens schooltijd kennis 
met één of meerdere sporten. Op 120 scholen voor het primair onderwijs (PO) is naschools 
sportaanbod. Op 70 scholen met een lage Sociaal Economische Status (SES) is als onder-
deel van het project JUMP-in intensief structureel naschool aanbod gerealiseerd. Met name 
door de inzet van de combinatiefunctionarissen bij de scholen en bij sportverenigingen is het 
bereik van leerlingen aanzienlijk verbeterd. 
 
Indicator 6.2: aantal leerlingen (12-18 jaar) dat deelneemt aan naschools sportaanbod 
In 2011 namen meer dan 4.500 jongeren deel aan het naschoolse aanbod. In het kader van 
Topscore krijgen vooral jongeren uit het VMBO en het praktijkonderwijs tijdens schooltijd her-
nieuwde kennismakingsprojecten aangeboden, omdat hun sportparticipatie onder het gemid-
delde ligt. Daarnaast krijgen zij extra mogelijkheden om zich na schooltijd verder te bekwa-
men in de sport van hun keuze. 
 
Overige jeugd 
Onder Overige jeugd vindt uw vergadering een aantal onderwerpen dat niet onder een van de 
andere doelstellingen valt. Per jaar wordt bekeken welke van deze onderwerpen nadere toe-
lichting behoeft. 
 
Van 8 tot 8 aanpak 
Per eind december 2011 is de Aanpak van 8 tot 8 gestopt. De aanpak is in 2008 gestart om 
overlast op straat terug te dringen en de aanwas van jeugdige wetsovertreders terug te drin-
gen. Sindsdien zijn 450 jongeren van 10 tot 17 jaar (uit de stadsdelen Nieuw-West, Oost en 
Zuidoost) begeleid door jongerencoaches. Bij de invulling van de 3e pijler van de Aanpak Top 
600 wordt gebruik gemaakt van de kennis en kwaliteiten van medewerkers van de Aanpak 
van 8 tot 8. Op verzoek van stadsdeel Zuidoost zal een aantal jongerencoaches de 8-tot-8 
werkzaamheden daar voortzetten.  
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3.2.3 Wat heeft het gekost? 
 
Subprogramma Jeugd   
 
Bedragen x € 1 miljoen 

Rekening 
2010 

Begroting 
2011 

Rekening 
2011 

Verschil 
Rekening - 
Begroting 

Lasten +      
Doelstelling 4 17,8 12,2 19,7 7,5 

Doelstelling 6 7,7 5 5,2 0,2 

Doelstelling 7 overige Jeugd 15,8 5,3 10 4,7 

Totaal lasten 41,3 22,5 34,8 12,3 

Baten -     0 

Doelstelling 4 10 0 7,3 7,3 

Doelstelling 6 0,6 0 0,2 0,2 

Doelstelling 7 overige Jeugd 4,1 0,5 4 3,5 

Totaal baten 14,7 0,5 11,5 11 

Mutaties reserves     0 

Doelstelling 4 -2,9 -0,2 -0,2 0 

Doelstelling 6 0 0 0 0 

Doelstelling 7 overige Jeugd -1 0 -0,2 -0,2 

Totaal -3,9 -0,2 -0,4 -0,2 

Saldo 22,7 21,8 22,9 1,1 

 
In de bovenstaande tabel is onder andere aangegeven wat de gerealiseerde baten en lasten 
zijn per doelstelling van het subprogramma Jeugd ten opzichte van de Begroting 2011. 
De totale lasten zijn € 34,8 miljoen, de totale baten € 11,5 miljoen en er wordt € 0,4 miljoen 
onttrokken aan de reserves. Het saldo in de rekening 2011 is € 22,9 miljoen. Ten opzichte 
van de vastgestelde begroting 2011 is het saldo € 1,1 miljoen nadelig.  
Hieronder volgt per doelstelling een verklaring van de afwijkingen van de gerealiseerde lasten 
en baten ten opzichte van de begroting. 
 
Doelstelling 4: Snel ingrijpen bij problemen 
Het saldo (lasten – baten + mutatie reserves) van doelstelling 4 komt uit op € 12,2 miljoen, 
ten opzichte van de begroting een nadeel van € 0,2 miljoen. 
 
Dit wordt onder andere veroorzaakt door: 
� een nominale aanpassing van € 0,1 miljoen (nadeel) 
� op 2 november 2010 heeft het college de overdracht bekrachtigd van de aanpak 

zwerfjongeren van DWZS (620.03.01) naar DMO (620.04.02) waarmee € 6,5 miljoen 
gemoeid was. In 2011 is binnen het subprogramma Jeugd € 0,2 miljoen meer uitgegeven 
dan begroot. Bij DWZS is een onderbesteding zichtbaar. Voor 2012 is het budget 
aangepast in de eerste begrotingswijziging 2012 (aanvullende overdracht van DWZS 
naar DMO).  

� de lasten van. Matchpoint (€ 0,4 miljoen) zijn in de financiële administratie gekoppeld aan 
het subprogramma Jeugd. Hier staat een onttrekking tegenover van € 0,4 miljoen aan de 
reserve Matchpoint, die echter gekoppeld is aan het subprogramma Educatie. Binnen het 
subprogramma Jeugd is er daarom een nadeel van € 0,4 miljoen ontstaan. Binnen het 
gehele Programma Educatie, jeugd en diversiteit is dit budgettair neutraal. 

� een onderbesteding op Ouder- en Kindcentra (OKC) van € 0,6 miljoen door de 
afwikkeling van oude jaren (lagere vaststellingen). Dit ook in relatie tot de 
voorbereidingskosten programma Kwetsbare Huishoudens. 

 
Daarnaast zijn er binnen deze doelstelling enkele budgettair neutrale posten verwerkt: 
� de subsidie Weer aan de Slag van € 0,5 miljoen is gedekt uit de baten WPB van € 0,5 

miljoen 
� uit het Wpb-budget wordt de activiteit Streetcornerwork en LTB voor een deel gedekt. In 

februari 2011 heeft DMO een ESF-declaratie ingediend voor de projectperiode november 
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2009-november 2010. Deze declaratie is verwerkt in de Jaarrekening 2010. Een aantal 
punten in deze declaratie heeft geleid tot discussie, zodat de declaratie mogelijk 
neerwaarts wordt bijgesteld. Daarom is binnen SCW en LTB een voorziening getroffen in 
verband met de ESF-declaratie 2010 

� De resterende BDU CJG rijksmiddelen 2010 zijn ingezet voor de stedelijke uitgaven in 
het kader van de Ouder- en Kindcentra 2011. Het bestedingsvoorstel hiervan is 
goedgekeurd met het B&W besluit van 5 april 2011 (€ 1,2 miljoen) 

� Conform het besluit van 5 april 2011 worden de stedelijke subsidies in het kader van 
OKC door de centrale stad eenmalig namens stadsdelen aan de instellingen verleend 
Voor hetzelfde bedrag zijn de stadsdelen gefactureerd (€ 3,8 miljoen) 

� Conform hetzelfde besluit worden door DMO incidentele uitgaven gedaan voor 
preventieve jeugd-GGZ. Hiervoor heeft DMO de bijdragen van de GGD en de dienst 
Wonen Zorg en Samenleven ontvangen (€ 0,5 miljoen) 

� De bestedingen MPG (Multiprobleemgezinnen) zijn gerealiseerd conform begroting. Het 
restant BDU CJG 2010 ad € 0,2 miljoen is ingezet voor de realisatie van de release van 
ISJG Informatiesysteem Jeugd en Gezin. 

 
Doelstelling 6: Kinderen/jongeren ontwikkelen hun talenten en participeren 
Het saldo (lasten – baten + mutatie reserves) van doelstelling 6 komt uit op € 5,0 miljoen. Ten 
opzichte van de begroting is dit een voordeel van € 0,1 miljoen. Dit wordt onder andere ver-
oorzaakt door: 
� de lasten bij de XXX’s kaart, die hoger zijn dan begroot in verband met de nominale 

aanpassing (nadeel € 0,1 miljoen) 
� een onderbesteding van € 0,2 miljoen door het opheffen van de XXX’s-kaart per 1-1-

2012. In 2011 zijn de activiteiten namelijk al gedeeltelijk afgebouwd. 
 
Doelstelling 7: Overige jeugd 
Het saldo (lasten – baten + mutatie reserves) van doelstelling 7 komt uit op € 5,8 miljoen. Ten 
opzichte van de begroting is dit een nadeel van € 1,0 miljoen. Dit wordt onder andere veroor-
zaakt door: 
� hogere lasten dan begroot als gevolg van de DU bestrijding wachtlijsten kinderopvang  
� (€ 0,8 miljoen): uitgaven voor Sportbso’s, diverse maatregelen bestrijding wachtlijsten: 

BD 2011-009874 dd 25 oktober 2011, BD2011-002316 
� Hogere lasten veroorzaakt door de werkzaamheden als gevolg van de zedenzaak (€ 0,3 

miljoen). Deze overschrijding was opgenomen in de Raadsvoordracht BD2011-006753 
van 13 juli 2011. 

 
Daarnaast zijn er binnen deze doelstelling enkele budgettair neutrale posten verwerkt 
� Sociaal Medische Indicatie regeling: DMO betaalt € 3 miljoen per jaar namens de 

stadsdelen en factureert dit bedrag direct door aan de stadsdelen 
� De werkelijke kosten van het programma 8 tot 8 bedroegen in 2011 € 1,4 miljoen (in 

navolging van 2010, hoofdzakelijk personeelskosten). De dekking van deze kosten 
bestaat voor € 0.9 miljoen uit de vastgestelde begroting, de onttrekking aan de reserve 
van € 0,2 miljoen en € 0,3 miljoen uit rijksmiddelen. Het project 8 tot 8 is beëindigd in 
2011. 
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3.3 Subprogramma Diversiteit 

3.3.1. Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt? 
 
Programakkoord 2010-2014 
 
Doelstelling 8: Homo’s, lesbiennes, biseksuelen en transgenders voelen zich veilig in de stad 

Indicator Nulmeting en peilda-
tum19 

Rekening 
2010 

Begroting 
2011 

Bereikt 
2011 

Te behalen 
resultaat 
2010- 2014 

Door homo’s ervaren discriminatie  
 
Mannen 
Vrouwen  

 
 

           27% 
9% 

 

Burger-
monitor 
2010           

 
 
19% 
10% 

 
 
19% 
10% 

 
 
20 

 
 
20% 
 7,5% 

 
Doelstelling 9: Discriminatie is afgenomen 

Indicator Nulmeting en peilda-
tum21 

Rekening 
2010 

Begroting 
2011 

Bereikt 
2011 

Te behalen 
resultaat 
2010- 2014 

Aantal meldingen bij Meldpunt Dis-
criminatie Amsterdam21 

965 Meldpunt 
Discrimi-
natie 
Amsterdam
2010 

 
 
19% 
10% 

 
 
19% 
10% 

 
 
22 

 
 
20% 
 7,5% 

 
Overige doelstellingen 
 
Doelstelling 10: Sociale binding en vertrouwen 

Indicator Nulmeting en peildatum Rekening 
2010 

Begroting 
2011 

Bereikt 
2011 

Te behalen 
resultaat 
2010- 2014 

Aantal gesubsidieerde stedelijke 
zelforganisaties die werken aan 
integratie participatie en sociale 
cohesie volgens de vereisten van de 
SIP (subsidieverordening Integratie, 
Participatie en Sociale Cohesie) 

88 2007 71 60 8123 81 

Aantal gesubsidieerde activiteiten 
(vanuit de SIP subsidies) gericht op 
integratie, participatie en sociale 
cohesie. 

301     December 
2006 

374 310 279 280 

 

3.3.2. Wat hebben we ervoor gedaan? 
Burgerschaps- en Diversiteitsbeleid werkt aan een krachtige, diverse stad waar de inwoners 
trots op zijn en respectvol met elkaar samenleven. Sleutelbegrippen voor het beleid zijn toe-
gang en kansen en eigen kracht en verantwoordelijkheid van burgers. Aan het beleid wordt 
invulling gegeven langs de volgende programmalijnen. 
 
Burgerschap 
Deze programmalijn vormt de paraplu voor het diversiteitsbeleid en verhoudt zich tot de 
doelstellingen 8,9 en 10.  

                                                      
19 Bron voor doelstelling 8 en 9 is de Burgermonitor 2010 van de dienst Onderzoek en Statistiek. Dit wijkt af van de 
begroting/rekening 2010, omdat deze monitor toen niet beschikbaar was.  
20 Resultaten 2011 nog niet beschikbaar in verband de datum van verschijnen Burgermonitor. 
21 Deze indicator hoort bij de doelstelling dat de meldingsbereidheid in verband met gevallen van discriminatie moet 
toenemen. Echter, een toename van het aantal meldingen is ook voor andere interpretatie vatbaar, hij kan ook wor-
den gezien als toename van de discriminatie. Nadere analyse van de gegevens geeft hier ieder jaar meer zicht op.  
22 Resultaten 2011 nog niet beschikbaar in verband de datum van verschijnen Burgermonitor. 
23 Er is een verschuiving van meerjarensubsidie naar projectsubsidie. Deze projectsubsidies zijn grotendeels aan 
nieuwe subsidierelaties verleend. Een project is vaak wat uitgebreider dan een activiteit van een organisatie die een 
meerjarensubsidie heeft. Daarom zijn er in 2011 meer organisaties en minder activiteiten in de SIP.  
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De beleidsbrief  ‘Geen Burgerschap Zonder Hoffelijkheid’ is op 12 mei 2011 door ons college 
vastgesteld en op 14 juli 2011 ter kennisname voorgelegd aan uw vergadering. Burgerschap 
heeft als hoofddoel: verbondenheid te versterken en verruwing tegen te gaan. 
Amsterdammers doen mee en nemen verantwoordelijkheid voor zichzelf en voor de stad. Dit 
is uitgewerkt langs de volgende lijnen: 
� vergroten van de gemeenschappelijke basis van mensen met verschillende 

achtergronden 
� bevorderen dat Amsterdammers mee kunnen doen en dat zij verantwoordelijkheid nemen 

voor zichzelf en voor hun omgeving 
� zorgen dat mensen zich veilig voelen door het gedrag en de houding van anderen 
� verbeteren van de samenwerking tussen burgers en de overheid 
� versterken van de grootstedelijke burgerschapscompetenties 
� voor de uitvoering is in 2011 en 2012 een prioriteit aangevraagd  
 
Een aantal activiteiten die in 2011 in dit verband zijn uitgevoerd:  
� het faciliteren en verbinden van de energie van betrokken en actieve burgers en 

zelforganisaties. Op uitnodiging van het college hebben sleutelfiguren uit de stad de 
krachten gebundeld in een Zevenmanschap dat hoffelijkheid in Amsterdam agendeert en 
zich inzet voor het tegengaan van discriminatie, verruwing, intolerantie en polarisatie 

� jongens en meisjes helpen om op een prettige manier volwaardige burgers te worden. In 
dit kader is bijvoorbeeld subsidie verleend aan de stichting Welkom in mijn Wijk die 
uitwisseling van schoolkinderen uit verschillende stadsdelen faciliteert en aan de stichting 
UAF24 ten behoeve van het afstudeerevenement voor vluchtelingstudenten, waarmee 
wordt beoogd om het zelfvertrouwen te bevorderen 

� het benoemen en kenbaar maken van wat Amsterdammers bindt door het vieren van 
gemeenschappelijkheden en het zichtbaar maken van gemeenschappelijke 
geschiedenissen, zoals het slavernijverleden (bijvoorbeeld Keti Koti)  

 
Doelstelling 8: Homo’s, lesbiennes, biseksuelen en transgenders voelen zich veilig in de stad 
 
Gay Capital Amsterdam 
Binnen Gay Capital is aandacht besteed aan de veiligheid van homo’s en aan die van lesbi-
sche vrouwen en meisjes, oudere homo’s en homo’s afkomstig uit etnische of religieuze 
groepen in het bijzonder. De evaluatie van het actieprogramma Gay Capital is eind 2011 ge-
start en wordt begin 2012 opgeleverd. In 2011 is gewerkt aan de volgende onderwerpen: 
� de intensivering van de aanpak discriminatie en geweld tegen homo’s in het kader van de 

gemeentelijke antidiscriminatie campagne 2011 
� homo-emancipatie onder niet-westerse Amsterdammers: ondersteuning van debatten bij 

etnische organisaties en bij etnische homo-organisaties en Veilige Haven (een intermedi-
aire organisatie tussen reguliere zorgverleners en niet-westerse islamitische homojonge-
ren) 

� het bespreekbaar en zichtbaar maken van homo-emancipatie onder jongeren: via het 
jongerenwerk, kwartiermakerproject in het VO en versterking voorlichting door COC-
vrijwilligers 

� de ondersteuning van de professionalisering en uitbouw van de gay pride, ondersteuning 
transgender filmfestival 2011 en roze huis 

� het bespreekbaar maken van homoseksualiteit in de sport.  
 
Voor de uitvoering van Gay Capital Amsterdam was voor 2011 een prioriteit van € 0,130 mil-
joen beschikbaar. Vanuit het Rijk is een eenmalige ophoging van de decentralisatie-uitkering 
homo-emancipatie ter grootte van € 30.000 ontvangen, die is ingezet voor de internationale 
homojongerenconferentie IGLYO die najaar 2011 in Amsterdam heeft plaatsgevonden. 
In december 2011 is een voorstel voor het vervolg op Gay Capital door het college vastge-
steld, waarmee de inzet op homoacceptatie en homo-emancipatie een nieuwe fase ingaat. 
 
 
 
                                                      
24 In 1948 richtte zes Nederlandse universiteiten het Comité Adhesie Tsjechische Studenten op, dat al snel werd 
hernoemd in Universitair Asiel Fonds en later nog een aantal keer van naam veranderde tot het de huidige naam 
kreeg: Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF. 
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Doelstelling 9: Discriminatie is afgenomen 
 
Aanpak discriminatie  
In juli 2011 is de Beleidsbrief Discriminatie 2011-2012 door de gemeenteraad vastgesteld. 
Speerpunten in de beleidsbrief zijn agressie en geweld, uitgaan, scholen en arbeidsmarkt. 
Voor de realisatie van de gestelde doelen werkt de gemeente nauw samen met politie, open-
baar ministerie, Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam (MDRA), COC Amsterdam, werk-
gevers, scholen, sportorganisaties, horecaondernemers en zelforganisaties. Waar nodig vindt 
afstemming plaats met het ministerie van Veiligheid en Justitie en met het ministerie van 
OCW.  
Begin 2011 is de antidiscriminatiecampagne ‘Amsterdam is er klaar mee’ van start gegaan. 
Een effectmeting van de dienst O+S naar de resultaten van de eerste fase van de campagne 
liet zien dat tweederde van de Amsterdammers de campagne heeft waargenomen en dat 90 
procent daarvan de doelstelling van de campagne ondersteunt. 
De gemeente heeft daarnaast een aantal maatregelen ingezet om te bevorderen dat discrimi-
natie op de arbeidsmarkt wordt teruggedrongen. Aan werkgevers wordt duidelijk gemaakt dat 
diversiteit van het personeel belangrijk is. De gemeente bevordert binnen de eigen organisa-
tie dat 45% vrouwen en personen met een niet-westerse achtergrond in de ambtelijke top 
komen. De diversiteitsdoelstelling van het gemeentelijk personeelsbeleid blijft onverkort ge-
handhaafd, getuige het in april 2011 genomen besluit ‘Gewoon doen’. 
Met de gezamenlijke schoolbesturen primair onderwijs (verenigd in het BBO) is in het najaar 
van 2011 afgesproken dat in 2012 een training ontwikkeld wordt, waarmee de competenties 
van schoolteams om met lastige onderwerpen als discriminatie, homoacceptatie om te gaan 
worden vergroot. Met de schoolbesturen voortgezet onderwijs (OSVO) gaan de gesprekken 
begin 2012 van start. 
 
Herdenking afschaffing slavernij 150 jaar 
De jaarlijkse nationale herdenking van de afschaffing van de slavernij is op 1 juli 2011 in het 
Oosterpark in Amsterdam gehouden. Voor de voorbereiding en organisatie van de slavernij-
herdenking in 2013 heeft het college, in lijn met het programakkoord, een incidentele prioriteit 
van € 0,1 miljoen in 2011 en € 0,75 miljoen in 2012 opgenomen in de Kadernota 2012. In april 
2011 is op initiatief van de Gemeente Amsterdam de Stichting Herdenking Slavernijverleden 
2013 opgericht. Deze stichting zal in het jaar 2013 samen met veel uiteenlopende instellingen 
en groeperingen een programma met culturele, educatieve en wetenschappelijke activiteiten 
organiseren. De prioriteit 2011 is ingezet ten behoeve van voorbereidende werkzaamheden 
voor de stichting en het programma. 
 
Overige doelstellingen 
Doelstelling 10 Bevorderen sociale (ver)binding en vertrouwen 
Het college bevordert sociale cohesie door het stimuleren van ontmoeting en de juiste verbin-
dingen tussen de diverse groepen in Amsterdam. De gemeente heeft zich in 2011 onder an-
dere gericht op het stimuleren van kennisuitwisseling, stedelijke debatten en discussie met en 
tussen allerlei relevante partners in de stad. Zo zijn er een aantal grootschalige stedelijke 
evenementen ondersteund, gericht op interculturele relaties en identificatie met Amsterdam, 
zoals de Keti Koti-viering in het Oosterpark, de Amsterdammer van het Jaar, verschillende 
activiteiten in het kader van het Vrijwilligersjaar en bijeenkomsten voor Antilliaanse studenten.  
Een aantal activiteiten die waren opgenomen de Begroting 2011 zijn niet doorgegaan. Deze 
worden in 2012 uitgevoerd in het kader van de raadsbrief Amsterdams Burgerschap.  
 
Programma Caraibische Amsterdammers (PCA)  
De Gemeente Amsterdam is een van de 22 zogenaamde ‘Antillianengemeenten’ waarmee 
het Rijk arrangementen afsluit voor extra inzet op deze doelgroep met specifieke achterstan-
den. De gemeente ontvangt per jaar € 0,52 miljoen van het Rijk en stelt daar zelf cofinancie-
ring tegenover voor hetzelfde bedrag.  Het Programma Caribische Amsterdammers (PCA) 
loopt van 2010 tot 2014. Het Rijk heeft aangegeven de rijksbijdrage met ingang van 1 januari 
2013 te beëindigen. De vier speerpunten van het programma zijn: opvoed- en opgroeionder-
steuning, succesvolle loopbaan, succesvolle deelname aan de samenleving en jeugd en vei-
ligheid. 
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Preventieve aanpak radicalisering en polarisatie 
In 2011 heeft DMO samen met de partners OOV/Informatie Huishouding en de stadsdelen de 
nadruk gelegd op de volgende zaken:  
� het vroegtijdig signaleren van radicalisering  
� het de-radicaliseren van radicaliserende jongeren en het aanpakken van het radicaal 

gedachtegoed  
� het vergroten van de weerbaarheid tegen radicalisering en polarisatie, onder meer via 

bijzondere aandacht voor professionals die met kwetsbare jongeren werken 
� verkleinen van de voedingsbodem van radicalisering. 
 
Op verzoek van het college heeft in 2011 een heroriëntatie van het radicaliseringsbeleid 
plaatsgevonden, begin 2012 resulterend in een herziene aanpak.  
 
Emancipatie en participatie 
Onder de noemer emancipatiebeleid vallen een aantal grote domeien zoals Homobeleid, 
vrouwenemancipatie en de Subsidieverordening Integratie, Participatie en Sociale Cohesie 
(SIP).  
In 2011heeft het Servicepunt Vrouwenemancipatie (SPE) operationeel verschillende activitei-
ten uitgevoerd en ondersteund, zoals expertmeetings over sociaalpsychologische problema-
tiek bij meisjes, vaderemancipatie en arbeidsparticipatie van vrouwen, een maatjesproject 
voor kwetsbare meisjes, een project dat lesbische meisjes op een positieve manier zichtbaar 
maakt en een stimuleringsprijs voor vrouweninitiatieven. Het SPE heeft daarnaast de vrou-
wenmonitor gepubliceerd.  
Op 30 november 2011 is het beleidsplan ‘Vrouwenemancipatie in Amsterdam: naar economi-
sche zelfstandigheid en zelfbeschikking’ door de gemeenteraad vastgesteld. Dit beleidsplan 
benoemt vijf speerpunten: economische zelfstandigheid, zelfbeschikking, zelfbewust opgroei-
en, vaderemancipatie en lesbische zichtbaarheid.  
Vanuit het Ministerie van OCW is voor het programma Eigen Kracht een decentralisatie-
uitkering van € 0,25 miljoen voor een periode van drie jaar ontvangen. Het doel is laagopge-
leide vrouwen zonder werk en zonder uitkering te motiveren en te activeren om stappen op 
weg naar werk te zetten.  
 
Subsidie Integratie Participatie en Sociale Cohesie (SIP) 
In 2010 en 2011 zijn de zelforganisaties die gebruik maken van de SIP ingezet bij het bestrij-
den van armoede, tegengaan van homo-intolerantie en antidiscriminatie. In het voorjaar van 
2010 is de verordening geëvalueerd door een extern bureau. Op basis hiervan zullen aanbe-
velingen voor de toekomst van de SIP en eventuele bijstelling op onderdelen in 2011 ter be-
sluitvorming worden voorgelegd en worden uitgevoerd..  
 
ADI 
2011 was een overgangsjaar voor de Adviesraad Diversiteit en Integratie. Mede op verzoek 
van de gemeenteraad is een nieuwe, meer flexibel werkende Adviesraad tot stand gekomen. 
De Adviesraad gaat op 1 januari 2012 van start.  
 
Eurocities 
In 2011 is de voorbereiding gestart voor de internationale conferentie ‘Integrating Cities’ op 8 
en 9 maart 2012 waarvoor Amsterdam gastheer zal zijn. Het doel van deze serie conferenties 
is om de samenwerking te bevorderen tussen de Europese, nationale en lokale niveaus bij de 
uitvoering van de gemeenschappelijke Europese basisbeginselen voor integratie.  
 
Mozeshuis 
Het Mozeshuis zet zich in om de eigen kracht en actieve betrokkenheid van burgers te ver-
sterken en sociale cohesie te bevorderen. De ombuiging met betrekking tot het Mozeshuis is 
structureel verwerkt in de begroting van DMO. In het kader van de uitvoering van een amen-
dement ((C’ ‘Behoud het Goede’ van de raadsleden Verburg, Toonk en de Goede, aangeno-
men bij de begrotingsbehandeling) is voor 2012 een compenserende maatregel opgenomen 
om in 2012 eenmalig de bezuiniging (€ 0,1 miljoen) op de structurele subsidie van het Mo-
zeshuis te beperken. 
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3.3.3 Wat heeft het gekost? 
 
Subprogramma Diversiteit   
 
Bedragen x € 1 miljoen 

Rekening 
2010 

Begroting 
2011 

Rekening 
2011 

Verschil 
Rekening-
Begroting 

Lasten +      

Doelstelling 8+9 1,6 2,2 2,2 0 

Doelstelling 10 6,6 6,1 5,8 -0,3 

Totaal 8,2 8,3 8 -0,3 

Baten -      

Doelstelling 8+9 0,2 0 0 0 

Doelstelling 10 1 0 0 0 

Totaal 1,1 0 0 0 

Mutaties in reserves: doelstelling 10 -0,3 0 0 0 

Saldo 6,8 8,3 8 -0,3 

 
In de bovenstaande tabel is onder andere aangegeven wat de gerealiseerde baten en lasten 
zijn per doelstelling van het subprogramma Diversiteit ten opzichte van de Begroting 2011. 
De totale lasten zijn € 8,0 miljoen, er zijn geen baten en er vinden per saldo geen mutaties 
plaats op reserves. Het saldo in de Jaarrekening 2011 is daarmee eveneens € 8,0 miljoen. 
Ten opzichte van de vastgestelde Begroting 2011 is het saldo € 0,3 miljoen voordelig. Dit 
wordt onder andere veroorzaakt door: 
� onderbesteding op het begrotingsvolgnummer 6300110 ‘Plan van aanpak 

diversiteitbeleid’ (€ 0,4 miljoen voordeel): programmalijn ‘sociale verbinding en 
vertrouwen’. Deze programmalijn maakt een onderdeel uit van de beleidsbrief 
‘Burgerschap en Diversiteit, geen burgerschap zonder hoffelijkheid’. Vanwege een 
beleidswijziging naar Burgerschap is minder ingezet op activiteiten in het kader van 
sociale binding en vertrouwen (zoals bijvoorbeeld het Ramadanfestival). Burgerschap is 
in 2011 met name gericht op netwerkopbouw en consultatie van de stadsdelen. Dit zal 
begin 2012 worden vervat in een raadsbrief Burgerschap, waarin de activiteiten in het 
kader van Burgerschap zijn opgenomen. Dit zal in 2012 tot substantiële besteding van 
het budget ‘sociale binding en vertrouwen’ leiden 

� een nadeel van € 0,3 miljoen op het begrotingsvolgnummer ‘Plan van aanpak diversiteit’ 
in verband met de Decentralisatie-uitkering 2011 Eigen Kracht. Gemeentebreed betreft 
dit een budgettair neutrale post. De uitvoering hiervan is goedgekeurd met het 
Collegebesluit van 4 oktober 2011, BD2011-009585 en het raadsbesluit van 21 december 
2011, BD2011-010731 

� onderbesteding op het begrotingsvolgnummer ‘Vangnetvoorziening afbouw ID banen’ 
vanwege een gering aantal ingediende aanvragen (€ 0,1 miljoen) 

� een voordeel in verband met de afrekening van oude jaren (lagere vaststellingen) van de 
Subsidies Integratie Participatie en Sociale Cohesie, waar de zelforganisaties gebruik van 
maken (€ 0,1 miljoen). 

 
Daarnaast zijn er binnen dit subprogramma enkele budgettair neutrale posten verwerkt: 
� de reserve ‘Preventie radicalisering’ was in 2010 gevormd om het programma in 2011 te 

kunnen afronden (naast de reguliere middelen van € 0,6 miljoen). De onderbesteding van 
uitgaven is aangekondigd in de 8-maandsrapportage 2011. Door organisatorische en 
formatieve veranderingen is de uitvoering vertraagd. In 2011 is een heroriëntatie van de 
aanpak Radicalisering in gang gezet en zijn de activiteiten in 2011 getemporiseerd. De 
heroriëntatie betreft een analyse van de actuele, maatschappelijke problemen met 
betrekking tot radicalisering en polarisatie. Dit resulteert in concrete activiteiten die in 
2012 zullen worden uitgevoerd. Er heeft in 2011 geen onttrekking aan de reserve 
plaatsgevonden, zodat de stand eind 2011 € 0,9 miljoen bedraagt 

� de reserve onderzoek Polarisatie is gevormd voor het uitvoeren van onderzoek naar 
Polarisatie in vijf stadsdelen. In 2010 is aan het Gemeentefonds een bedrag van € 0,205 
miljoen toegevoegd als een decentralisatie uitkering voor dit onderzoek. Het onderzoek is 
in 2011 gestart en wordt in januari 2012 opgeleverd, waarmee de reserve in 2011 volledig 
is besteed. 
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3.4 Subprogramma Bibliotheek 

3.4.1 Wat hebben we ervoor gedaan? 
Vanaf 2011gelden er voor de centrale stad en de stadsdelen taakstellingen ten aanzien van 
de Openbare Bibliotheek (OBA). De (voorlopige) invulling van de bezuinigingsplannen is tot 
stand gekomen in nauw overleg met de OBA. Streven is het behoud van een evenwichtig 
netwerk van OBA-vestigingen én verbetering van kwaliteit en prestaties van de vestigingen. 
Ook worden belangrijke ontwikkelingen betrokken zoals de verdere digitalisering en het toe-
nemend belang van de verblijfsfunctie van de bibliotheek. Mede op verzoek van de gemeente 
is de OBA in 2011 begonnen met het ontwikkelen en implementeren van maatregelen om 
meer eigen inkomsten te genereren. Dat gebeurt onder meer door intensievere verhuur van 
het Theater van het Woord en andere ruimtes en door tariefsverhoging. Vanaf begin 2012 zal 
in de centrale vestiging van de OBA het gebruik van internetcomputers niet langer gratis zijn. 
 
3.4.2 Wat heeft het gekost? 
 
Subprogramma Bibliotheek   
 
Bedragen x € 1 miljoen 

Rekening 
2010 

Begroting 
2011 

Rekening 
2011 

Verschil 
Rekening- 
Begroting  

Lasten +         

Doelstelling 11[1] 18,9 18,6 19 0,4 

Baten -         

Doelstelling 11 3,2 3,1 3,4 -0,3 

Saldo voor mutaties reserves 15,7 15,5 15,6 0,1 

Mutaties in reserves -0,4 -0,4 -0,4 0 

Saldo 15,3 15,1 15,2 0,2 

 
De totale lasten zijn € 19,0 miljoen, de baten zijn € 3,4 miljoen en er wordt € 0,4 miljoen ont-
trokken aan de reserve Kapitaallasten Nieuwbouw Openbare Bibliotheek. Het saldo in de 
Jaarrekening 2011 is € 15,2 miljoen. Door de nominale aanpassing is het saldo € 0,2 miljoen 
nadelig ten opzichte van de vastgestelde Begroting 2011. De subsidies aan de instellingen 
worden voor het huurgedeelte evenredig verhoogd, zodat deze wijziging budgettair neutraal is 
en de onroerend zaak belasting veroorzaakt zowel bij de lasten als de baten een verhoging. 
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4 Reserves en voorzieningen 
 
 
4.1 Reserves 
 
 
Bedragen x € 1 miljoen                                                                                                                                                                                                          Stand 

ultimo  
Mutaties 2011 Stand 

ultimo  

  2010  +  -/-  2011 

Egalisatiereserve         

Kapitaallasten nieuwbouw Openbare Bibliotheek 14,5 0,4 0 14,1 

Totaal egalisatiereserves 14,5 0,4 0 14,1 

 
 
Bedragen x € 1 miljoen                                                                 Stand 

ultimo  
Mutaties 2011 Stand 

ultimo  

 2010  +  -/-  2011 

Reserves     

Onderwijshuisvesting 0 0 0 0 

Kwaliteit Voortgezet Onderwijs 0,3 0 0,8 1,1 

Bureau Leerplicht Plus 0,4 0,4   0 

Van Acht tot Acht arrangementen 0,2 0,2   0 

Bijzondere Trajecten Risicojongeren 0,2 0,2   0 

Kwaliteit Basisonderwijs Amsterdam 2 2   0 

Matchpoint 0,6 0,4   0,2 

Wij Amsterdammers 0,3 0 0 0,3 

Tegengaan radicalisering en polarisatie  0,9 0   0,9 

Dec.uitkering onderzoek polarisatie  0 0,2 0,2 0 

Totaal reserves 4,9 3,4 1 2,5 

 
4.1.1 Gehandhaafde reserves 
 
Egalisatiereserve kapitaallasten Openbare Bibliotheek 
De Egalisatiereserve kapitaallasten Openbare Bibliotheek is bestemd ter dekking van een 
deel van de kapitaallasten van de nieuwbouw Centrale Bibliotheek. De reserve is conform 
begroting onttrokken. In 2011 hebben zich geen mutaties voorgedaan op de reserve 
Onderwijshuisvesting. Dit wordt verklaard doordat de verkoopopbrengsten van 
schoolgebouwen aan de Plantage Middenlaan en de Cabralstraat niet zijn gerealiseerd 
vanwege de externe vertragende factoren. 
 
Kwaliteit Voortgezet Onderwijs 
De reserve Kwaliteit Voortgezet Onderwijs is met € 0,8 miljoen toegenomen tot € 1,1 miljoen 
en wordt in 2012 ingezet voor kwaliteitsintensiveringen in het VO. De dotatie is lager dan 
gemeld in de 8-maandsrapportage 2011 (€ 1,2 miljoen), omdat men na de zomer voortvarend 
is gestart met de KVA-aanpak. 
 
Kwaliteitsaanpak Basisonderwijs Amsterdam 
De reserve Kwaliteitsaanpak Basisonderwijs Amsterdam van € 2,0 miljoen is volledig ingezet 
ten behoeve van de verbeteraanpak binnen dit programma. 
 
Matchpoint 
De reserve Matchpoint is voor € 0,4 miljoen onttrokken ter dekking van de lasten van de 
laatste fase van de programmaontwikkeling en implementatie. De onttrekking was niet 
begroot in 2011. Er is in de 8-maandsrapportage 2011 wel aangegeven dat er een restant 
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zou worden aangehouden voor een mogelijk tekort in 2012. De resterende € 0,2 miljoen 
wordt in 2012 ingezet voor kosten technisch beheer bij DICT.  
 
Tegengaan radicalisering en polarisatie 
Reserve polarisatie en radicalisering: De Gemeente Amsterdam heeft via een decentralisatie-
uitkering in 2008 en 2009 een bijdrage ontvangen van het ministerie van BZK voor uitvoering 
van het actieplan Polarisatie en radicalisering. De reserve van € 0,876 miljoen is gevormd om 
het programma in 2011 te kunnen afronden. De onderbesteding op de reserve is 
aangekondigd in de 8-maandsrapportage 2011. De reserve (het DMO-deel van de 
programmalijn Preventie van Radicalisering) is in 2011 niet tot uitgave is gekomen.  
Door organisatorische en formatieve veranderingen is de uitvoering vertraagd. In 2011 is een 
heroriëntatie van de aanpak Radicalisering in gang gezet en zijn de activiteiten in 2011 
getemporiseerd. De heroriëntatie betreft een analyse van de actuele, maatschappelijke 
problemen met betrekking tot radicalisering en polarisatie. In juli 2011 is door het college het 
Zevenmanschap aangesteld, een groep prominente Amsterdammers, om hoffelijkheid, 
leefbaarheid en participatie in Amsterdam te bevorderen.  
 
4.1.2 Afgewikkelde  reserves 
 
Bureau Leerplicht Plus 
Reserve Bureau Leerplicht Plus: geheel besteed voor de inzet van leerplichtambtenaren. 
Deze onttrekking was niet begroot in 2011, maar is in 2010 specifiek gevormd voor dit doel.  
 
8 tot 8 
Reserve 8 tot 8: deze reserve is geheel ingezet in 2011 ten behoeve van de kosten van het 
project 8 tot 8. Dit project is beëindigd per 31 december 2011.  
 
Bijzondere Trajecten Risicojongeren 
Reserve Bijzondere Trajecten Risicojongeren: Het laatste deel van deze reserve van € 0,2 
miljoen is in 2011 ingezet ter vergoeding van een aantal uitlopende contracten.  
 
Vertrouwen in Amsterdamse buurten 
Reserve onderzoek polarisatie ‘Vertrouwen in Amsterdamse buurten’: DMO heeft namens vijf 
stadsdelen in de eerste helft van 2010 een aanvraag van  € 0,2 miljoen ingediend bij het 
ministerie van Binnenlandse Zaken voor een verkennend onderzoek naar polarisatie Dit 
bedrag is in 2010 als een decentralisatie-uitkering toegevoegd aan het Gemeentefonds. 
Daarvoor is een reserve gevormd die in 2011 is uitgegeven. Het onderzoek is in 2011 gestart 
en wordt in januari 2012 opgeleverd. Kennisdoelen zijn: het vaststellen van de onderlinge 
verhoudingen tussen bevolkingsgroepen in stadsdelen en in buurtcombinaties en inzicht 
verwerven in de risicofactoren die ten grondslag liggen aan de geconstateerde polarisatie 
tussen bevolkingsgroepen. Dit onderzoek biedt de stadsdelen handvatten om 
polarisatieprocessen in hun buurten tegen te gaan of te voorkomen. 
 
4.2 Voorzieningen 
 
4.2.1 Gehandhaafde voorzieningen 
 
Bedragen x € 1 miljoen                                                                                                        Stand 

ultimo  
Mutaties 2011 Stand 

ultimo  

 2010  +  -/-  2011 

Voorzieningen         

Diverse fondsen Onderwijs 0,2 0 0 0,2 

Voorziening te stichten scholen/Orion 0,6 0 0 0,6 

Totaal 0,8 0 0 0,8 

 
De voorziening voor Orion (€ 0,6 miljoen) wordt aangehouden ter afwikkeling in 2012. 
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5 Prioriteiten en posterioriteiten 2011 

5.1 Overzicht prioriteiten en posterioriteiten 2011 

1 Programakkoord 
# Omschrijving S/I Beschikbaar 

gesteld 
(x € 1.000) 

Ultimo 2011 
betaald en 
verplicht 
(x € 1.000) 

Voorstel om 
ultimo 2011 
op te nemen 
in reserve  
(x € 1.000) 

Omschrijving 
gerealiseerd 
resultaat 

Volledig 
uitge-

voerd? 
(J/N) 

Uiterste 
datum 

geplande 
uitvoering  

1 Van 8 tot 8 I 800 800 0 8-tot-8 coaches 
ingezet voor 
begeleiding jon-
geren 

J  

2 Schoolveilgheidsteams I 150 150 0 Inzet 6 svt’s                 J  

3 Kwaliteit Onderwijs 
(totaal € 6.200.000) 

I VO: 700 
PO: 5.500 

VO: 269 
PO: 0 

VO: 431 
PO: 0 

Goede kwaliteit 
en spreiding 
onderwijsvoorzie-
ningen VO.  
Inzet op kwali-
teitsaanpak PO 

               N 
               
       
       J  

 

4 Uitwerking Programma 
Burgerschap en 
participatie 

I 150 150 0 Diverse 
activiteiten in het 
kader van de 
uitvoering 
Burgerschap 

J December 
2011 

5 Gay Capital I 130 130 0  J  

6 Discriminatie 
bestrijding 

I 180 180 0  J  

7 Herdenking Slavernij 
verleden 

I 100 100 0 Voorbereiding 
Programma 
herdenking 150 
jaar 
slavernijverleden 
2013 

J December 
2011 

8 Vaderemancipatie I 75 75 0 Diverse 
activiteiten in het 
kader van de 
prioriteit  ten 
behoeve van de 
verbetering van 
de 
voorbeeldfunctie 
van vaders, 
vergroten van de 
ontwikkelingskans
en voor kinderen 
en realiseren van 
meer ruimte voor 
vrouwen. De prio 
vaderemancipatie 
is volledig 
besteed. 
 

J 2011 

9 
 

Maatschappelijke 
allianties 

I 100 
 

100 0  J  

10 Leerlingenvervoer I 300 23 0 Inzet prio niet 
nodig gebleken 

        N                      Valt vrij 

11 Bureau Leerplicht Plus I 750 750 0 Extra inzet leer-
plichtambtenaren 
voor uitvoering 
van extra taken 

J  
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4 Overige prioriteiten 

# Omschrijving S/I Beschikbaar 
gesteld 
(x € 1.000) 

Ultimo 2011 
betaald en 
verplicht 
(x € 1.000) 

Voorstel om 
ultimo 2011 
op te nemen 
in reserve  
(x € 1.000) 

Omschrijving 
gerealiseerd 
resultaat 

Volledig 
uitge-

voerd? 
(J/N) 

Uiterste 
datum 

geplande 
uitvoering  

11 Nowhere I 40 40 0 Subsidie is ver-
leend; jongeren-
participatie en 
talentontwikkeling 

J  

12 Studio West I 90 90 0 Subsidie is ver-
leend; jongeren-
participatie en 
talentontwikkeling 

J  

13 Streetcornerwork I 200 200 0 Subsidie is ver-
leend; zwerfjon-
geren en over-
lastgevende 
jongeren zijn 
toegeleid naar 
een hulpverle-
ningstraject 

J  

14 Ketenunits I 200 200 0 Bijdrage aan 
veiligheidshuizen; 
afname van licht 
criminelen 

J  

15 Basta, school tv I 250 250 0 Subsidie is ver-
leend; 26 afleve-
ringen school TV 

J  

S1 Programakkoord 

# Omschrijving S/I Beschikbaar 
gesteld 
(x € 1.000) 

Ultimo 2011 
betaald en 
verplicht 
(x € 1.000) 

Voorstel om 
ultimo 2011 
op te nemen 
in reserve  

(x € 1.000) 

Omschrijving 
gerealiseerd 
resultaat 

Volledig 
uitge-

voerd? 
(J/N) 

Uiterste 
datum 

geplande 
uitvoering  

16 Onderwijshuisves-
tingsprogramma 2011 

S 1.250 Concern 
Controller 

 9 gebouwen 
opgeknapt, uitge-
breid en nieuw 
gebouwd 

  

SP4 Structurele posterioriteiten 

# Omschrijving S/I Beschikbaar 
gesteld 
(x € 1.000) 

Ultimo 2011 
betaald en 
verplicht 
(x € 1.000) 

Voorstel om 
ultimo 2011 
op te nemen 
in reserve  

(x € 1.000) 

Omschrijving 
gerealiseerd 
resultaat 

Volledig 
uitge-

voerd? 
(J/N) 

Uiterste 
datum 

geplande 
uitvoering  

17 Efficiency apparaat 
onderwijs 

S -150 -150 0 Efficiency bespa-
ring gerealiseerd 

J  

18 Efficiency apparaat 
jeugd 

S -100 -100 0 Efficiency bespa-
ring gerealiseerd 

J  

19 Jeugd Beëindigen 
Onderzoek 

S -240 -240 0 Beëindigd J  

20 Onderzoeksbudget 
onderwijshuisvesting 
VO 

S -150 -150 0 Gerealiseerd J  

21 Wijzigen organisatie 
OKC 

S -800 -800 0 Gerealiseerd J  

22 Plan van Aanpak 
Diversiteitsbeleid 

S -100 -100 0 Gerealiseerd J  

23 
 
 

Besparing uitvoering 
leerplicht 

S -300 -300 0 Efficiency bespa-
ring gerealiseerd 

J  

24 Apolloloket S -840 -840 0 Stopzetting ge-
realiseerd 

J  
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5.2 Toelichting prioriteiten en posterioriteiten 
Alleen de prioriteiten, die niet volledig zijn uitgevoerd, worden hieronder nader toegelicht. 

1 Programakkoord 

 
3. Kwaliteit Onderwijs 
De middelen van de prioriteit Kwaliteit Voortgezet Onderwijs (onderdeel van de prioriteit Kwa-
liteit Onderwijs) zijn in 2011 ingezet voor de Kwaliteitsimpuls Voortgezet Onderwijs Amster-
dam (KVA). Onder KVA vallen projecten die gekoppeld zijn aan het regionaal plan onderwijs-
voorzieningen (RPO), geconcretiseerd in ‘De Kaarten Uitgelegd’, dat op 13 juli 2011 is vast-
gesteld in de gemeenteraad. Op een aantal VO-scholen zijn trajecten van start gegaan om de 
kwaliteit van het onderwijs te versterken. Daarnaast vallen projecten in het kader van Taal op 
het VO ook onder de Kwaliteitsimpuls. De niet bestede middelen zijn gedoteerd aan de reser-
ve Kwaliteit Voortgezet Onderwijs en worden in 2012 ingezet. 
 
10. Leerlingenvervoer 
Mede door de aanbesteding van het leerlingenvervoer is er een aanzienlijke kostenbesparing 
gerealiseerd op dit onderdeel. Daardoor is er slechts een beperkt deel van de prioriteit uitge-
geven. Deze onderbesteding wordt conform de 8-maandsrapportage 2011 ingezet voor het 
tekort op onderwijshuisvesting.  
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Programma Verkeer en infrastructuur 
 
1. Maatschappelijk effect 
Het nieuwe programakkoord en de ervaringen van de afgelopen vier jaar waren aanleiding  
om de structuur van dit programma beperkt te wijzigen. In onderstaande figuur wordt de 
nieuwe programmastructuur (de subprogramma’s) weergegeven, die stoelt op de drie nieuw 
benoemde maatschappelijk effecten: 
 
1. Een veilige stad 
2. Een bereikbare stad 
3. Een aantrekkelijke stad 
 

V e r k e e r  e n
In f ra s t ru c tu u r

E e n  v e i l ig e  s ta d

E e n  b e r e ik b a re  s ta d

E e n  a a n t re k k e l ijk e
s ta d

E e n  s c h o n e  s ta d

E e n  h e le   e n  m o o ie  s ta d

E e n  v e r k e e r s v e i l ig e  s ta d

E e n  s o c ia a lv e il ig e  s ta d

G o e d e  b e r e ik b a a rh e id  
v a n d e  s ta d

G o e d e  m o b ili t e i t  in  d e  s ta d

P r o g ra m m a M a a ts c h a p p e l i jk e  e f fe c t e n S u b p r o g ra m m a

 
 
Met de introductie van de nieuwe subprogramma’s komen de oude (voorheen 
subresultaatgebieden geheten) met de namen Openbaar vervoer, Luchtkwaliteit, 
Bereikbaarheid, Verkeersveiligheid en Beheer stedelijke infrastructuur te vervallen.  
 

2 Kerncijfers  
Totaal Programma 

Bedragen x € 1 miljoen 

Rekening 
2010 

Begroting 
2011 

Rekening 
2011 

Verschil 
Rekening- 
Begroting  

Lasten + 333,3 449,6 407,7 -41,9 

Baten - 176,4 248,9 313,5 64,6 

Resultaat t.l.v. algemene middelen voor mutaties reserves 156,9 200,7 94,2 -106,5 

Toevoeging minus onttrekking reserves -30,5 -68,5 34,6 103,1 

Resultaat t.l.v. algemene middelen na mutaties reserves 126,4 132,2 128,8 -3,4 

Saldo reserves 598,7 518,4 633,5 115,1 

Saldo voorzieningen 516,7 499,2 411,6 -87,6 
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3 Doelstellingen, activiteiten en financiën per subprogramma 

3.1 Subprogramma: een verkeersveilige stad 
 
3.1.1 Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt? 
 
Programakkoord 2010-2014 
 
Doelstelling 1: Minder ernstige verkeerslachtoffers 

Indicator Nulmeting en peildatum Rekening 
2010 

Begroting 
2011 

Bereikt 
2011 

Te behalen 
resultaat 2010- 
2014 

Het aantal ernstige 
verkeersslachtoffers 

353 2009 341 345 Cijfers in 
mei 2012 
bekend 

315 

 
Doelstelling 1: Minder ernstige verkeerslachtoffers  
Voor de indicator Aantal ernstige verkeersslachtoffers wordt aansluiting gezocht bij de 
landelijke doelstelling (afname van minimaal 25% van het aantal ernstige verkeersslachtoffers 
in 10 jaar).  
 

3.1.2 Wat hebben we ervoor gedaan? 
 
Een verkeersveilige stad 
In 2011 is het concept Meerjarenplan Verkeersveiligheid 2012-2015 opgesteld. De hoofdlijnen 
van beleid zijn in maart door ons college en de raadscommissie VVL geaccordeerd. 
 
Het verkeersveiligheidsbeleid van Amsterdam steunt op vier pijlers: 
� verbeteren van de infrastructuur: aanpak van zogenoemde black spots en red routes 
� aanbieden van verkeerseducatieprogramma’s aan scholen (inclusief fietsexamens) 
� campagnes om het gedrag van mensen in het verkeer positief te beïnvloeden, zoals de 

dodehoek- en fietsverlichtingscampagne 
� handhaving door de politie, waarbij wordt aangesloten bij de campagnekalender 
 
In 2011 is het protocol dodelijke ongevallen 23 keer toegepast, in 2010 was dat getal 12. Op 
dit moment is nog geen duidelijke verklaring te geven voor deze stijging. Begin 2012 vindt 
onderzoek plaats.  
 
Brom- en snorfietsen 
In het programakkoord heeft het college aangegeven om brom- en snorfietsenbeleid op te 
stellen vanwege ondermeer de verkeersveiligheids- en luchtkwaliteitsproblemen met deze 
voertuigen. De activiteiten die in dit kader worden en deels zijn uitgevoerd zijn onder andere: 
� het opstellen van een voorstel voor de Amsterdamse aanpak van de problematiek (is 

opgenomen in het MJP Verkeersveiligheid) 
� het organiseren een lobby richting Den Haag voor de aanpassing van de landelijke 

regelgeving en het opzetten van de samenwerking met de politie en het Openbaar 
Ministerie  

� het organiseren van een lobby richting de branche waarvan nu resultaten zichtbaar 
worden 

� het uitvoeren van een enquête onder brom- en scooterrijders; de resultaten hiervan zijn 
input voor de voorlichtingscampagne 

� de voorlichtingscampagne slowriders, gericht op het gedrag van deze doelgroep, is dit 
jaar ontwikkeld en in het najaar gelanceerd; de campagne loopt door in 2012 

 
Renovatie Amsterdamse Wegtunnels (RAW)  
Vanwege de omvang van de uit te voeren maatregelen wordt de renovatie van de IJtunnel 
gefaseerd uitgevoerd in meerdere autoluwe zomerperioden. In het voorjaar is de 
wandbeplating verwijderd en tijdens de zomerwerken IJtunnel 2011 is de brandwerende 
bekleding tegen het plafond grotendeels aangebracht.  
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3.1.3 Wat heeft het gekost? 
 
Subprogramma: Een verkeersveilige stad   
 
Bedragen x € 1 miljoen 

Rekening 
2010 

Begroting 
2011 

Rekening 
2011 

Verschil 
Rekening- 
Begroting  

Lasten + 5,2 6,3 7,7 1,4 

Gladheidbestrijding 2,1 1,5 1,3 -0,2 

Veiligheidsbeambte gemeentelijke wegtunnels 0 0 0,2 0,2 

Uitgaven uit het Mobiliteitsfonds 3,1 4,8 4,1 -0,7 

Baten - 0 0 0 0 

Saldo voor mutaties reserves 5,2 6,3 7,7 1,4 

Mutaties in reserves -3,1 -4,8 -4,1 0,7 

Saldo 2,1 1,5 3,6 2,1 

 
� Gladheidsbestrijding: na een koude winter begin van het jaar was het einde van het jaar 

extreem zacht, waardoor er minder is gestrooid dan in een doorsnee winter, vandaar een 
onderschrijding van € 0,2 miljoen 

� In het kader van de beter leesbare begroting is de functie van Veiligheidsbeambte 
gemeentelijke wegtunnels zichtbaar gemaakt, het gaat om een technische wijziging, niet 
om een kostenstijging 

� Dit subprogramma wordt grotendeels gefinancierd uit het Mobiliteitsfonds; voor een 
toelichting wordt verwezen naar het hoofdstuk over dit fonds 
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3.2 Subprogramma: Een sociaalveilige stad 
 
2.2.1 Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt? 
 
Programakkoord 2010-2014 
 
Doelstelling 2: Minder incidenten in het openbaar vervoer 

Indicator Nulmeting en peildatum Rekening 
2010 

Begroting 
2011 

Bereikt 
2011 

Te behalen 
resultaat 
2010- 2014 

Het aantal aangiften van reizigers en 
incidentmeldingen door 
vervoerbedrijven bij de politie wat 
betreft criminaliteit en overlast in en 
rond het openbaar vervoer 

In ont-
wikkeling 

In ont-
wikkeling 

1930 In ont-
wikkeling 

2027 Afname van 
5% ten 
opzichte van 
2010 

 
Doelstelling 3: Mensen voelen zich veilig in en om de taxi 

Indicator Nulmeting en peildatum Rekening 
2010 

Begroting 
2011 

Bereikt 
2011 

Te behalen 
resultaat 
2010- 2014 

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

8% 2009 8% 8% 14% 5% 

 
Het percentage taxiritten met een waardering van een vijf of lager is toegenomen van 8% 
naar 14%. Deze stijging is vergelijkbaar met andere grote steden (Den Haag en Utrecht). De 
algemene waardering van taxiritten in Amsterdam is iets minder geworden: van 7,4 in 2010 
naar 7,1 in 2011 (Utrecht: 7,0; Rotterdam: 7,3; Den Haag: 6,9). Dit jaar is de Amsterdamse 
taxibranche onderzocht door O+S. De resultaten van dit onderzoek hebben nog niet geleid tot 
verdere stappen, maar leverden wel input voor de beleidsontwikkeling.  
 
2.2.2. Wat hebben we ervoor gedaan? 
 
Doelstelling 2: Minder incidenten in het openbaar vervoer   
De doelstelling van het Veiligheidsteam Openbaar Vervoer is door toezicht en handhaving 
zorgen voor vermindering van de criminaliteit en overlast in en om het openbaar vervoer. Het 
Veiligheidsarrangement Openbaar Vervoer Amsterdam 2010/2014 bepaalt de samenwerking 
op het gebied van sociale veiligheid en is voorjaar 2011 door alle partners ondertekend. Het 
Regionaal Veiligheidsplan (RVP) 2012-2016 dat uw raad ter vaststelling is voorgelegd heeft 
ook het openbaar vervoer als aandachtsgebied.  
 
Doelstelling 3: Mensen voelen zich veilig in en om de taxi  
Op 1 oktober 2011 is de nieuwe Taxiwet in werking getreden en geeft de gemeente (in de 
vorm van een verordening) meer bevoegdheden om problemen met de taxibranche aan te 
pakken. De kern van het Amsterdamse beleid is de eis dat chauffeurs die de opstapmarkt van 
Amsterdam bedienen zijn aangesloten bij een zogenaamde Toegelaten Taxionderneming 
(TTO). De TTO’s worden geacht de chauffeurs op kwaliteit en gedrag aan te spreken. Op 15 
december heeft het college een plan van aanpak vastgesteld en vervolgens gepresenteerd in 
de raadscommissie VVL.  
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3.2.3 Wat heeft het gekost? 
 
Subprogramma: Een sociaal veilige stad  
 
Bedragen x € 1 miljoen 

Rekening 
2010 

Begroting 
2011 

Rekening 
2011 

Verschil 
Rekening- 
Begroting  

Lasten + 10,4 11,7 11,1 -0,6 

Sociale Veiligheid Openbaar Vervoer  9,5 9,7 9,4 -0,3 

Uitgaven uit het Mobiliteitsfonds 0,9 2,2 1,7 -0,5 

Baten - 0,2 0 0,1 0,1 

Sociale Veiligheid Openbaar Vervoer  0,2 0 0,1 0,1 

Saldo voor mutaties reserves 10,2 11,7 11 -0,7 

Mutaties in reserves -0,7 -2 -1,9 0,1 

Saldo 9,5 9,7 9,1 -0,6 

 
� Evenals vorig jaar is er een onderschrijding in dit subprogramma. De kosten zijn 

ongeveer € 0,6 miljoen lager dan begroot en de oorzaak is ook grotendeels hetzelfde: de 
Dienst Stadstoezicht is niet in staat de afgesproken capaciteit voor het veiligheidsteam te 
leveren. De definitieve afrekening met de Stadsregio over de bijdrage ‘conducteurs’ heeft 
geresulteerd in een bate van € 0,1 miljoen 

� Dit subprogramma wordt deels gefinancierd uit het Mobiliteitsfonds voor een toelichting 
waarop verwezen wordt naar het hoofdstuk over dit fonds 

 

3.3 Subprogramma: Een goede bereikbaarheid van de stad  
 
3.3.1 Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt? 
 
Programakkoord 2010-2014 
 
Doelstelling 4: Gebruik P+R-plekken 

Indicator Nulmeting en peildatum  Rekening 
2010 

Begroting 
2011 

Bereikt 
2011 

Te behalen 
resultaat 
2010-2014 

Aantal parkerende auto’s op 
Amsterdamse P+ R terreinen  

422.065 2009 421.000 Geen 
streef-
waarde 
opgenomen 

474.000 In 2014 
474.000 
geparkeerde 
auto’s 

3.3.2 Wat hebben we ervoor gedaan? 
 
Doelstelling 4: Gebruik P+R-plekken  
Ons college heeft ingestemd met een nieuwe P+R-aanpak. Door extra plekken te creëren 
daar waar P+R goed gebruikt wordt én door afspraken te maken over dubbelgebruik van al 
bestaande parkeerlocaties komen er 6.600 P+R-plekken bij en wordt eenmalig € 60 miljoen 
en jaarlijks € 0,7 miljoen bespaart. Het aantal auto's zal voor alle Amsterdamse P+R terreinen 
uitkomen op naar schatting 474.000, dat is ongeveer gelijk aan 2010 (421.000).  

Hieronder volgt een kort overzicht van belangrijke activiteiten en initiatieven die ons college in 
2011 ontplooide om de bereikbaarheid van Amsterdam en omgeving bevorderen. 

Hoogwaardig Openbaar Vervoer Zaancorridor 

De planstudie naar deze HOV-corridor (eventuele metroverbinding naar Zaanstad), 
uitgevoerd door de Stadsregio, is inmiddels vastgesteld en de bestuursovereenkomst voor de 
overdracht naar de vervolgfase is getekend door de Gemeenten Amsterdam en Zaanstad, 
Stadsdeel Noord en de Stadsregio Amsterdam. In de tweede helft van 2011 is aan het 
programma van eisen voor het ontwerp van het voorkeurstracé gewerkt. 
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OV SAAL  

De onderlinge bereikbaarheid van Schiphol, Amsterdam, Almere en Lelystad staat steeds 
meer onder druk. De knelpunten in het openbaar vervoer en kansrijke oplossingen in deze 
corridor worden onderzocht in de Planstudie OV SAAL. Voor de korte termijnmaatregelen in 
Amsterdam is het Tracébesluit in 2010 vastgesteld. Eind 2011 is begonnen met de uitvoering. 
Het betreft voornamelijk maatregelen op de Zuidtak, van Riekerpolder tot Duivendrecht. De 
stadsdelen en de dienst Zuidas verzorgen de uitvoeringscoördinatie binnen Amsterdam. 
Begin 2011 is de Werkmaatschappij Amsterdam Almere (WAA) gestart met de 
haalbaarheidsstudie IJmeerverbinding. Drie marktpartijen werkten in opdracht van de 
WAA een geoptimaliseerde IJmeerverbinding uit met lagere kosten en hogere baten. Vanaf 
september zijn de studieresultaten van de marktpartijen vergeleken. De WAA bracht de 
kansrijke optimalisaties uit deze studies onder de aandacht van de betrokken bestuurders. In 
2012 wordt de voorkeursvariant IJmeerverbinding verder uitgewerkt en ontworpen. Het 
kabinet beslist uiterlijk in 2012 definitief over de IJmeerverbinding. 
 
Spoor  
In samenwerking met de regionale partners is bijgedragen aan het Programma Hoogfrequent 
Spoorvervoer. Dit heeft geresulteerd in onder meer planstudies naar capaciteitsuitbreiding 
van de lijn Amsterdam-Alkmaar, het knooppunt Amsterdam Centraal en uitbreiding van 
opstelcapaciteit1 in en rond Amsterdam. In het vierde kwartaal is, in samenwerking met de 
Stadsregio, een onderzoek gestart naar innovatieve oplossingen en doelgerichte 
investeringen om het OV met de bestaande middelen beter te laten presteren. 
 
Rijksproject weguitbreiding Schiphol–Amsterdam–Almere 
In het tweede kwartaal 2011 is door de minister van I&M het Tracébesluit Weguitbreiding 
Schiphol-Amsterdam-Almere genomen. 
 
Verbeteren doorstroming Ring A10 
In 2010 is het succes van het gedoseerd toelaten van verkeer vanuit de stad op de A10 
aangetoond. In 2011 is daar het sturen van het verkeer door middel van verkeersscenario’s 
aan toegevoegd.  
 
Doorontwikkeling regionale verkeersscenario’s  
In 2011 heeft het Regionaal Tactisch Team (RTT) verkeersscenario’s ten bate van 
wegwerkzaamheden getoetst en ook voor de Marathon en de Van Dam tot Damloop zijn 
verkeersscenario’s opgesteld. De scenario’s zijn uitgevoerd door de in de regio 
samenwerkende verkeerscentrales. 
 
3.3.3 Wat heeft het gekost 
 
Subprogramma: Een goede bereikbaarheid van de stad   
 
Bedragen x € 1 miljoen 

Rekening 
2010 

Begroting 
2011 

Rekening 
2011 

Verschil 
Rekening- 
Begroting  

Lasten + 5,4 12,9 7,1 -5,8 

Uitgaven aan project Westrandweg  0,9 0,3 0,7 0,4 

Uitgaven uit het Mobiliteitsfonds  4,4 12,5 6,4 -6,1 

Baten - 0 0 0 0 

Saldo voor mutaties reserves 5,4 12,9 7,1 -5,8 

Mutaties in reserves -5,4 -12,9 -5,5 7,4 

Saldo 0 0 1,6 1,6 

 
� Bij het opstellen van de begroting behoorde de prioriteit voor P+R nog tot het 

subprogramma Een schone stad. In de nieuwe collegeperiode is deze activiteit 
ondergebracht bij het subprogramma Een goede bereikbaarheid van de stad. Hierdoor 
vindt de dotatie van het restant van deze prioriteit aan de bestemmingsreserve in dit 

                                                      
1  
Een spoor waar treinen kunnen worden opgesteld (buiten de spits). De opstelsporen maken onderdeel uit van een 
emplacement waar meerdere sporen naast elkaar liggen, door wissels verbonden.. 
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subprogramma plaats terwijl de prioriteit in het subprogramma Een schone stad blijft 
staan. Dit resulteert in een budgetneutrale saldoverschuiving tussen de beide 
subprogramma’s.  

� dit subprogramma wordt grotendeels gefinancierd uit het Mobiliteitsfonds. Voor een 
toelichting wordt verwezen naar het hoofdstuk over dit fonds. 

 

3.4 Subprogramma:  Een goede mobiliteit in  de stad 
 
3.4.1 Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt? 
 
Programakkoord 2010-2014 
 
Doelstelling 5 : Betere toegankelijkheid OV 

Indicator Nulmeting en peildatum Rekening 
2010 

Begroting 
2011 

Bereikt 
2011 

Te behalen 
resultaat 
2010-2014 

Bushaltes die toegankelijk zijn 
voor mensen met een fysieke 
beperking 

Aantal 
bushaltes 
toegankelijk: 
0  

2008 0 Aantal 
haltes in 
Noord 
aangepast 

13 haltes in 
Noord 

914 haltes 
aangepast 

 
Doelstelling 6: Meer fietsers 

Indicator Nulmeting en peildatum Rekening 
2010 

Begroting 
2011 

Bereikt 
2011 

Te behalen 
resultaat 
2010- 2014 

 
Aandeel fiets in de modal split2 

 
Volgt na vaststelling MJP Fiets 2011-2014 

 
3.4.2 Wat hebben we ervoor gedaan? 
 
Verkeersonderzoek 
In 2011 is een nieuwe cyclus huisenquêtes gestart waarmee het verplaatsingsgedrag van 
inwoners van Amsterdam wordt gemeten. De opzet hiervan is gewijzigd ten opzichte van het 
verleden, waardoor beter aangesloten wordt bij landelijke onderzoeken van het Centraal 
Bureau voor de Statistiek. De resultaten komen begin 2012 beschikbaar. Daarnaast zijn in 
2011 verkeerstellingen uitgevoerd in Amsterdam en ook de resultaten daarvan zijn begin 
2012 beschikbaar. 
 
In 2011 zou duidelijk worden of het Verkeersmodel voor de Metropoolregio Amsterdam 
(VENOM) een goede basis biedt als strategisch model voor de Gemeente Amsterdam. Een 
deel van VENOM is in het derde kwartaal 2011 gereed gekomen en wordt momenteel 
geanalyseerd.  
 
Verkeersmanagement in de stad 
In 2011 is de raadpleegmodule Coördinatiesysteem Openbare Ruimte Amsterdam (CORA) 
in gebruik genomen en heeft het college het handboek ZWIA: Zo werken wij in Amsterdam, 
op straat goedgekeurd. Dit handboek geeft een vertaling van de richtlijnen uit de verordening 
Werken In de Openbare Ruimte (WIOR). Deze verordening is in 2011 geëvalueerd met als 
belangrijkste conclusie is dat de Nadere Regels inhoudelijk voor een groot deel goed in elkaar 
zitten, en dat de grootste knelpunten zich in de uitvoering voordoen. 
 
Parkeren 
Op 30 november 2011 zijn de Parkeerbelastingverordening 2012 en de Wijzigingsverordening 
op de Parkeerverordening 2009 door uw raad vastgesteld.  
 
Parkeergebouwen heeft tot eind 2013 de tijd zich tot tot een marktconforme organisatie te 
ontwikkelen, die slagvaardig opereert. In 2011 is het bedrijfsplan uitgewerkt en is ingezet op 
een resultaatverbetering van € 2 miljoen. Hiervan is € 1,6 miljoen gerealiseerd. Met 

                                                      
2 De verdeling van de (personen-) verplaatsingen over de vervoerwijzen (auto, OV en fiets) 
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Amsterdam ArenA zijn gesprekken gevoerd om te komen tot kostendekkende tarieven. Na 
overleg met de ArenA is afgesproken dat deze met ingang van het seizoen 2012-2013 
worden geëffectueerd (€ 0,4 miljoen).  
 
De economische crisis die heeft geleid tot minder parkeeropbrengsten. De inkomsten van de 
parkeergarages zijn met zo’n € 1,5 miljoen teruggelopen ten opzichte van de begroting. Deze 
daling sluit aan op de landelijke trend met betrekking tot parkeren in openbare garages. In 
twee jaar tijd is de gehele markt van parkeren in garages met ongeveer 25% afgenomen. 
 
Onderhandelingen met Q-park.  
De gemeente Amsterdam huurt van Q-park vier grote parkeergarages in Zuidoost rond de 
ArenA. Het contract is in 2000 afgesloten met de ontwikkelaar voor een periode van 30 jaar. 
Aangezien de financiële gevolgen en verantwoordelijkheden voor Parkeergebouwen fors 
nadelig zijn zet Parkeergebouwen in op bijstelling van het contract. In 2011 is verder 
onderhandeld met Q-Park over herziening van de huurprijs c.q. het contract. Q-Park heeft 
zich niet welwillend opgesteld en de gemeente heeft de mogelijkheden voor juridische 
stappen in kaart gebracht.  
 
Sloop of overdracht bewonersgarages Zuidoost 
In 2011 heeft Parkeergebouwen, in overleg met OGA en Projectbureau Vernieuwing 
Bijlmermeer een concreet voorstel voorbereid om overleg te voeren met Stadsdeel Zuidoost, 
gericht op de overdracht of sloop van de bewonersgarages in Zuidoost. Dit dossier dient voor 
2013 te zijn afgerond.  
 
Overleg met Artis 
In 2011 heeft overleg met het bestuur van de stichting Artis geleid tot een 
intentieovereenkomst. Artis gaat een kleinere garage bouwen en de exploitatieresultaten van 
Markenhoven worden verbeterd. De verwachting is dat Artis in 2012 zal starten met de bouw 
van haar garage. 
 
Technologische mogelijkheden 
Uw raad heeft eenmalig € 0,9 miljoen beschikbaar gesteld om te experimenteren met real 
time parking. In september 2011 is hiermee gestart in de stadhuisgarage. Voorstellen voor e-
parking zijn in de maak. In het kader van het nieuwe bedrijfsplan heeft het bestuur ingestemd 
met een proef in Markenhoven met kortingskaarten voor bewoners, bedrijven, instellingen en 
musea. De proef is gestart in juni 2010 en is doorgezet in 2011. Er is voor € 0,12 miljoen aan 
kortingskaarten omgezet. 
 
Doelstelling 5 : Betere toegankelijkheid OV  
Als gevolg van nieuwe ontwikkelingen zoals de bezuinigingen bij het Rijk, Stadsregio (SRA) 
of wijzigingen in lijnvoering, zal de aanpak voor het ophogen van de bushaltes moeten 
wijzigen. De consequenties hiervan zullen worden verwerkt in een aangepast plan van 
aanpak, dat zal worden aangeboden aan het bestuur.  
In 2011 is een aantal tramhaltes toegankelijk gemaakt of nieuw (en toegankelijk) aangelegd. 
Op dit moment is bijna 50% van de tramhaltes opgehoogd.  
 
IJSEI 
In 2011 is volgens planning het westelijke en oostelijk deel van de overkapping van het 
busstation CS gerealiseerd. In oktober is door de aannemer van de autotunnel een 
intentieverklaring ondertekend voor de aanleg en afbouw van de tunneltechnische installaties 
van de Michiel de Ruijtertunnel (autotunnel). Conform planning is in 2011 een basisontwerp 
opgesteld voor de wijzigingen van de autotunnel. In december is door ons college besloten 
om de scope van het project uit te breiden met de herinrichting van de kruising ten oosten van 
de Michiel de Ruijtertunnel.  
 
Veren 
In 2011 is de Verordening op de veerdiensten over het IJ gewijzigd en verlengd tot 1 juli 2013. 
Hiermee is het alleenrecht van GVB Veren BV om te mogen exploiteren op het IJ verlengd. In 
het vierde kwartaal van 2011 is naar aanleiding van klachten in de ochtend- en avondspits 
tussen Houthavens en NDSM een groter veer ingezet, waarmee de capaciteit is verdubbeld.  
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AMSYS 
Het eerste nieuwe metrovoertuig voor het bestaande net is in november 2011 aan de pers 
gepresenteerd en wordt in begin 2012 geleverd.  
Voor het project Opstelterreinen is op 19 juli 2011 het projectbesluit verkregen, waarna de 
Europese aanbestedingsprocedure is gestart. Gunning is voor begin 2012 voorzien.  
Eind september 2011 is bekend geworden welke leverancier de economisch meest 
voordelige aanbieding heeft gedaan in het kader van de Europese aanbestedingsprocedure 
van het project Signalling & Control. Gunning van de opdracht is in januari 2012 voorzien. 
Op 17 november 2011 is de definitieve subsidie voor Signalling & Control door de Stadsregio 
verleend. Het onderdeel Signalling & Control loopt volgens planning. 
 
Doelstelling 6: Meer fietsers  
 
Meerjarenplan Fiets  
Het nieuwe Meerjarenplan Fiets (MJP 2012-2015) is eind 2011 in concept opgeleverd.  
 
Systemen om de doorstroming van de fiets te bevorderen (wachttijdvoorspellers) 
In 2011 heeft er een proef plaats gevonden met twee varianten van wachttijdvoorspellers. In 
de eerste helft van 2012 wordt aan het bestuur gerapporteerd over de wenselijkheid van een 
verdere uitrol. 

Fietsparkeren 

Er is een zogenoemde parkeerdrukmeting uitgevoerd voor de Rode Loper, als bijdrage aan 
de planvorming voor dit gebied. Ook bij Station Zuid is een parkeerdrukmeting verricht, in 
combinatie met een enquête, om zicht te krijgen op de behoefte aan stallingsplekken en het 
gedrag van fietsers. Samen met NS, ProRail en de Stadsregio wordt gewerkt aan een 
businessmodel voor fietsenstallingen bij NS-stations.  
 
Fietsenstalling Leidseplein 
De Nota van Uitgangspunten voor de openbare ruimte is op 14 juli 2011 vastgesteld door uw 
raad. Een van de projecten is de ondergrondse fietsenstalling onder het Kleine-
Gartmanplantsoen. De fietsenstalling zal ruimte bieden aan circa 2.700 fietsen. 
 
Fietsplekken IJtram 
Op basis van een motie van raadsleden Verburg, Toonk en De Goede worden in de IJtram 
drie fietsplekken gerealiseerd. In 2011 is het eerste voertuig omgebouwden werd dit in de 
praktijk uitgetest. Gehandicaptenorganisaties maken bezwaar tegen de derde fietsplek. Ook 
vanuit de tunnelveiligheid zijn er bezwaren tegen de fietsplekken in de IJtram.  
 
 
3.5  Subprogramma: NoordZuidlijn 
 
Maatschappeliik effect 
De NoordZuidlijn verbindt Amsterdam Noord met Amsterdam Zuid engaat ervoor zorgen dat 
Amsterdam beter bereikbaar wordt èn blijft.  
 
3.5.1 Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt? 
Het doel van het project NoordZuidlijn is het realiseren van een werkend vervoersysteem 
binnen de kaders die uw vergadering daarvoor heeft gesteld wat betreft scope, tijd en geld.  
 
3.5.2 Wat hebben we ervoor gedaan? 
De hoofdactiviteiten in de uitvoering van de NoordZuidlijn in 2011: 
� de onderste laag van station Vijzelgracht onder verhoogde druk uitgegraven en vloer 

gestort 
� vloer van station Rokin gestort 
� tunnelboormachine Molly heeft zonder problemen tussen mei en augustus tunnelbuis 

tussen Scheldeplein en Ceintuurbaan geboord 
� Molly is succesvol onder de bebouwing van de Pijp doorgegaan en aangekomen bij 

station Vijzelgracht 
� constructie op tijd gereed voor de invaring van  tunnelelement onder het Centraal Station  
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� afzinken tunnelelement naar zijn definitieve locatie 
� tunnelboormachine Victoria startklaar gemaakt bij Scheldeplein om tot Ceintuurbaan te 

boren 
� hoofdingang CS is na zeven jaar weer geopend, verdeelhal onder CS met twee nieuwe 

ingangen op het Stationsplein in gebruik genomen 
� overgang van ruwbouw naar bovenbouw 
� het grootste nog aan te besteden contract, Transporttechniek en Afbouw (TT&A), in juli 

2011 gegund aan aannemerscombinatie VIA NZL  
 
De verwachte datum voor de start exploitatie blijft oktober 2017. De haalbaarheid van deze 
datum is 70% . Door het verbeterprogramma, ingezet mede op grond van de uitkomsten van 
een extern uitgevoerde audit (medio 2010), heeft de organisatie in 2011 het niveau 
van volwaardige projectbeheersing bereikt. 
 
Dienst Metro 
In april 2011 heeft ons college besloten de Amsterdamse metro-activiteiten te bundelen in 
een nieuwe Dienst Metro. Dit schept meer helderheid in verantwoordelijkheden tussen de 
verschillende betrokken partijen (Stadsregio Amsterdam, Dienst Infrastructuur Verkeer & 
Vervoer, Dienst NoordZuidlijn en GVB). De Dienst Metro moet per 1 juli 2012 operationeel 
zijn.  
Het college heeft op 6 december 2011 besloten de al voorgenomen materiële overdracht van 
de Renovatie Oostlijn (ROL) aan de Dienst Metro i/o te vervroegen (na een integrale 
screening op tijd, geld, scope en organisatie) naar 1 januari 2012. De formele overdracht aan 
de dienst Metro valt samen met formele oprichting van deze dienst per 1 juli 2012. 
 
3.5.3 Wat heeft het gekost?  
 
Subprogramma: Een goede mobiliteit in de stad  
Subprogramma: Noord/Zuidlijn 
 
Bedragen x € 1 miljoen 

Rekening 
2010 

Begroting 
2011 

Rekening 
2011 

Verschil 
Rekening- 
Begroting 

Lasten + 101,3 144,9 166,6 21,7 

Exploitatie Parkeergebouwen  30,8 29,6 28,6 -1 

Subsidie Fietsersbond strategisch beheer CFA 0,5 0,5 0 -0,5 

Coördinatie uitvoering  2,8 2,5 2,4 -0,1 

Exploitatie veren  8,6 8,2 8,5 0,3 

Exploitatie NZK-veren, rentetoevoeging 10,2 10,5 10,4 -0,1 

Uitgaven infrastructuurprojecten IJsei, IJweg  4,2 7,4 18,6 11,2 

Westertoegang en langzaamverkeerpassage, decentralisate uitkering  2 2,8 2,1 -0,7 

Verkeersleiding en verkeersmanagement 0 0 2,1 2,1 

Uitgaven uit het Mobiliteitsfonds  13 18,9 14 -4,9 

Uitgaven gemeentelijk aandeel NZ-lijn 17,3 43,1 63,6 20,5 

Kapitaallasten  11,8 21,3 18,5 -2,8 

Baten - -41,1 -41,6 -151,2 -109,6 

Coördinatie uitvoering,  bijdragen derden  -1 -0,8 -0,8 0 

Inkomsten Parkeergebouwen  -28,3 -28,7 -28,7 0 

Exploitatie veren  -1 -0,9 -0,9 0 

Exploitatie NZK-veren, rente-inkomsten  -10,2 -10,5 -10,4 0,1 

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

Uitgaven gemeentelijk aandeel NZ-lijn (vrijval vanuit voorziening) 0 0 -109,8 -109,8 

Saldo voor mutaties reserves 60,2 103,3 15,4 -87,9 

Mutaties in reserves -105 -70,7 14,3 85 

Saldo -44,8 32,6 29,7 -2,9 
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Toelichting op de ontwikkeling van het saldo Algemene Dienst op hoofdlijnen: 
� de subsidie aan de fietsersbond en strategisch beheer van de vier fietspunten zijn dit jaar 

verstrekt conform het bedrag dat hiervoor in de begroting is opgenomen. De subsidie is 
echter, naar aanleiding van Inzet op Herstel, ten laste van het Centraal Mobiliteitsfonds 
(CMF) gebracht 

� het resultaat van Parkeergebouwen was slechter dan begroot. De inkomsten zijn 
vanwege de economische crisis met € 1,5 miljoen teruggelopen 

� in het kader van de leesbaarheid van de begroting zijn verkeersleiding en 
verkeersmanagement verbijzonderd. Dit leidt tot een aanpassing van het saldo binnen dit 
product, maar deze technische wijziging is budgettair neutraal 

� het saldo, na mutaties in de reserves, bij de Noord/Zuidlijn laat een daling zien van € 0,8 
miljoen, met name veroorzaakt door lagere kapitaallasten  

� IJsei: werkzaamheden voor de tunneltechnische installaties en de uitvoering aan de kap 
alsmede enkele financieel technische  verrekeningen zorgen voor hogere kosten in 2011. 
Het gaat hierbij om een aanpassing van het kasritme. 

� dit subprogramma wordt deels gefinancierd uit het Mobiliteitsfonds; voor een toelichting 
wordt verwezen naar het hoofdstuk over dit fonds. 

 

3.6 Subprogramma: Een schone stad 

3.6.1 Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt? 
Programakkoord 2011-2014 
Doelstelling 7: Luchtkwaliteit verbeteren 

Indicator Nulmeting en 
peildatum 

Rekening 
2010 

Begroting 
2011 

Bereikt 
2011 

Te behalen 
resultaat  
2010- 2014 

Oordeel NSL of Amsterdam op schema 
ligt om doel 2015 te bereiken (2015: 
reductie van NO2 met 0,5 µ / m3 in 
2015 door projecten uit VGS) 

  Ontwikkeling 
op schema 

Ontwikke-
ling op 
schema 

Ontwikke-
ing op 
schema 

Ontwikke- 
ling op schema 

 
De doelstelling voor luchtkwaliteit laat zich moeilijk vertalen in technische doelstellingen per 
jaar, daarvoor zijn de wisselingen en afhankelijkheden te groot. Relevanter is de analyse van 
het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) om te bepalen of Amsterdam 
op schema ligt voor het behalen van de Europese doelstelling voor 2015. Het aantal 
knelpunten is in 2011 gedaald van zeven naar twee. 
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3.6.2 Wat hebben we ervoor gedaan? 
 
Doelstelling 7: Verbeteren luchtkwaliteit: Voorrang voor een gezonde stad 
 
Herijking Luchtkwaliteit 
Op 22 juni 2011 is het plan Schone lucht voor Amsterdam door uw vergadering vastgesteld. 
Het plan vormt een herijking van alle bestaande en nieuwe maatregelen voor verbetering van 
de luchtkwaliteit. Het college heeft het motto ‘maximaal effect per euro’ omarmd. Zo ook op  

het gebied van luchtkwaliteit. De doorrekening heeft laten zien welke maatregelen het meest  
kostenefficiënt zijn. De Cost Abatement Curve maakt dit principe inzichtelijk. De maatregelen 
links in de curve zijn kostenefficiënt, die gaat Amsterdam naar volle overtuiging treffen. De 
maatregelen aan de rechter zijde van de curve, zoals subsidies gericht op het vervangen van 
benzinepersonenauto’s, subsidies voor elektrische vrachtwagens en extra investeringen in 
het gemeentelijke wagenpark, zijn niet kostenefficiënt. Daar stopt de gemeente mee. Met het 
vorige programma bereikten we een reductie van 1,1 microgram/m3 aan NO2 voor een 
totaalbedrag van € 93 miljoen. Met het nu voorgestelde pakket maatregelen voor 2011-2015 
verwachten we een reductie van 1,6 microgram/m3 voor in totaal € 61 miljoen. Kortom, door 
de Herijking krijgen we anderhalf keer zo veel effect voor tweederde van het geld.  
 
Verschonen voertuigen door overgang naar elektrisch vervoer 
De eerste subsidieregeling voor elektrische bedrijfsvoertuigen is dit jaar afgerond. Er is in 
totaal voor € 3 miljoen subsidie uitgekeerd. De nieuwe subsidieregeling voor veelrijders wordt 
per 1 januari 2012 is de regeling actief. Begin dit jaar zijn 29 nieuwe bussen aangeschaft met 
een schone EEV+ motor. Binnen de nieuwe aanbesteding voor stadsbussen zijn nog 70 
schone stadsbussen aangeschaft. Daarmee voldoet 80% van de GVB bussen aan de norm 
van de milieuzone.  
 
Schoner varen 
De subsidieregeling ‘Schone rondvaart’ is opgesteld en beschikbaar. Voor de rederijen is een 
informatiebijeenkomst georganiseerd. De eerste aanvragen zijn ontvangen. Binnen het EU-
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programma E-habour is een plan opgesteld voor de stimulering van elektrische recreatievaart 
in Amsterdam. Het plan richt zich op het plaatsen van openbare oplaadpunten bij horeca 
gelegenheden aan het water en bij sluizen. In stadsdeel West zijn acht extra oplaadpunten 
aan de kade geplaatst. In Centrum is ruimte aangewezen voor drie extra laadpunten. Oost 
heeft twintig punten in zijn programma opgenomen. 
 
Hardnekkige knelpunten 
De strategie voor de meerjarige aanpak van de knelpuntlocaties is ontwikkeld en door ons 
college geaccordeerd. De eerste stap is het plaatsen van meetstations op alle (bijna) 
knelpunten. De opdracht is uitgegeven en plaatsing is gestart. Nadat de metingen bekend zijn 
worden vanaf 2013 met de stadsdelen locatiespecifieke maatregelen ontwikkeld om de 
laatste knelpunten waar de luchtkwaliteit wordt overschreden op te lossen. 
 
Goederenvervoer 
Amsterdam heeft voor het Actieplan Goederenvervoer de Lean & Green Award ontvangen. Er 
zijn drie proeven gestart met de verruiming van de venstertijden3. Een proef voor 
Koningsplein en Leidsestraat, een proef in de Amsterdamse Poort en een proef op het 
Osdorpplein. In de Utrechtsestraat zijn de goederenleveranties aan een supermarkt 
gebundeld en dat heeft ertoe geleid het aantal leveringen is teruggelopen tachtig naar acht 
leveringen per dag.  
Ook binnen de gemeentelijke organisatie wordt onderzocht of het mogelijk is de 
goederenleveranties slimmer en schoner te organiseren via de aanbestedingen en 
raamcontracten. 
 
Milieuzones 
Het percentage schone vrachtwagens wat de stad binnenrijdt is gestegen van 80% in 2010 
tot 90 % 2011. Over de milieuzone voor bestelauto’s is een landelijke intentieovereenkomst 
getekend. Ondertussen zijn de effecten op luchtkwaliteit en kosten voor het bedrijfsleven in 
kaart gebracht als basis voor de gespreksronde met bedrijfsleven die is gestart.  
 
Monitoring NSL 
De resultaten van de monitoringstool 2011, met daarin de nieuwe prognoses, zijn gelijktijdig 
met de knelpuntenstrategie vastgesteld. Daarnaast wordt gewerkt aan verbetering van het 
rekenmodel waardoor meer eenduidigheid ontstaat rond de metingen van de luchtkwaliteit 
door de GGD en de berekeningen uit het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 
(NSL). 
 
 
 
3.6.3 Wat heeft het gekost? 
 
Subprogramma: Een schone stad  
 
Bedragen x € 1 miljoen 

Rekening 
2010 

Begroting 
2011 

Rekening 
2011 

Verschil 
Rekening- 
Begroting 

Lasten + 12,9 10,3 10,7 0,4 

Luchtkwaliteit 8 6,3 7,3 1 

Mobiliteit en openbaar vervoer  4,2 2 0,4 -1,6 

Uitgaven uit het Mobiliteitsfonds  0,7 2 3 1 

Baten - -7 -5,7 -7,6 -1,9 

Baten luchtkwaliteit -7 -5,7 -7,6 -1,9 

Saldo voor mutaties reserves 5,9 4,6 3,1 -1,5 

Mutaties in reserves -7,4 -2,6 -2,7 -0,1 

Saldo -1,5 2 0,4 -1,6 

 
Toelichting op de ontwikkeling van het saldo Algemene Dienst op hoofdlijnen:  

                                                      
3 Venstertijdenzijn door de gemeente bepaalde tijdstippen waarop winkels in een bepaald gebied bevoorraad mogen 
worden door vrachtwagens. 
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� bij het opstellen van de begroting behoorde de prioriteit voor P+R nog tot het 
subprogramma (product) Een Schone Stad. In de nieuwe collegeperiode is deze activiteit 
ondergebracht bij het subprogramma Een bereikbare stad. Hierdoor vindt er per saldo 
een verschuiving van € 1,6 miljoen tussen de twee producten plaats 

� de herijking van het programma luchtkwaliteit zorgt voor een afwijking tussen de 
meerjarige begroting en de resultaten in de jaarrekening 

� dit subprogramma wordt deels gefinancierd uit het Mobiliteitsfonds; voor een toelichting 
wordt verwezen naar het hoofdstuk over dit fonds 

 
 
3.7 Subprograma: een hele en mooie stad 

3.7.1 Een hele en mooie stad: wat willen we bereiken? 
 
Overige doelstellingen 
 
Doelstelling 9: Hele infrastructuur op niveau sober 

Indicator Nulmeting en 
peildatum 

Rekening 
2010 

Begroting 
2011 

Bereikt 
2011 

Te behalen 
resultaat  
2010- 2014 

Technische kwaliteit verharding 
wegvak, percentage totale rijbaan 
oppervlak hoofdnet auto 

Voldoende 81% 
Matig 4% 
Onvoldoende 15% 

Voldoende 
83% 
Matig 4% 
Onvoldoende 
13% 

Voldoende 
60% 
Matig 23% 
Onvol-
doende 
17% 

Voldoende 
86% 
Matig 4% 
Onvol-
doende 
10% 

Voldoende 67% 
Matig 20% 
Onvoldoende 
13% 

 
Voor bovenstaande doelstelling voor de kwaliteit van de wegvakken wordt gebruik maakt van 
een landelijke normering. Op basis van de inspectie 2011 alsmede het gewijzigde 
beheerniveau (van verzorgd naar sober) zullen de streefcijfers voor 2012 en 2013 verder 
worden ontwikkeld. 
 
3.7.2 Wat gaan we ervoor doen? 
 
Beheerniveau 
Vanaf 2011 wordt het niveau sober gehanteerd voor beheer en onderhoud van de 
infrastructuur. Consequenties hiervan zijn in beeld gebracht in de nota Beheren op Niveau 
(BoN-nota). Omdat het niveau sober voor het eerst wordt toegepast, zijn de effecten nog niet 
met zekerheid aan te geven. De voorgestelde maatregelen en daarbij optredende effecten 
worden gemonitord en zullen indien nodig voorstellen worden gedaan om de maatregelen bij 
te stellen4.  
 
Plak en klad verwijdering 
Vanaf 2011 vindt de verwijdering van klad en plak plaats op het niveau sober, dat wil zeggen 
dat alleen nog ‘aanstootgevende uitingen’ worden verwijderd. Er is een uitzondering gemaakt 
voor de ‘hoogstedelijke verblijfsgebieden’ in de stad, deze zijn in 2011 onderhouden op 
niveau verzorgd ( conform amendement C’). 
 
De Rode Loper 
Doel van de herinrichting van de gehele Rode Loper is om een aangenamer verblijfsklimaat 
te realiseren voor het gebied vanaf de Prins Hendrikkade tot het Weteringcircuit in Stadsdeel 
Centrum en voor voor de Ferdinand Bolstraat tussen de Stadhouderskade en de 
Ceintuurbaan in stadsdeel Zuid. Het creëren van meer ruimte voor de voetganger is hierbij 
het belangrijkste uitgangspunt. In 2011 is besloten om één projectorganisatie op te richten 
waarin zowel de beide betrokken stadsdelen als de centrale stad participeren. 
 
De inspraak heeft begin 2011 plaatsgevonden. Er zijn drie gebiedsgebonden 
inspraakbijeenkomsten gehouden (Damrak, Rokin en Vijzelstraat/Vijzelgracht). In het eerste 
kwartaal van 2012 zullen de resultaten vanuit de inspraak inclusief het uitvoeringsbesluit 
                                                      
4 Zie voor uitgebreide informatie over beheer en onderhoud de verplichte paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen 
van deze jaarrekening.  
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Damrak aan uw raad worden voorgelegd. Op 13 december heeft het college ingestemd met 
versoberingsvoorstellen. De versoberingen passen bij de verminderde financiële 
mogelijkheden van de gemeente, maar tasten de essentie van de nieuwe inrichting van het 
Stationsplein en De Rode Loper niet aan. 
 
In mei 2011 is de tramrails in de F. Bolstraat tussen Stadhouderskade en de A. Cuijpmarkt 
vervangen. Hierbij is zoveel als mogelijk rekening gehouden met de toekomstige 
reconstructie van dit deel van de Rode Loper.  
 
Westelijk Stationseiland 
De stedelijke ontwikkelingen op het Westerdokseiland naderen de afrondingsfase. De 
tijdelijke weg op de Westerdoksdijk zal definitief aangelegd worden. Afgelopen jaar is een 
bestek geschreven dat in december is gegund. Begin 2012 zal de uitvoering starten en in het 
vierde kwartaal zijn afgerond.  
Vanwege uitvoeringstechnische samenhang zijn eind 2011 de projecten IJweg West en 
Westertoegang samengevoegd. De Stadsregio Amsterdam is bereid een substantiële 
bijdrage te leveren aan de kosten ter verbetering van de fietsroute langs het IJ op de De 
Ruijterkade. De De Ruijterkade wordt in aansluiting op de Westerdoksdijk en Centraal 
Stationsgebied heringericht. De Westertoegang zal worden verdiept om de bereikbaarheid 
van de binnenstad voor hoge voertuigen te kunnen realiseren. De planvorming is voorbereid.  
 
Hogesluis 
De eind 2010 ingediende aanvraag voor een rijksmonumentensubsidie voor de renovatie van 
de Hogesluis met handhaving van de monumentale status is in 2011 afgewezen. Vanaf 
najaar 2010 vindt de opbouw van de brug plaats. Het eerste deel is gereed, zodat de oude 
brug weer zichtbaar wordt. Eind juni is gestart met het tweede deel. Naar verwachting wordt 
de brug in augustus 2012 in gebruik genomen.  
 
Renovatie Oostlijn (ROL) 
� Tunnelveiligheid (vluchtwegmaatregelen): in mei begonnen de werkzaamheden op de 

metrostations Waterlooplein, Wibautstraat en Nieuwmarkt  Na vondst van asbest op 
station Weesperplein heeft de Arbeidsinspectie op 18 oktober 2011 het werk stil laten 
leggen. De Dienst Metro i.o. maakt een nieuwe uitvoeringsplanning  

 
� Stationsrenovaties: In 2011 zijn in concept de definitieve ontwerpen en de 

uitvoeringsscenario’s van de bovengrondse stations opgeleverd en is begonnen met de 
definitieve ontwerpen voor de ondergrondse stations. Alle roltrappen van de Oostlijn zijn 
conform de planning in 2011 vervangen  

 
� Kraaiennest: de werkzaamheden aan station Kraaiennest zijn afgerond; de feestelijke 

ingebruikname zal samen met de opening van het nieuwe winkelcentrum in het voorjaar 
van 2012 plaatsvinden 

 
� Tunnelwerk: met de uitvoering van de laatste restpunten tijdens de buitendienststelling in 

de zomer van 2011 is het onderdeel Tunnelwerk 2008 volledig gereed. De definitieve 
financiële afwikkeling vindt naar verwachting in 2012 plaats,  

 
Utrechtsestraat 
In samenwerking met het Stadsdeel Centrum en GVB wordt in de Utrechtsestraat integraal 
groot onderhoud uitgevoerd. Oorspronkelijk zou het groot onderhoud aan de straat, trambaan 
en nutsvoorzieningen gecombineerd worden met de renovatie van de drie bruggen in de 
Utrechtsestraat. Uitvoering van de eerste fase duurde veel langer dan gepland en is 
geëindigd in een juridisch traject met de aannemer.  
 
Uw raad besloot op 11 mei 2011 de scope van het project  te wijzigen. Voor het groot 
onderhoud van de Utrechtsestraat tussen Keizersgracht en Frederiksplein (zonder bruggen) 
is in 2011 een nieuwe aanbesteding gehouden en op 25 november 2012 is het werk gegund 
aan een aannemer die zowel het wegenwerk als het railwerk doet. Met Liander Gas is een 
overeenkomst gesloten waarbij dezelfde aannemer gecontracteerd is, die daarmee 
aanspreekbaar voor de voortgang van het totale werk. Zo wordt het risico op vertraging 
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(aannemers die naar elkaar wijzen) en overlast voor de omgeving zoveel mogelijk beperkt.  
Het werk is uiterlijk december 2012 gereed en dan rijdt tram 4 weer door de straat. 
 
Parkeerbeheer 
Het vastleggen van parkeerrechten is in 2011 overgegaan naar het Nationaal Parkeerrechten 
Register beheerd door de Rijksdienst voor het Wegverkeer. Met de voltooiing van deze 
overgang is een kostenreductie voor de betaalwijze belparkeren gerealiseerd van ongeveer 
40%. Daarmee is ook een eind gekomen aan de rechtstreekse contractrelatie tussen 
Amsterdam en de private belproviders; deze contracten lopen nu via de Coöperatie 
Servicehuis Parkeer- en Verblijfsrechten waarvan Amsterdam één van de oprichters is. 
Meer dan 550 afgeschreven draaiknopautomaten zijn vervangen door nieuwe 
touchscreenautomaten met pin en creditcard. Bij de versnelde vervanging van de 
gebruiksonvriendelijke draaiknopautomaten is gekozen voor een ombouw naar 
gebruiksvriendelijke touchscreens in plaats van het in zijn geheel vervangen van de 
automaten. 
 
2.7.3 Wat heeft het gekost?  
 
 
 Subprogramma:  Een hele en mooie stad   
 
Bedragen x € 1 miljoen 

Rekening 
2010 

Begroting 
2011 

Rekening 
2011 

Verschil 
Rekening- 
Begroting  

Lasten + 169,1 231,9 171 -60,9 

Beheer stedelijke infrastructuur  34,7 34,4 33,4 -1 

Beheer en onderhoud OV-infrastructuur  64,9 109,2 56,8 -52,4 

Parkeerbeheer  11,3 13,9 15 1,1 

Kapitaallasten stedelijke infrastructuur 46,3 51,2 50,6 -0,6 

Uitgaven uit het Mobiliteitsfonds  2,3 10,5 7,3 -3,2 

Uitgaven uit de reserve beheer stedelijke infrastructuur 4 7 2,3 -4,7 

Overig  5,5 5,6 5,5 -0,1 

Baten - -76,1 -126,1 -77,6 48,5 

Rijksbijdrage exploitatie openbaar vervoer -60,1 -108,2 -55,8 52,4 

Inkomsten stedelijke infrastructuur  -4,2 -4 -6 -2 

Inkomsten Parkeerbeheer  (214.0.09) -11,8 -13,9 -15,7 -1,8 

Saldo voor mutaties reserves 93 105,8 93,4 -12,4 

Mutaties in reserves -11,2 -12,5 -4,7 7,8 

Saldo 81,8 93,3 88,7 -4,6 

 
Toelichting op de ontwikkeling van het saldo op hoofdlijnen: 
� in het kader van de leesbare begroting is het verkeersmanagement verbijzonderd en 

daarmee uit dit product gehaald en elders opgenomen. Dit betreft een verschuiving van  
€ 2,0 miljoen 

� het nieuwe contract voor Openbare Verlichting zorgt voor een stijging van € 0,8 miljoen 
� de exploitatie van de reclamecontracten zorgt voor extra baten ter waarde van € 1,7 

miljoen 
� dit subprogramma wordt deels gefinancierd uit het Mobiliteitsfonds; voor een toelichting 

wordt verwezen naar het hoofdstuk over dit fonds 
 
 
3.8 Overig in het programma Verkeer en Infrastructuur 
 
 Bedragen x € 1 miljoen Rekening 

2010 
Begroting 

2011 
Rekening 

2011 
Verschil 
Rekening- 
Begroting  

Lasten + 13,8 14,1 16,1 2 

Verkeer en vervoerbeleid 5,2 3,6 3,6 0 
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Bestuurshulp en stelpost bezuinigingen -0,8 -2,7 -2,5 0,2 

Kapitaallasten Nieuwe Vaart 3 2,4 2,4 0 

Uitgaven uit het mobiliteitsfonds 6,4 10,8 10,6 -0,2 

Kapitaallasten 15,2 16,6 17,4 0,8 

Baten - -37,3 -58,6 -60,1 -1,5 

Verkeer en vervoer, bijdragen derden -0,7 0 -0,1 -0,1 

Afdracht mobiliteitsfonds aan algemene dienst -0,7 -10,7 -10,7 0 

Voeding mobiliteitsfonds -35,8 -47,8 -47,2 0,6 

Kapitaallasten -14,6 -16 -16,8 -0,8 

Saldo voor mutaties reserves -23,5 -44,5 -44 0,5 

Mutaties in reserves 29,5 37 38,3 1,3 

Saldo 6 -7,5 -5,7 1,8 

 
Toelichting op de ontwikkeling van het saldo Algemene Dienst op hoofdlijnen: 
� door de verwerking van de gemeentelijke taakstellingen op de bedrijfsvoering ontstaat het 

weglekeffect 
� door de verzelfstandiging van de dienst NoordZuidLijn ontstaat een tekort op de dekking 

van de apparaatskosten. Beide ontwikkelingen worden in dit resultaatgebied zichtbaar 
� dit subprogramma wordt deels gefinancierd uit het Mobiliteitsfonds; voor een toelichting 

wordt verwezen naar het hoofdstuk over dit fonds 
 
 
3.9 Mobiliteitsfonds 
 
3.9.1 Voeding Centraal Mobiliteitsfonds  
Amsterdam ontvangt via twee kanalen parkeerbelasting. Er is de verkoop van 
parkeervergunningen aan bewoners van Amsterdam en de verkoop van parkeerrechten op 
straat aan bezoekers (verkoop van week/maand/jaarkaarten, parkeer en bel en 
parkeerautomaat). Deze parkeerbelasting wordt namens de stadsdelen geïnd door Cition en 
in stadsdeel West deels door PCH (grondgebied van de voormalige stadsdelen Bos en 
Lommer en De Baarsjes). De stadsdelen zijn verplicht een deel van deze inkomsten af te 
staan aan het Centraal Mobiliteitsfonds van de centrale stad, dat beheerd wordt door DIVV. 
De overige inkomsten vloeien naar de individuele parkeerfondsen van de stadsdelen die hier 
de parkeerhandhaving van betalen en het resterende geld mogen gebruiken voor de 
realisatie van projecten op het gebied van verkeer en vervoer of de openbare ruimte. Vanaf 
2011 vindt alleen nog afdracht aan de centrale stad plaats over de opbrengsten uit 
bezoekersparkeren en niet meer over de vergunningsopbrengsten. Uw vergadering heeft in 
juni 2011 ingestemd met de nieuwe verordening waarin dit is vastgelegd. 
 
Regulier en VGS 
Binnen het Mobiliteitsfonds worden twee geldstromen verbijzonderd, het reguliere 
Mobiliteitsfonds zoals dat sinds de invoering van het betaald parkeren bestaat en, sinds 2009, 
de middelen die zijn gekoppeld aan Voorrang voor een Gezonde Stad (VGS). Op basis van 
dit plan werden de extra middelen die uit een veranderd tarievenstructuur voortkwamen 
geoormerkt voor het verbeteren van de luchtkwaliteit. 
 
Opbrengsten 
In de actualisatie van het bestedingsvoorstel is voor het Mobiliteitsfonds € 45,2 miljoen aan 
parkeerinkomsten begroot. Deze toename ten opzichte van voorgaande jaren volgt uit het feit 
dat de stadsdelen vanaf 2011 afdragen aan de Algemene Dienst.  
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Uit beschikbare zij het nog niet gewaarmerkte gegevens van Cition, Haven Amsterdam en de 
stadsdelen kan afgeleid worden dat de inkomsten € 1,3 miljoen hoger zullen zijn dan begroot. 
De definitieve afrekening van de parkeerinkomsten 2010 is € 0,4 miljoen hoger dan bij de 
Jaarrekening 2010 werd verondersteld. Dit is verwerkt met de Algemene Reserve. Het 
positieve saldo van deze bedragen zal aangewend worden bij de actualisatie van het 
Meerjaren Werk- en Investeringsprogramma 2011-2015 (MWP). 

Bestedingen 

In het meerjarenvoorstel Mobiliteitsfonds 2011-2015 was voor het reguliere deel in 2011 voor 
ruim € 45,6 miljoen aan uitgaven voorzien. Hiervan is ruim € 42,1 miljoen (92%) daadwerkelijk 
uitgegeven, 2% valt vrij en circa 5% zal worden ingezet in de technische actualisatie van het 
MWP (verschuiving van kasritmes voor projecten in een meerjarig perspectief). Opmerkelijk is 
dat trend van de laatste jaren zich in 2011 versterkt heeft doorgezet, namelijk dat er meer 
geld wordt uitgegeven dan dat er binnenkomt. De bestemmingsreserve voor het reguliere 
deel is daardoor met ruim € 7 miljoen afgenomen.  
De hierboven gesignaleerde trend wordt gecamoufleerd door de ontwikkeling van de stroom 
VGS. Er komt nog altijd meer geld binnen dan er uitgaat, maar dat sluit aan bij de recente 
herijking Luchtkwaliteitsbeleid en het nieuwe P+R-beleid. Met de stadsdelen moet nog 
overeengekomen worden hoe de onbelegde middelen in te zetten, een traject dat door ons 
college gekoppeld is aan de gesprekken met de stadsdelen over Eén stad, één opgave. 
De ontwikkeling bij het reguliere fonds versus die van VGS, heeft erin geresulteerd dat het 
deel van de bestemmingsreserve dat is bestemd voor VGS is nu qua omvang groter is dan 
het het reguliere fonds.  
 

3.9.2 De Algemene Reserve 
In onderstaand overzicht wordt de ontwikkeling van de Algemene Reserve Mobiliteitsfonds 
geschetst. 
 
Algemene Reserve Mobiliteitsfonds  Bedragen in€  

Beginbalans 4.597.116 

Vrijval uit bestemmingsreserves 1.004.520 

Afrekening parkeerinkomsten 2010 363.072 

Hogere afdracht raming 2011 1.286.511 

Overloop 2010 599.770 

Dotatie aan bestemmingsreserve -3.609.590 

Eindbalans 4.241.401 

 
De afwijking ten opzichte van de begroting wordt vooral veroorzaakt door de hogere 
parkeerinkomsten en de vrijval uit de bestemmingsreserve. Daarnaast zijn in 2011 nog 
subsidies ontvangen voor werkzaamheden die in 2010 zijn verantwoord in het fonds en zijn 
niet alle verplichtingen die zijn meegenomen uit 2010 geresulteerd in daadwerkelijk betaalde 
facturen. Ook deze overloop is gedoteerd aan de algemene reserve. Bij de behandeling van 
de begroting 2008 heeft ons College besloten dat een buffer in de Algemene Reserve van € 
1,5 miljoen voor onvoorziene omstandigheden noodzakelijk is. Dit betekent dus dat van de 
reserve circa € 2,7 miljoen kan worden ingezet bij de actualisatie van het Meerjaren Werk- en 
Investeringsprogramma 2011-2015. 
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3.9.3 De bestemmingreserve  
Onderstaand overzicht schetst de ontwikkeling van de Bestemmingreserve Mobiliteitsfonds, 
voor de verantwoording op activiteitenniveau wordt verwezen naar de jaarrekening van de 
Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer. 
  
Bestemmingsreserve Mobiliteitsfonds 
 
Bedragen in €  

Regulier  VGS Totaal  

Beginbalans 34.173.138 20.801.101 54.974.239 

Geraamde parkeerinkomsten 32.982.904 12.218.136 45.201.040 

Dotatie Algemene Reserve 3.609.590  3.609.590 

Vrijval -1.004.520  -1.004.520 

Onttrekking middelen in 2011 -42.112.457 -5.206.078 -47.318.535 

Eindbalans 27.648.655 27.813.159 55.461.814 

 
4 Reserves, voorzieningen, investeringen  
 
4.1 Reserves 
 
Bedragen x € 1 miljoen                                                                                                                  Stand 

ultimo  
Mutaties 2011 Stand 

ultimo  

  2010  +  -/-  2011 

Reserves         

Egalisatie parkeerbeheer 0,4 0,7 0 1,1 

P+R programma 0 1,6 0 1,6 

Reserve RealTimeParkeren 0 0,9 0 0,9 

Verbeterplan DIVV 0 2 0,4 1,6 

Verlaging Westertoegang 0 0,8 0,1 0,7 

Gemeentelijk aandeel kosten Noord/Zuidlijn 466,4 109,8 63,6 512,6 

Gemeentelijk aandeel in  kosten busstation / auto-onderdoorgang CS 47,5 0 18 29,5 

Mobiliteitsfonds - bestemmingsreserve 55 48,8 48,3 55,5 

Risicoreservering IJsei 4,9 0 0 4,9 

Egalisatiereserve CAN-gebied 5,3 0,4 0,4 5,3 

IJweg West (VE) 6 0 0,6 5,4 

Mobiliteitsfonds - algemene reserve 4,6 3,3 3,6 4,3 

Fonds Luchtkwaliteit 1,2 0,8 0,4 1,6 

Bewonersgarages Zuidoost 1,5 0,1 0,4 1,2 

Reserve beheer stedelijke infrastructuur 3,3 5 2,3 6 

NDSM-veer 0,9 0 0,5 0,4 

Reserve WW van voormalig DAB-Parkeergebouwen medewerkers 0,4 0 0 0,4 

Westrandweg / 2e Coentunnel (VE) 1,4 0 0,7 0,7 

Totaal reserves 598,8 174,2 139,3 633,7 

 
4.1.2 Gehandhaafde reserves  
 
Fonds Luchtkwaliteit 
Uit het fonds Luchtkwaliteit worden de kosten voor het programmabureau betaald. Deze zijn 
iets hoger dan vorig jaar door hogere huisvestingslasten. De baten betreffen de correctie van 
de beginbalans in verband met een foutieve stand in de jaarrekening van de Dienst Milieu en 
Bouwtoezicht. 
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Gemeentelijk aandeel in kosten busstation/auto-onderdoorgang CS 
Hogere onttrekking in verband met een correctie van de GREX declaratie. 
 
Gemeentelijk aandeel kosten NoordZuidlijn 
De onttrekking uit de reserve betreft een administratie correctie, waarmee € 63,6 miljoen ten 
gunste van het project is gebracht. Dit bedrag is in het verleden toegevoegd aan de 
voorziening en gevormd uit een bijdrage van het Rijk als afkoopsom voor risico’s tijdens het 
project. Deze mutatie heeft geen gevolgen voor de dekking van het totale project. De mutatie 
heeft ook geen gevolgen voor de dekking van de risico’s in de voorziening per 31 december 
2011.  
 
NDSM-veer 
De onttrekking betreft de jaarlijkse bijdrage aan de exploitatie van NDSM-veren. De 
toevoeging betreft de rente. 
 
Reserve beheer stedelijke infrastructuur 
Voor het onderhoud van wegen, tunnels en andere infrastructuur is in de |Begroting 2008 
€ 12,96 miljoen incidenteel beschikbaar gesteld. Voor de in 2008 niet bestede middelen is 
een reserve gevormd. De projecten worden uitgevoerd in de periode 2008-2012. In de 
Begroting 2011 is € 5 miljoen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de Rode Loper 
eerste fase. Het restant van deze incidentele prioriteit, € 4,95 miljoen, is aan deze reserve 
toegevoegd. 
De onttrekking is lager dan begroot door de lagere uitgaven Oosterdoksteigers. Het opstellen 
van het bestemmingsplan voor het Oosterdok heeft vertraging opgelopen in verband met het 
Museumhavenkwartier (permanente bewoning bootjes heeft vragen opgeroepen bij 
stadsdeel) en zal vermoedelijk pas het eerste kwartaal 2012 worden vastgesteld. Hierna volgt 
de bouwvergunning voor de wachtsteiger Oosterdok, in afwachting waarvan de aanbesteding 
navenant vertraagt. De uitvoering verschuift hierdoor naar begin 2013. 
 
IJweg West (VE) 
Zoals gemeld in de 8-maandsrapportage is de onttrekking lager dan begroot in verband met 
vertraging in de werkzaamheden die binnen het project Verdieping Westertoegang worden 
uitgevoerd. Onttrekking ten behoeve van dekking uitgaven IJweg-West. 
 
Westrandweg/Tweede Coentunnel (VE) 
De oplevering is met circa zes maanden vertraagd, hierdoor vallen de uitgaven dit jaar lager 
uit. De onttrekking is ten behoeve van de dekking uitgaven WRW/2e Coentunnel. 
 
Reserve RealTime Parkeren (RTP) 
Toevoeging betreft vorming van de reserve door invoering RTP. Onttrekking betreft 
omzetverlies doorinvoering RTP in de Stadhuisgarage per 1 september 2011. Er is minder 
onttrokken aan deze reserve omdat er relatief meer parkeerders gebruik hebben gemaakt van 
de Stadhuisgarage als vergeleken wordt met de vermindering door de economische recessie 
in de eerste acht maanden. 
 
Reserve verbeterplan DIVV 
Uw raad heeft voor het verbeterplan DIVV een bedrag van € 2 miljoen beschikbaar gesteld 
ten laste van het rekening resultaat 2010. Bij de 8- maandsrapportage is voorgesteld een 
bestemmingsreserve te vormen ten laste waarvan de uitgaven van DIVV gebracht worden. 
De dotatie betreft het beschikbaar gestelde bedrag, de onttrekking betreft de uitgaven die in 
2011 in het kader van het verbeterplan zijn gedaan. 
 
Reserve P+R 
In de Begroting 2011 is ten behoeve van de tweede fase van het P+R-programma een 
incidentele prioriteit van € 2 miljoen toegekend. Een deel van dit bedrag is in 2011 besteed 
aan het opstellen van een beleidsnota. Verdere invulling van het bedrag is afhankelijk van de 
P+R-visie. Bij de 8-maandsrapportage is voorgesteld een bestemmingsreserve te vormen 
voor het P+R-programma. 
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Bewonersgarages Zuidoost 
Dotatie betreft de toevoeging van de ontvangen rente over de stand per 01-01-2011 van deze 
reserve. De onttrekking betreft het negatieve exploitaitiesaldo van de Bewonersgarages/ 
Bedrijfsruimten Zuidoost. De onttrekking is lager dan geraamd, door minimalisering van de 
kosten in verband met de overdracht aan Stadsdeel Zuidoost c.q. de sloop van deze garages 
en bedrijfsruimten. 
 
Egalisatiereserve CAN-gebied 
Dotatie betreft de toevoeging van de ontvangen rente over de stand per 01- 01-2011 van 
deze reserve. Daarnaast is er een bedrag toegevoegd ten gevolge van hergebruik van 
parkeerapparatuur CAN terreinen. De onttrekking betreft de negatieve exploitaitiesaldi van 
het CAN-gebied. De onttrekking is lager door onder andere minder uitgaven Operationeel 
Beheer door vermindering inhuur. 
 
Mobiliteitsfonds - algemene reserve 
Egalisatiereserve voor niet geraamde inkomsten en uitgaven van de bestemmingsreserve 
Mobiliteitsfonds. De minimum omvang is bepaald op € 1,5 miljoen.  
 
 
4.2 Voorzieningen 
 
Bedragen x € 1 miljoen                                                                                                                                                                                                          Stand 

ultimo  
Mutaties 2011 Stand 

ultimo  

  2010  +  -/-  2011 

Voorzieningen 278,1 0 109,8 168,3 

Risicofondsen NoordZuidlijn 278,1 0 109,8 168,3 

Exploitatie en investeringen NZK-veren 233,5 10,4 5,5 238,4 

Groot onderhoud Parkeergebouwen 3,6 0,5 0,5 3,6 

Bijdrage OGA Fietsenstalling Zuid/WTC 1,1 0 0,1 1 

Brandwerende coating Piet Heintunnel 0,1 0 0 0,1 

Casco en funderingsherstel NoordZuidlijn 0,2 0 0,2 0 

Totaal voorzieningen 516,6 10,9 116,1 411,4 

 
4.2.1 Gehandhaafde voorzieningen 
 
Risicofondsen NoordZuidlijn 
De onttrekking aan de voorziening in 2011 wordt veroorzaakt door het optreden, dan wel 
wegvallen van een aantal risico’s in 2011. Als een risico optreedt wordt budget uit de 
voorziening toegevoegd aan de begroting. Onder andere actualisatie van de projectplanning 
in 2011 (€ 46,4 miljoen) zorgde in 2011 voor een toename van de kosten en een afname van 
het risicoprofiel. Risico’s die niet optreden vallen vrij uit de voorziening en worden toegevoegd 
aan de reserve Noord/Zuidlijn. 

Exploitatie en investeringen NZK-veren 

De toevoeging heeft betrekking op de rente en de onttrekking heeft betrekking op de 
gemaakte kosten in 2011. 

Bijdrage OGA Fietsenstalling Zuid/WTC 

De onttrekking betreft de huurkosten van deze fietsenstalling. De toevoeging betreft de rente 
2011. Toevoeging hoger door gewijzigd rentepercentage, naar 4,25 %. 

Groot onderhoud Parkeergebouwen 

De dotaties betreffen de toevoegingen op basis van een meerjarenbegroting groot 
onderhoud. Onttrekking betreft het werkelijk uitgevoerd groot onderhoud. De planning en 
besteding van het groot onderhoudsbudget is door organisatorische omstandigheden in 
2011 niet volledig uitgevoerd. 
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4.2.2 Afgewikkelde voorzieningen 

Casco en funderingsherstel NoordZuidlijn 

De voorziening casco funderingsherstel is in 2011 aangewend ter dekking van kosten bij 
Station Ceintuurbaan ten behoeve van casco funderingsherstel. 

4.3 Kredieten 
In totaal worden 32 van de 109 kredieten in de Jaarrekening 2011 afgesloten. Deze afsluiting 
van de kredieten resulteert in een vrijval in investeringsruimte van ongeveer € 3,8 miljoen. 
 
In 2011 is voor één project een dekkingsprobleem ontstaan die snel een oplossing behoeft 
om de gewenste planning te realiseren. Onderdeel van het project de Westerdoksdijk/De 
Ruijterkade is een ophoging van de kademuur. In de kostenraming is ervan uitgegaan dat de 
conditie van de kademuur voldoende was en dat er geen werkzaamheden aan de bestaande 
kademuur uitgevoerd moesten worden. Tijdens de voorbereiding is naar voren gekomen dat 
de conditie van de kademuur onvoldoende is. De kosten voor vervanging van de kademuur 
worden geraamd op € 1,6 miljoen. Het Stadsdeel Centrum is beheerder van deze kade maar 
kan voor financiering bij de centrale stad aankloppen. De dekking voor dit noodzakelijke 
onderhoud ontbreekt. 
 
4.3.1 Prognose overschrijding voorbereidingskredieten 
 
Voorbereiding brug 116 
Bij de toetsing van brug 116 bleek dat de fundering en het brugdek niet voldoen aan de 
wettelijke minimumeisen conform het bouwbesluit. Hierdoor verschuift de scope van het 
project van een brugdekvernieuwing naar een complete vernieuwing. Door deze 
scopewijziging zal het voorbereidingskrediet worden overschreden (€ 0,22 miljoen).  Door de 
stadsregisseur is een nieuw tijdvak aangewezen (maart 2014 t/m oktober 2016) voor de 
uitvoering van de Ring Oud Zuid waar brug 116 onderdeel van uitmaakt. Hierdoor loopt de 
voorbereiding door tot eind 2013. Voorgesteld wordt de looptijd van het krediet te verlengen 
tot eind 2013. 
 
Onderzoek en voorbereiding brug 174 
Uit de herijking bouwbesluit is gebleken dat volledig herstel noodzakelijk is in plaats van 
gedeeltelijke vernieuwing. Er zijn twee uitvoeringsvarianten te weten gefaseerd uitvoeren (de 
duurdere variant) of ‘vierkant afsluiten’ (de goedkopere variant). Hier zal ons college tijdens 
de bespreking van de Kadernota 2013 een keuze uit moeten maken.  De duurste variant zal 
tot een tekort van € 0,95 miljoen op het voorbereidingskrediet leiden. In de Kadernota 2013 is 
voor beide varianten alreeds rekening gehouden met het beschikbaar zijn van de € 0,95 
miljoen.  
 
Onderzoek en voorbereiding brug 400 
Vanuit de nieuwe normen van het bouwbesluit en het toepassen van de geleerde lessen uit 
vergelijkbare dossiers als de Utrechtsestraat en de Hogesluis heeft extra onderzoek 
plaatsgevonden. Dit extra onderzoek heeft geleid tot uitstel van de uitvoering naar het tweede 
kwartaal 2012. Het voorbereidingskrediet voor brug 400 wordt door het extra onderzoek met 
circa € 0,16 miljoen overschreden.  
 
De geldelijke overschrijding vindt al grotendeels plaats in 2012. Echter uit de cost-to-complete 
blijkt de overschrijding nu en dient dus nu gemeld en gecompenseerd te worden. Conform de 
regeling kredieten kunnen onderschrijdingen van een krediet worden herbestemd voor 
overschrijdingen van andere kredieten. Samenvattend geeft dat het volgende beeld: 
 

 Bedrag  

Vrijval af te sluiten kredieten € 3,8 miljoen 

Af: Knelpunt Westerdoksdijk 2011 -/- € 1,6 miljoen 

Af: Verwachte overschrijding oorbereidingskosten bruggen 2012 -/- € 1,3 miljoen 
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5 Prioriteiten en posterioriteiten 2011 

Prioriteiten 
Omschrijving 
prioriteit 

S/I* Beschikbaar 
gesteld 
bedrag 

Investerings-
bedrag 

Ultimo 
2011 
betaald 
en 
verplicht 

Omschrijving 
gerealiseerd 
resultaat 

Prioriteit 
volledig 
uitgevoerd 
ultimo 
2011 (J/N) 

Uiterste 
datum 
geplande 
uitvoering  

P+R programma 2e 
fase 

I 2.000.000 Nvt 414.000 Beleidsnota P+R 
door B&W 
vrijgegeven voor 
inspraak, afronding 
bestuurlijk 
vaststelling voorjaar 
2012 

N 2012 

Reconstructie Rode 
loper 

I 5.000.000 Nvt 50.000 Afronding NVU en 
VO, restant budget 
conform planning 
gereserveerd tbv 
aanbesteding in 
2012.  

N 2013 

Taxibeleid en 
handhaving 

I 500.000 Nvt 500.000 Hoofdlijnen nieuw 
vergunningenstelsel, 
een 
sanctiesystematiek, 
een informatie- en 
auditsysteem 
toezichtsystematiek 
aan B&W en Cie 
VVL gepresenteerd. 

J Nvt 

IJsei toezicht MI 410.000 Nvt 410.000 Toezicht Beheer en 
onderhoud 
busstation IJsei 
gerealiseerd. 

J 2011 

Vervangingsonderhoud 
stedelijke infrastructuur 

S 1.212.208 17.175.000 Zie onderstaande tabel 

Reconstructie 
historische 
Hogesluisbrug 

  400.000 7.300.000 7.300.000 Ten behoeve van 
dekking krediet 
RB41/10 Rec. 
Hogesluisbrug. 

J 2012 

Onderbouwing prioriteit Vervangingsonderhoud stedelijke infrastructuur 
Omschrijving 
project 

Beschi
kbaar 
gesteld 
bedrag 

Investeri
ngs-
bedrag 

Ultimo 
2011 
betaald en 
verplicht 

Omschrijving 
gerealiseerd resultaat 

Prioriteit 
volledig 
uitgevoerd 
ultimo 2011 
(J/N) 

Geplan
de 
datum 
uitvoeri
ng bij 
aanvra
ag 

Uiterste 
datum 
geplande 
uitvoering 

Amstelveenseweg, 
fase 3 - Zuid, ts 
Zeilstraat en 
Stadionplein, 
voorbereiding 

                
31.333  

              
400.000  

                                    
-    

Voorbereiding 
getemporiseerd ivm 
Herijking 
Uitvoeringsprogramma 
DIVV. 

N.v.t. 2012 2013 

C. Douwesweg-
Coentunnelcircuit 

                
78.333  

           
1.000.000  

                       
1.000.170  

Uitvoering technisch 
onderhoud en 
herinrichting 

N.v.t. 2011 2011 

De Boelelaan ts 
Buitenveldertselaan 
en Boechorststraat 
(bijdrage) 

                
70.500  

              
900.000  

                                    
-    

Planning afhankelijk van 
Zuid-As 

N.v.t. 2012 2013 

Mauritskade ts 
Alexanderplein en 
Muntendamstraat 
(aanvulling) 

              
141.000  

           
1.800.000  

                                    
-    

De planning van dit 
project is vertraagd, 
omdat SD-Oost in 2011 
heeft besloten niet mee 
te liften waardoor de 
scope van reconstructie 
naar 
vervangingsonderhoud 
met kleine functionele 
aanpassingen. 

N.v.t. 2012 2013 
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Omschrijving 
project 

Beschi
kbaar 
gesteld 
bedrag 

Investeri
ngs-
bedrag 

Ultimo 
2011 
betaald en 
verplicht 

Omschrijving 
gerealiseerd resultaat 

Prioriteit 
volledig 
uitgevoerd 
ultimo 2011 
(J/N) 

Geplan
de 
datum 
uitvoeri
ng bij 
aanvra
ag 

Uiterste 
datum 
geplande 
uitvoering 

Seineweg ts 
Basisweg en 
Haarlemmerweg, 
voorbereiding 

                
19.583  

              
250.000  

                            
79.951  

In voorbereidingsfase, 
scopewijziging omdat 
deel projecten uitgevoerd 
is in het kader van 
Westrandweg/2e Coen 

N.v.t. 2011 2012 

Diepenbrockstraat, 
voorbereiding 

                
23.500  

              
300.000  

                                    
-    

In de Herijking 
UitvoeringsProgramma 
IVV wordt voorgesteld dit 
project uit te stellen tot na 
2014.  

N.v.t. 2012 2015 

Basisweg ts 
Kabelweg en 
Radarweg, 
voorbereiding 

                
27.417  

              
350.000  

                            
31.628  

Voorbereiding loopt 
conform planning 

N.v.t. 2012 2013 

Mauritskade ts 
Linnaeusstraat en 
Pontanusstraat, 
voorbereiding  

                
23.500  

              
300.000  

                                    
-    

De planning van dit 
project is vertraagd, 
omdat SD-Oost in 2011 
heeft besloten niet mee 
te liften waardoor de 
scope van reconstructie 
naar 
vervangingsonderhoud 
met kleine functionele 
aanpassingen. 

N.v.t. 2012 2013 

Stadionweg ts 
Apollolaan en brug 
406, voorbereiding 

                
23.500  

              
300.000  

                                    
-    

In de Herijking 
UitvoeringsProgramma 
IVV wordt voorgesteld dit 
project uit te stellen tot na 
2014.  

N.v.t. 2013 2015 

Baden Powellweg ts 
Ookmeerweg en 
Plesmanlaan, 
voorbereiding 

                
27.417  

              
350.000  

                          
142.755  

Voorbereiding loopt 
conform planning 

N.v.t. 2012 2013 

Risico Inventarisatie 
en Evaluatie (RIE) 
aan beweegbare 
bruggen 

                
33.250  

              
350.000  

                                    
-    

N.v.t. 2012 2013 

Risico Inventarisatie 
en Evaluatie (RIE) 
aan sluizen 

                
19.000  

              
200.000  

                                    
-    

De eerste fase van het 
project bestaat uit het in 
kaart brengen van 
gevaren en een 
inschatting van risico’s. 
Hiertoe behoort ook het 
vaststellen van de 
ruimtelijke grenzen 
waarbinnen wordt 
geïnventariseerd. Plan 
van aanpak is 
vastgesteld op 17-08-
2011. De uitwerking start 
in Q1 van 2012.  

N.v.t. 2012 2013 

Brug 400, vaste 
brug on de 
Amsteldijk over het 
Amstelkanaal 

              
275.000  

           
5.000.000  

                                    
-    

Uitvoering is met één jaar 
uitgesteld  om risico's 
beter in kaart te brengen.  

N.v.t. 2012 2013 

Gedeeltelijke 
renovatie brug 265 
Alexanderplein 

                
45.850  

              
655.000  

                                    
-    

De restlevensduur van 
onderdelen van de brug 
zal worden bepaald Q1 
2012. Een voorstel wordt 
voorbereid (Q1/Q2 2012) 
waarbij de renovatie van 
de brug in 
overeenstemming is met 
de restlevensduur van de 
onderdelen. Hierdoor 
wordt de uitvoering met 
minimaal één jaar 
vertraagd. I 

N.v.t. 2013 2015 

Onderzoek 
constructieve 
veiligheid van 
bestaande bruggen 

                
95.000  

           
1.000.000  

                                    
-    

Voorbereiding loopt 
conform planning 

N.v.t. 2012 2012 

Raadsdruk Jaarrekening 2011 153Raadsdruk Jaarrekening 2011 153



Omschrijving 
project 

Beschi
kbaar 
gesteld 
bedrag 

Investeri
ngs-
bedrag 

Ultimo 
2011 
betaald en 
verplicht 

Omschrijving 
gerealiseerd resultaat 

Prioriteit 
volledig 
uitgevoerd 
ultimo 2011 
(J/N) 

Geplan
de 
datum 
uitvoeri
ng bij 
aanvra
ag 

Uiterste 
datum 
geplande 
uitvoering 

en viaducten 2011-
2014 

Aanvullende dekking 
voor Utrechtsestraat 

              
147.775  

           
2.570.000  

                       
1.100.000  

Inzet conform planning N.v.t. 2012 2012 

Instandhouding van 
de sluizen, oevers 
en 
scheepvaartvoorzien
ingen 

              
118.750  

           
1.250.000  

                                    
-    

De bestudering van de 
meetresultaten, oude 
inspecties inclusief 
prioritering/afstemming 
nemen meer tijd dan 
aanvankelijk was 
ingeschat. 
Kostverlorenvaart: Besluit 
over verplaatsing Molen 
de Otter is door Raad van 
State teruggewezen naar 
het stadsdeel West. Om 
de besluitvorming en de 
risico's goed in kaart te 
brengen is aanvullende 
voorbereiding 
noodzakelijk. De 
geplande uitvoering van 
het project vertraagt 
hierdoor met één jaar 
naar 2014. 

N.v.t. 2012 2014 

Brug 117 
Raadhuisstraat, 
voorbereiding 

                
11.500  

              
200.000  

                                    
-    

Werkzaamheden in de 
Raadhuisstraat kunnen 
pas in 2018 worden 
uitgevoerd op basis van 
de meerjarenanalyse van 
de stadsregisseur. Het 
ontwerp van de bruggen 
dient in 2014 tot op 
Voorontwerp gereed te 
zijn, incl. de afstemming 
met stadsdeel Centrum 
over het wel/niet 
meegaan met een 
herprofilering / groot 
onderhoud. 

N.v.t. 2018 2020 

 

Raadsdruk Jaarrekening 2011 154Raadsdruk Jaarrekening 2011 154



 

Posterioriteiten 
Omschrijving 
posterioriteit 

S/I* Ombuiging  Investerings-
bedrag 

Prognose 
ultimo 2011 
gerealiseerd  

Omschrijving 
gerealiseerd 
resultaat 

Posterioriteit 
volledig 
uitgevoerd 
ultimo 2011 
(J/N) 

Uiterste 
datum 
geplande 
uitvoering  

Lager beheerniveau S -1.150.000 Nvt -1.150.000 Beheerniveau van 
verzorgd naar 
sober 

J Nvt 

Marktconforme 
afschrijvingsmethodiek 
Parkeergebouwen 

S -500.000 Nvt -950.000 Methodiek 
geïmplementeerd. 

J Nvt 

Hogere 
kostendekkendheid 
P+R 

S -500.000 Nvt -500.000 Het huidige tarief 
van P+R is 
verhoogd per 1 
januari 2011 van € 
6,- naar € 8,- 

J Nvt 

Verhogen rendabiliteit 
Materiaaldienst 

S -150.000 Nvt -150.000 Het betreft de 
opheffing van het 
wegenbouwkundig 
adviesbureau 
(WBA) bij de MD. 

J Nvt 

Nieuwe 
verdeelsystematiek 
parkeeropbrengsten 

  -
10.000.000 

Nvt -10.000.000 Nieuwe 
verdeelsystematiek 
vastgelegd in 
verordening. 

J Nvt 

Taakstelling II 
Parkeergebouwen 

S -1.000.000 Nvt -600.000 Na onderhandeling 
met de Amsterdam 
ArenA is 
afgesproken dat 
het afbouwen van 
de korting op de 
tarieven voor 
certificaathouders 
ad € 400.000 met 
ingang van het 
seizoen 2012-2013 
wordt 
geëffectueerd.    

N 2012 
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Programma Openbare ruimte, groen, sport en 
recreatie 
 
1 Maatschappelijk effect 
Amsterdam blijft een goed bereikbare, compacte stad en stedelijke samenleving met voldoende 
groengebieden waar zowel jong als oud zich thuis voelen en waar mensen graag wonen, werken 
en recreëren. 
De stad heeft een systeem van bereikbare, goed ingerichte en goed beheerde openbare ruimten en 
groengebieden. Pleinen, straten, parken, sportaccommodaties, volkstuinparken en het regionale 
landschap maken de stad aantrekkelijker en versterken daardoor de stedelijke (creatieve) 
economie, maatschappelijke kwaliteit, cultuur en milieu.  
 
De Amsterdamse samenleving is een samenleving waarin sport een ‘lifestyle’ is met veel (genieten 
van) sportbeoefening en waarin topsport een voorbeeldfunctie heeft voor jongeren. Maar ook kan 
sport als effectief instrument worden ingezet op andere beleidsterreinen, zoals maatschappelijke 
participatie, sociale cohesie, talentontwikkeling, gezondheid en economie. 
Topsportevenementen (onder andere: Giro d’Italia, Jumping Amsterdam) hebben een economische 
spin-off voor de stad. Amsterdam onderschrijft zowel de breedte- als topsport ambities die zijn 
opgenomen in het Olympisch Plan 2028. In het nieuwe Programakkoord 2010-2014 is onder 
andere de Amsterdamse SportDag en Nacht geformuleerd, om sport nog meer onder de aandacht 
te brengen bij de Amsterdamse jeugd. 

2 Kerncijfers  
 
Totaal Programma 

Bedragen x € 1 miljoen 

Rekening 
2010 

Begroting 
2011 

Rekening 
2011 

Verschil 
Rekening- 
Begroting  

Lasten + 93,6 59,5 49,1 -10,4 

Baten - 33,7 2,4 3,5 1,1 

Resultaat t.l.v. algemene middelen voor mutaties reserves 59,9 57,1 45,6 -11,5 

Toevoeging minus onttrekking reserves -11,6 0,5 4,1 3,6 

Resultaat t.l.v. algemene middelen na mutaties reserves 48,3 57,6 49,7 -7,9 

Saldo reserves 21,2 18,3 25,3 7 

Saldo voorzieningen 0 0,3 0 -0,3 

 
 
In het programma Openbare ruimte, groen, sport en recreatie gaan € 49,1 miljoen aan lasten en 
€ 45,6 miljoen aan baten om. Het negatieve saldo bedraagt na verwerking van de reserves 
€ 49,7 miljoen. Dit is € 7,8 miljoen lager dan begroot. Een nadere specificatie van de belangrijkste 
ontwikkelingen wordt gegeven bij de subprogramma’s.  
 
 
3 Doelstellingen, activiteiten en financiën per subprogramma  
 
3.1 Subprogramma Groen 
 
3.1.1 Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt? 
De investeringen in groen zullen ertoe leiden dat mensen in hun directe omgeving kunnen 
recreëren en ontspannen. Het Amsterdamse Bos is daarbij van belang. Naast het onderhoud 
probeert het Amsterdamse Bos haar maatschappelijke rendement te vergroten. Onder invloed van 
de wijkaanpak in het stedelijke milieu, zullen de groenvoorzieningen naar verwachting beter benut 
worden.  
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Overige doelstellingen 
 
Doelstelling 1: Recreatieschappen onderdeel van de groene structuur in de Amsterdamse regio en van groot 
belang voor de recreërende Amsterdammers 
Indicator Nulmeting en peildatum  Rekening 

2010 
Begroting 

2011 
Bereikt 

2011 
Te behalen resultaat 

2010-2014 
Stijging inkomsten schappen 
en aanpak kostenbeheersing 

Professionali
sering en 
verdienend 
vermogen 
op gang 

Begrotingen 
hebben de 
neiging te 
blijven 
stijgen 

 Zie 3.1.2 Zie 3.1.2 Zie 3.1.2  

 
Doelstelling 6: Het Amsterdamse Bos wordt door Amsterdammers gebruikt en gewaardeerd 

Indicator Nulmeting en peildatum  Rekening 
2010 

Begroting 
2011 

Bereikt 
2011 

Te behalen resultaat 
2010-2014 

Waardering van de 
Amsterdammers zoals blijkt 
uit de O&S omnibusenquête 

7,4 2005 8.2 (1) 7,5 7,5 7,5 

Percentage Amsterdammers 
dat minstens 1 maal per jaar 
het Amsterdamse Bos 
bezoekt, zoals blijkt uit de 
O&S omnibus enquête 

60% 2005 

Geen 
omnibus-
enquête in 
2011 (1) 

60% 60% 60% 

Ad (1): In 2011 is, net als in 2009 en 2010, geen omnibusenquête uitgevoerd. In plaats daarvan is in september 2009 en juni 
2010 een specifiek enquête/passantenonderzoek uitgezet. Uit dit onderzoek komt een algemene waardering naar voren van 
8,2. Op basis van dit passantenonderzoek is geen beeld verkregen van het percentage Amsterdammers dat het bos 
minstens één maal per jaar bezoekt.  
 
 
Doelstelling 7: Het Amsterdamse Bos biedt ruimte voor scholing en werkervaring 

Indicator Nulmeting en peildatum Rekening 
2010 

Begroting 
2011 

Bereikt 
2011 

Te behalen resultaat 
2010-2014 

Maximaal aangeboden 
aantal: 
- re-integratieplekken 
- maatschappelijke 
stages/jaar 
- leerstages/jaar 
- taakgestraften/jaar 

 
5 

 
2005 

 
 
80 
- 
 
- 
- 

 
 
120 
350 
 
30 
4501 

 
 
221 
356 
 
30 
47 

 
 
120 
350 
 
30 
450 

 
 

3.1.2 Wat hebben we ervoor gedaan? 
 
Doelstelling 1: Recreatieschappen onderdeel van de groene structuur in de Amsterdamse regio en 
van groot belang voor de recreërende Amsterdammers 
Coördinatie van Amsterdamse fondsen in de recreatieschappen en inhoudelijke positiebepaling in 
regionaal verband. Ondersteuning en advisering van de Amsterdamse bestuursleden en het 
verwerken van de financiële verplichtingen. Uitwerking bestuursopdracht met een advies over de 
wijze waarop Amsterdam haar betrokkenheid bij de recreatieschappen moet gaan invullen, dan wel 
de ontvlechting van de recreatieschappen moet gaan vormgeven. Het resultaat hiervan wordt in 
2012 verwacht. 
 
Doelstelling 6: Het Amsterdamse Bos wordt door Amsterdammers gebruikt en gewaardeerd 
Het onderhoud van het Amsterdamse Bos heeft zich in 2011 gericht op een schoon, duurzaam, 
heel en veilig Amsterdamse Bos, met behoud van de natuurlijke en landschappelijke kwaliteit. De 

                                                
1 De waarde van 450 is een resultante van het aantal jongeren dat maximaal kan worden opgeroepen vermenigvuldigd met 
het aantal dagen in het bos (8 jongeren x 56 dagen). In de Jaarrekening 2011 wordt het aantal werkplekken aangegeven. 
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dienstverlening richtte zich op de informatievoorziening aan het publiek, de veiligheid van de 
bezoekers en een divers aanbod van sportieve, culturele en educatieve activiteiten en 
voorzieningen.  
 
Eind 2011 heeft het college ingestemd met het Bosplan 2012-2016, een nieuw beleidsplan voor het 
Amsterdamse Bos. Hierin staan voorstellen om het maatschappelijk rendement van het bos te 
vergroten. Met een divers aanbod aan voorzieningen en activiteiten wil het college een grotere 
groep Amsterdammers bereiken. In 2012 is de gemeente Amstelveen voornemens een eenmalige 
bijdrage te doen van € 1,0 miljoen. De gemeenteraad van Amstelveen neemt hierover een besluit in 
juli 2012. 
 
Doelstelling 7: Het Amsterdamse Bos biedt ruimte voor scholing en werkervaring 
Het Amsterdamse Bos voorziet in een groot aantal leerwerkplekken voor mensen die daar in het 
kader van een re-integratietraject, als vrijwilliger, als maatschappelijke- en leerstagiair of vanuit een 
taakstraf, gebruik van maken.  
Er is een ‘klussenbank’ opgezet, waarin vooralsnog 85 verschillende activiteiten zijn opgenomen, 
die zich lenen voor de inzet van deze categorieën deelnemers. Op één activiteit kunnen in de 
meeste gevallen meerdere deelnemers vanuit de verschillende hoedanigheden worden ingezet. 
Per jaar zijn er 654 werkplekken voor kortere of langere tijd beschikbaar. Het aantal daadwerkelijk 
te plaatsen personen is afhankelijk van de toeleiding of aanmelding van de deelnemers én de 
beschikbare begeleidingscapaciteit binnen het Amsterdamse Bos.  
In 2011 hebben 321 personen van deze trajecten gebruik gemaakt. Op maandbasis zijn gemiddeld 
112 mensen op deze wijze in het Amsterdamse Bos aan het werk geweest.  
 

3.1.3 Wat heeft het gekost? 

 
Subprogramma: Groen   
 
Bedragen x € 1 miljoen 

Rekening 
2010 

Begroting 
2011 

Rekening 
2011 

Verschil 
Rekening- 
Begroting 

Lasten + 32,9 18,2 11,4 -6,8 

Amsterdamse Bos 7,3 5,7 6,1 0,4 

Kapitaallasten (groenfonds) 13,1 2,6 1,6 -1 

Groenmiddelen 2007-2010 4,4 5,8 0,1 -5,7 

Prioriteit Groene Daken 0 0,3 0,3 0 

Sloterplas en Parken 2,8 0,1 0,3 0,2 

ISV/SV 2,2 0,8 0 -0,8 

Bijdragen aan recreatieschappen 2,2 2,2 2,2 0 

Groene plantage/ Hortus 0,8 0,7 0,8 0,1 

Baten - -14,4  -1,2 -1,0  0,2 

Amsterdamse Bos -1,5 -0,3 -0,8 -0,5 

Kapitaallasten (groenfonds) -10,5 0 0 0 

ISV/SV -2,2 -0,8 0 0,8 

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

Saldo (voor mutaties in reserves) 18,5 17 10,4 -6,5 

Mutaties in reserves -7,5 -0,4 4,0 4,5 

Saldo  11 16,6 14,4 -2,1 

Toelichting 

Het saldo in het subprogramma Groen is in 2011 € 14,5 miljoen ten opzichte van € 16,6 miljoen 
begroot. De belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de begroting hebben betrekking op lagere 
kapitaallasten Groenfonds € 1 miljoen en niet bestede en gereserveerde incidentele groenmiddelen 
van € 4,5 miljoen. De kapitaallasten Groenfonds dalen doordat een aantal groenprojecten 
vervroegd zijn afgeschreven. De kapitaallasten zijn opnieuw berekend en wijken daardoor af van de 
begroting. Van de € 4,5 miljoen aan gereserveerde groenmiddelen is € 3,2 miljoen verplicht. De 
lasten van het Amsterdamse Bos stijgen met € 0,4 miljoen. Hier staan € 0,5 miljoen aan baten 
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tegenover. De kosten voor de voor de Sloterplas en de parken worden gedekt door onttrekking aan 
de bestemmingsreserve. De begrote ISV/SV middelen zijn bestemd voor de aanleg van bruggen in 
het Noorderpark en zijn in 2011 niet tot uitgegeven.  

3.2 Subprogramma Openbare ruimte 

 
3.2.1 Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt? 
De openbare ruimte is de ontmoetingsruimte van de stad, waar het sociale en deels ook het 
zakelijke leven zich afspeelt. Met name kleinere, creatieve bedrijven gericht op de kennissector 
zoeken als  vestigingsplaats plekken uit waar de openbare ruimte druk, levendig en mooi is. Een 
kwalitatief hoogwaardig ingerichte openbare ruimte is van levensbelang voor de stad.  
 
Overige doelstellingen 
 
Doelstelling 1: Prettige, duurzaam ingerichte en goed te gebruiken openbare ruimte met aandacht voor fietsers, voetgangers, 
gehandicapten en kinderen: toegankelijk, schoon, intact en veilig  
Financiële ruimte voor kwaliteitsimpuls door efficiënte inkoop van materialen 
Indicator Nulmeting en peildatum  1 juni 2009  Rekening 

2010 
Begroting 

2011 
Bereikt 

2011 
Te behalen 
resultaat 
2010-2014 

Schoonheidsgradenmeting en 
ontwikkelen van beleidsvisie 
metropolitaan openbare ruimtebeleid 
als input voor de Structuurvisie en 
beleidskop op de Puccinimethode. 

Nulmeting 
Schoonheidsgraden 

Geen of versnipperde 
informatie voorhanden  

Versnipperde inkoop van 
OR-materiaal.  

Partijen maken hun eigen 
afweging bij inrichting 

Geen eenheid in 
uitvoeringskwaliteit in de 
stad 

 

Start fonds openbare 
ruimte 

 

Schoon-heids-
graden meting 
uitgebreid met 
subjectieve meting 
en publicatie. 
Meting uitgebreid 
met nieuwe 
modules ‘groen’ en 
‘zwerfvuil bij 
container-locaties’. 

Beleidsvisie 
metropolita-ne 
openbare ruimte 
voltooid. 

 

Centrale inkoop 
materialen 
efficiënter mogelijk. 

    

3.2.2. Wat hebben we ervoor gedaan?  
 
Programakkoord 2010-2014:  De kwaliteit van de openbare ruimte kan een impuls in deze 
bestuursperiode goed gebruiken. Hierbij staat de verbetering van de leefbaarheid of wel de 
beleving van de openbare ruimte in zijn algemeenheid voorop. Samenhang met projecten als 
Stationsplein, de entree van de stad via de Rode loper en het Leidseplein/Leidsebuurt is 
onmiskenbaar. 
In het Programakkoord Kiezen voor de stad wordt voorgesteld om voor grootstedelijke openbare 
ruimte projecten € 10 miljoen extra uit te trekken. Daarbij worden met name projecten als 
Stationsplein, Rode Loper en Leidseplein/Leidsebuurt genoemd.  
 
Overige doelstellingen 
 
Doelstelling 1: Prettige, duurzaam ingerichte en goed te gebruiken openbare ruimte met aandacht 
voor fietsers, voetgangers, gehandicapten en kinderen: toegankelijk, schoon, intact en veilig 
Financiële ruimte voor kwaliteitsimpuls door efficiënte inkoop van materialen 
 
Belangrijke instrumenten voor de realisatie van deze doelstelling zijn de Puccinimethode en de 
halfjaarlijkse Schoonheidsgradenmeting. De puccinimethode behelst een reeks concrete 
aanbevelingen om de uitvoeringskwaliteit van Amsterdamse openbare ruimte verder te verbeteren. 
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3.2.3 Wat heeft het gekost? 
 
Subprogramma: Openbare ruimte 

  

Bedragen x € 1 miljoen 

Rekening 
2010 

Begroting 
2011 

Rekening 
2011 

Verschil 
Rekening- 
Begroting 

Lasten + 23,5 13,7 8,5 -5,2 

Beleidscapaciteit Openbare ruimte en groen 1,6 1,3 1,4 0,1 

Museumplein 0,1 0 0,4 0,4 

Leidseplein 0,1 0,1 0,1 0 

Openbare Ruimte gelden 0 4 0,1 -3,9 

Hot spots verloedering 0,4 0 0 0 

Bijdrage wegen in havengebied en onderhoud openbaarareaal Westpoort 6,8 8,1 6,3 -1,8 

Kapitaallasten speelplaatsen en –vijvers 0,1 0,1 0,1 0 

Vangnetvoorziening afbouw ID-banen 0 0,1 0,1 0 

Dotatie voorziening 1e verstrating 14,4 0 0 0 

Baten - -14,2 -0,1 0 0,1 

Voorziening 1e verstrating 14,2 0 0 0 

Museumplein 0,1 0 0,4 0,4 

Hot spots verloedering 0,4 0 0 0 

Leidseplein 0,1 0,1 0,1 0 

Reserve Rode Loper -1 -1 -1 0 

Openbare Ruimte gelden 0 0 -1,1 -1,1 

Saldo voor mutaties reserves 9,3 13,6 8,5 -5,1 

Mutaties in reserves -0,4 -0,9 1,6 2,5 

Saldo 8,9 12,7 10,1 -2,6 

 
Het saldo na verwerking reserves in het subprogramma Openbare ruimte is in 2011 € 10,1 miljoen 
ten opzichte van € 12,7 miljoen begroot. De belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de begroting 
hebben betrekking op lagere kosten voor wegen in het havengebied en onderhoud/beheer van het 
openbaar areaal Westpoort, en het overdragen van budget voor sporenplan tram Stationsplein/ 
Stationseiland van € 2,8 miljoen en lagere besteding OR in relatie tot wijkaanpak van € 1,1 miljoen. 
Dat laatste bedrag is toegevoegd aan de bestemmingsreserve Openbare Ruimtegelden. De kosten 
voor het Museumplein en het Leidseplein worden gedekt uit de gelijknamige bestemmingsreserves.  

3.3 Subprogramma Sport 

3.3.1. Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?  
 
Programakkoorddoelstelling 
 
Doelstelling 1: Jeugd: structurele bijdrage van sport en bewegen aan de sportieve, gezonde en sociale 
ontwikkeling van alle Amsterdammers 
 
Indicator Nulmeting en peildatum  Rekening 

2010 
Begroting 

2011 
Bereikt 

2011 
Te behalen 

resultaat 
2010-2014 

Percentage sportdeelname kinderen 
en jongeren 6 t/m 18 jaar volgens 
RSO2 

75% 2009 n.v.t. 77% n.b.3 80% 

Percentage kinderen en jongeren 4  
t/m 18 jaar dat deelneemt aan  
naschools sport- en beweegaanbod 

65%  2010 n.v.t. 67% n.b. 70% 

                                                
2 Richtlijn Sportdeelname Onderzoek. Norm: minimaal 1 x per maand sporten. 
3 Het percentage kinderen, jongeren en volwassen dat aan sport deelneemt wordt in het Sportplan gemeten. Deze meting 
vindt eens in de 3 jaar plaats. Vanaf de begroting 2012 zijn deze indicatoren niet meer opgenomen 
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Doelstelling 2: Volwassenen: stijging van de duurzame sportparticipatie onder volwassenen en vermindering 
van bewegingsarmoede 4 
Indicator Nulmeting en peildatum  Rekening 

2010 
Begroting 

2011 
Bereikt 

2011 
Te behalen 

resultaat 
2010 2014 

Percentage volwassenen dat aan 
sport doet volgens RSO  

59% 2009 n.v.t. 60% n.b 70% 

Percentage volwassenen dat voldoet 
aan de Nederlandse Norm Gezond 
Bewegen 

72% Staat van 
de Stad 
2008 

n.v.t. 73% n.b. 76% 

 
Doelstelling 3: Topsport: Amsterdam op Olympisch niveau 

Indicator Nulmeting en peildatum  Rekening 
2010 

Begroting 
2011 

Bereikt 
2011 

Te behalen 
resultaat 

2010-2014 
Aantal programma’s en bonden 
verankerd in Centrum voor Topsport 
en Onderwijs (CTO) 

 Progr. 12 
Bonden 7 

2010 
2010 

12 
7 

12 
7 

14 
8 

15 
9 

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

 
 

7 
6 

 

 
 

2010 

 
 

7 
6 

 
 

7 
1 

 
 
7 
4 
 
 
1 

 
 

7 
45 

 
 
 

4 

 
Doelstelling 4: Ruimtelijke accommodaties a) sportieve inrichting openbare ruimt; b) voldoende 
basissportvoorzieningen en c) kwalitatieve betere sportvoorzieningen 
Indicator Nulmeting en peildatum  Rekening 

2010 
Begroting 

2011 
Bereikt 

2011 
Te behalen 

resultaat 
2010-2014 

Aantal op te knappen en/of te 
realiseren sportvoorzieningen in de 
openbare ruimte 

6 2010 6 7 7 7 

Adequate accommodatiecapaciteit 
basissportvoorzieningen. 

− Sporthalcapaciteit 

− Aantal hockeyvelden 

− Aantal tennisbanen 

 
 

 26 
 32 
221  

 
 

2010 

 
 
 

26 
32 

221 

 
 
 

27 
34 

230 

 
 

27 
32 

230 

 
 
 

32 
42 

270 

Aantal ‘topparken’ in ontwikkeling 4 2010 4 4 4 7 

 
Doelstelling 5: Sportverenigingen: stijging van het aantal maatschappelijk actieve, kansrijke Amsterdamse 
sportverenigingen 

 
Indicator Nulmeting en peildatum  Rekening 

2010 
Begroting 

2011 
Bereikt 

2011 
Te behalen 

resultaat 
2010-2014 

Aantal uren sportaanbod door 
sportverenigingen in primair en 
voortgezet onderwijs 

Telling 
wordt 
uitgevoerd 

2010 n.v.t. n.n.b. n.b. n.b6. 

Percentage sportverenigingen dat 
zich richt op het bereiken van sociaal 
maatschappelijke doelen 

Wordt 
momenteel 
herijkt 

2010 n.v.t. n.n.b. n.b. n.b. 

                                                
4 Zie noot 1  
5 Waarvan twee zeer grote, waarschijnlijk in 2014, of één in 2013 of één in 2014 
6 De indicatoren zijn bij de Begroting 2012 vervangen door 1 indicator waar wij als gemeente direct invloed op hebben: 
aantal sportverenigingen dat zich richt op het bereiken van sociaal maatschappelijke doelen door deelname aan 
gemeentelijke sportstimuleringsprogramma’s. De nulmeting van de indicatoren van doelstelling vijf heeft daarom niet 
plaatsgevonden. 
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3.3.2 Wat hebben we ervoor gedaan? 
 
Doelstelling 1: Jeugd: structurele bijdrage van sport en bewegen aan de sportieve, gezonde en 
sociale ontwikkeling van alle Amsterdammers 
Voor jeugd zijn er drie verschillende gemeentelijke sportstimuleringsprogramma’s: 
� Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG): met het accent op kinderen van 0 tot 4 jaar en hun 

ouders 
� JUMP-in: voor 4 tot 12 jaar  
� Topscore: voor 12 tot 19 jaar  
 
Deze programma’s richten zich op voldoende bewegen en gezonde voeding en worden uitgevoerd 
in nauwe samenwerking met de GGD. 
 
JOGG 
Als onderdeel van de strijd tegen inactiviteit en overgewicht worden in het kader van JOGG 
projecten gerealiseerd gericht op verschillende leeftijdscategorieën. JOGG Delflandplein/ 
Staalmanpark is als een samenwerking tussen de centrale stad en stadsdeel Nieuw-West in 
september 2011 van start gegaan. In JOGG wordt samengewerkt met zowel publieke als private 
partijen, vastgelegd in de ondertekening van de intentieverklaring.  
 
JUMP-in 
Het programma richt zich op 70 scholen met een lage Sociale Economische Status (SES). Het 
aantal van 70 ligt achter op het schema van de Sportplan doelstelling van 100 JUMP-in scholen in 
2012. Door het wegvallen van landelijke geldstromen en minder incidentele gemeentelijke middelen 
is het project in 2011 gestabiliseerd op 70 scholen. Via deze scholen worden via JUMP-in circa 
22.000 kinderen bereikt. 
Het JUMP-in programma bestaat uit vier basisonderdelen: signaleren en monitoren, schoolsport, 
gezond voedingsbeleid op school en oudervoorlichting. Verder speelt JUMP-in een actieve rol bij 
het ondersteunen van scholen bij het opzetten van een MRT traject (motorische remedial teaching) 
voor kinderen met achterstanden in de motorische ontwikkeling. 
 
Op de JUMP-in scholen hebben gemiddeld zeven van de tien deelnemers een normaal gewicht 
(69,4%) en drie van de tien hebben (zwaar) overgewicht (21,5% overgewicht, 7,6% obesitas, 1,5% 
ondergewicht). Landelijk heeft 13,7% van de jongens en 13,0% van de meisjes overgewicht. 
(monitor 2010). Uit onderzoek van de Vrije Universiteit blijkt dat kinderen op JUMP-in scholen 
significant meer bewegen dan kinderen in de controlegroep (kinderen met dezelfde Sociale 
Economische Status, maar die geen JUMP-in school bezoeken). 
 
Topscore 
Via Topscore hebben 16.000 leerlingen een kennismakingstraject gevolgd en het project heeft 
4.500 structurele deelnemers. Het project Topscore DOiT (TopFit) is in 2010 van start gegaan en is 
in 2011 uitgebreid naar zestien scholen voor VMBO. Topscore TopFit is een aanvullend 
sportaanbod op reguliere Topscore activiteiten en richt zich op jongeren met een verhoogd risico op 
overgewicht en weinig lichaamsbeweging. Het (les)programma voor Topscore DOiT is 
samengesteld door meerdere partners: Vrije Universiteit Medisch Centrum (VUMC), Nationaal 
Instituut Sport & Bewegen (NISB), het Voedingscentrum en de Gemeente Amsterdam. 
 
Doelstelling 2: Volwassenen: stijging van de duurzame sportparticipatie onder volwassenen en 
vermindering van bewegingsarmoede 
Via cofinanciering vanuit de stadsdelen (70%) is in 2011 de reserve sportstimulering mede ingezet 
voor gecombineerde leefstijlinterventies (GLI). De GLI’s zijn bedoeld om mensen met obesitas en 
overgewicht, op indicatie van huisarts of fysiotherapeut, meer aan het bewegen en uiteindelijk aan 
het sporten te krijgen. Dit om ziektes zoals diabetes tegen te gaan. GGD, stadsdelen en DMO 
werken hierbij nauw samen. 
 
In december 2011 is een convenant ‘Alle Amsterdammers Gezond’ tussen de Gemeente 
Amsterdam en een zorgverzekeraar getekend voor de periode 2011-2015. De gecombineerde 
leefstijlinterventies zijn onderdeel van het convenant. 
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Het programma Meer Bewegen voor Ouderen (MBvO) is in 2011 gecontinueerd, ook dit is samen 
met de stadsdelen (50% cofinanciering) gerealiseerd en vanuit de centrale stad gedekt uit de 
reserve Sportstimulering. Via dit programma hebben volwassenen de mogelijkheid in hun buurt te 
gaan sporten. Het programma biedt laagdrempelige sportactiviteiten en is gericht op groepen die 
anders niet snel zouden sporten. Ook mensen met een chronische aandoening mogen aan dit 
programma deelnemen. 
 
Door een samenwerking tussen DWZS en DMO zijn aan het eind van het jaar in alle stadsdelen 
sportprojecten gestart voor volwassenen die behoren tot de doelgroep van de AWBZ 
pakketmaatregel (en de projecten zijn ook gedekt uit deze maatregel, zie programma Zorg). Tot de 
doelgroep behoren onder andere ouderen met beginnende dementie en chronische psychiatrische 
patiënten. De sportprojecten lopen door tot ultimo 2012.  
 
Net als in voorgaande jaren is de bijzondere subsidieverordening aangepast sporten uitgevoerd. 
Hierdoor wordt onder andere het vervoer naar uitwedstrijden van gehandicapte sporters mogelijk 
gemaakt.  
 
Doelstelling 3: Topsport: Amsterdam op Olympisch niveau 
De gemeente subsidieert de stichting Topsport Amsterdam. De stichting is primair verantwoordelijk 
voor: 
1. de ondersteuning van Amsterdamse Topsporters en topsportverenigingen 
2. de acquisitie van topsportevenementen, in nauwe samenwerking met de gemeente 
3. het bedrijfsleven en de media nauwer bij onze topsportdoelen te betrekken (Team Amsterdam) 
 
Ondersteuning 
Het Centrum voor Topsport en Onderwijs Amsterdam (CTO) omvat inmiddels acht sportbonden 
met in totaal 200 topsporters verdeeld over 14 fulltime trainingsprogramma’s op het gebied van 
vrouwenvoetbal, herenvolleybal, zwemmen, roeien, honkbal, squash, atletiek en vrouwenbasketbal. 
Sinds 2011 hoort daar ook vrouwen rugby ‘sevens’ bij. Naast deze talenten en topsporters die 
verbonden zijn aan het CTO Amsterdam ondersteunt, adviseert en faciliteert Topsport Amsterdam 
210 talenten en topsporters. Tevens maken 14 verenigingen (met expliciet nog eens 150 sporters) 
gebruik van (financiële) ondersteuning, advies en faciliteiten ten behoeve van hun eredivisie en 
topjeugdopleiding. 
 
Acquisitie opsportevenementen 
Enkele resultaten in 2011 op het gebied van acquisitie van topsportevenementen zijn: 
� De jaarlijkse evenementen als Jumping Amsterdam, de Amsterdam Marathon, de Dam tot 

Damloop, de Amsterdamse Swimmcup, Heineken Holland Beker, de Amsterdamse Zesdaagse 
en de Gestion Copa Amsterdam 

� (Inter)nationale evenementen in 2011 in Amsterdam: de EK Badminton mixed teams, de 
Champions Trophy Hockey Dames, het WK roeien onder 23, de Grand Prix Judo, het officieuze 
WK synchroonzwemmen voor mannen en de Nederlandse primeur ‘Wheelchair Tennis Doubles 
Masters’ 

� Voor de periode 2012 tot 2014 zijn verworven: de IOC World Conference on Sport, Education 
and Culture 2012, het EK Badminton 2012 voor dames en herenteams, het EK Rugby Sevens 
Dames 2012 en samen met Hoofddorp heeft Amsterdam de Major League Baseball 2014 naar 
Nederland gehaald.  
 

Daarnaast is in 2011 het prestigieuze EK atletiek 2016 binnengehaald. Het EK Atletiek zal voor het 
eerst in de geschiedenis in Nederland plaats vinden.  
 
Team Amsterdam 
In 2011 is Team Amsterdam opgericht. Team Amsterdam is een samenwerkingsverband van 
Topsport Amsterdam, de Faculteit Bewegingswetenschappen aan de VU en de Gemeente 
Amsterdam (projectbureau Olympische Ambitie). Team Amsterdam is het aanspreekpunt voor 
bedrijven die aan de slag willen met de Olympische ambitie, niet alleen voor de topsport en 
evenementen, maar ook voor breedtesportdoelstellingen als gezondheid en maatschappelijk 
ondernemen. Team Amsterdam heeft de top van het bedrijfsleven ontvangen in de ambtswoning en 
een eerste partij heeft al samenwerking met Team Amsterdam toegezegd. Met een aantal andere 
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geïnteresseerde bedrijven is Team Amsterdam nog in gesprek. Topsport Amsterdam is als stichting 
de partij die de contracten aangaat om belangenverstrengeling te voorkomen.  
 
Doelstelling 4: Ruimtelijke accommodaties a) sportieve inrichting openbare ruimte; b) voldoende 
basissportvoorzieningen en c) kwalitatieve betere sportvoorzieningen 
Sportvoorzieningen in de openbare ruimte worden door de stadsdelen ingericht. Via het project 
Mystery Team, heeft de winnaar van de aanmoedigingsprijs uit 2010, het Robert Scottplein in 
stadsdeel West, met een financiële bijdrage van de centrale stad het plein opgeknapt.  
 
De begrote accommodatiecapaciteit is gerealiseerd. De Ookmeerhal is vervangen door nieuwbouw 
en daarbij is aan de sporthal en de indoor atletiektrainingshal een zeer moderne en uitgebreide 
turnhal toegevoegd. Bij het IJburg College is de nieuwe Sporthal IJburg geopend en de tijdelijke 
Sporthal IJburg is inmiddels gesloopt. Ook is de (dubbele) sportzaal in Driemond geopend en in het 
Bijlmersportpark is een nieuwe atletiekbaan aan de accommodatievoorraad toegevoegd. 
 
De twee geplande extra hockeyvelden zijn gerealiseerd door twee voetbal(gras)velden om te zetten 
naar hockey kunstgras: op de sportparken Spieringhorn en Voorland. Op het nieuwe Tennispark 
IJburg zijn negen (begrote) tennisbanen geopend. 
 
De vier bestaande topparken, Eendracht, Middenmeer, Ookmeer en Sportpark Bijlmerpark, werken 
gestaag door aan hun ontwikkeling. De accommodaties kunnen intensiever en efficiënter gebruikt 
worden deels als gevolg van succesvol parkmanagement met betrekking tot logistiek en aanbod en 
deels als gevolg van aanpassingen van de accommodaties. 
 
Doelstelling 5: Sportverenigingen: stijging van het aantal maatschappelijk actieve, kansrijke 
Amsterdamse sportverenigingen 
Vanaf 2011 zijn de combinatiefunctionarissen ondergebracht bij de stichting SportService 
Amsterdam. Met de inzet van verenigingsadviseurs worden de verenigingen, die daar toe in staat 
zijn, geholpen om maatschappelijk nog actiever te zijn.  
 
Als een van de uitvoeringsonderwerpen van het Amsterdamse voetbalverdrag hebben bijna 50 
Amsterdamse voetbalverenigingen in 2011 het convenant ‘samen werken aan sportiviteit en 
respect’ ondertekend. Het bijbehorende uitvoeringsprogramma wordt in 2012 ter hand genomen.  
 
In 2011 zijn de eerste stappen gezet in de uitwerking van het Programma Preventie Seksuele 
intimidatie en is onderzoek gedaan naar de wachtlijsten bij sportverenigingen. 
 
Overige activiteiten 
Naast de bovengenoemde activiteiten om de doelstelling(en) uit het Programakkoord te realiseren, 
zijn in 2011 de volgende activiteiten uitgevoerd: 
� Olympische ambitie: Ondanks het uitblijven van een beslissing over de keuze van de 

naamstad, zijn er veel activiteiten ontplooid en is er in binnen- en buitenland een duidelijk 
waarneembare opgaande lijn in het beeld van Amsterdam als ambitieuze sportstad. 

� Tarievenbeleid: De Centrale Stad en de stadsdelen hebben in het kader van het 
Bestuursakkoord Sport het tarievenbeleid van sportaccommodaties onder de loep genomen. 
Afgelopen jaar hebben enkele pilots met een gewijzigde tarievensystematiek voor de 
buitensportaccommodaties gelopen. Het invoeren van deze systematiek maakt een grote 
efficiencyslag mogelijk. Naar aanleiding van deze pilot is een complete inventarisatie gemaakt 
van de mogelijkheden om de buitensportaccommodaties btw-belast te gaan exploiteren. De 
mogelijkheden die uit deze inventarisatie voortvloeien, zullen in 2012 verder worden uitgewerkt. 

� Exploitatie Sporthallen Zuid: De verbouwingswerkzaamheden zijn eind januari 2011 afgerond 
en de nieuwe huurders/gebruikers hebben hun intrek in de Sporthallen Zuid genomen.  

� Sporthallen verhuur: Ook dit jaar is de verhuur van alle gemeentelijke sporthallen ten behoeve 
van de georganiseerde sport verzorgd. Nieuwe sporthallen zijn de verhuur van sportzaal 
Driemond en sporthal IJburg, beide zijn in 2011 opgeleverd.  
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3.3.3 Wat heeft het gekost? 
 
Subprogramma: Sport   

  

Bedragen x € 1 miljoen 

Rekening 
2010 

Begroting 
2011 

Rekening 
2011 

Verschil 
Rekening- 
Begroting  

Lasten + 22,2 20,2 21,8 1,6 

Stelpost combinatiefunctie 3,1 2,7 3,1 0,4 

Amsterdamse Sportraad 0,2 0,2 0,2 0 

Sportdeelname en stimulering (beleid) 2,2 0,4 1,3 0,9 

Sportdeelname en stimulering (service) 3,1 2,1 2,5 0,4 

Apparaatskosten Sport 1,7 1,8 2,4 0,6 

Topsport, Evenementen en Olympische Ambitie 3,4 4,6 3,3 -1,3 

Kapitaallasten van verstrekte geldleningen Stichting SIA 0,1 0,1 0,1 0 

Subsidies en kapitaallasten sportaccommodaties 4,6 4,9 4,8 -0,1 

Exploitatie Sporthallen Zuid 2 2 2,4 0,4 

Exploitatie overige gemeentelijke sportaccommodaties 0,8 0,7 0,9 0,2 

Apparaatskosten sport 1 0,7 0,8 0,1 

Baten - -5,1 -1,1 -2,5 -1,4 

Sportdeelname en stimulering (beleid, service, jongeren) -1,8 -0,2 -1 -0,8 

Topsport -1,8 0 0 0 

Kapitaallasten geldlening st. SIA -0,1 -0,1 -0,1 0 

Exploitatie Sporthallen Zuid -1 -0,6 -1 -0,4 

Exploitatie overige sportaccommodaties -0,5 -0,2 -0,4 -0,2 

Mutaties in reserves -10,5   -1,5 -1,5 

Dotatie reserve Impuls Brede School (DMO) -0,2 0 0 0 

Dotatie reserve Jump in 0 0 0 0 

Dotatie reserve Sportuitmarkt -0,1 0 0 0 

Dotatie reserve Verenigingsondersteuning -0,1 0 0 0 

Dotatie reserve MAJOS -0,5 0 0 0 

Dotatie reserve Sportplan 2009 -2012 1,5 0 0 0 

Saldo voor mutaties reserves 17,1 19,1 19,3 0,2 

Mutaties reserves -9,9 0 -1,5 -1,5 

Saldo 7,2 19,1 17,8 -1,3 

 
Het totaal aan lasten bij de jaarrekening stijgt met € 1,6 miljoen. Dit is onder andere te verklaren 
door de overheveling van 50% van het evenementenbudget naar de Directie Communicatie binnen 
de Bestuursdienst. Daarnaast is er een vrijval van verschillende subsidies uit eerdere jaren van 
€ 0,17 miljoen. De Olympische Ambitie heeft een onderbesteding gerealiseerd van € 0,2 miljoen.  
Met betrekking tot de Combinatiefuncties is € 0,4 miljoen meer besteed, waarvan € 0,178 miljoen 
verklaard wordt door een toegestane overschrijding (naar aanleiding van de Septembercirculaire 
2010) en € 0,1 miljoen gedekt wordt uit extra baten.  
In het kader van Jump-in is de reserve sportplan volledig onttrokken voor een bedrag van € 1,5 
miljoen. De exploitatie van de Sporthallen Zuid stijgt met € 0,4 miljoen wegens hogere kosten. Deze 
kosten worden doorbelast aan de huurders waardoor deze stijging in het saldo neutraal is. Het 
overgaan van de administratie van het schoolzwemmen van het subprogramma EJD naar Sport 
brengt een stijging in de lasten van € 0,5 miljoen met zich mee (saldoneutraal). Door hogere 
uitgaven binnen de exploitatie gemeentelijke sportaccommodaties voor het WK-roeien stijgen de 
lasten met € 0,2 miljoen (saldoneutraal). Op de  subsidie sportaccommodaties vindt een 
onderbesteding van  € 0,1 plaats onder andere door de reductie van de huur van gymlokalen. Het 
overige verschil is te verklaren wegens afronding van de cijfers (€ 0,1 miljoen). 
 
Het totaal aan baten bij de jaarrekening stijgt met € 1,5 miljoen. Dit is te verklaren door € 0,1 
miljoen aan extra baten voor de combinatiefunctionarissen. Voor de Sporthallen Zuid stijgen de 
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baten met € 0,4 miljoen door de doorbelasting van de hogere kosten voor huur en verhuur aan de 
huurders (saldoneutraal). De administratie van het schoolzwemmen is overgegaan naar het 
subprogramma Sport waardoor de baten stijgen met € 0,5 miljoen (saldoneutraal). Door het WK 
roeien zijn er € 0,2 miljoen hogere inkomsten gerealiseerd (saldoneutraal). .  

3.4 Subprogramma Dieren 

Het dierenwelzijn is een actueel politiek thema. De stad onderhoud de subsidierelaties met de 
dierenwelzijnsinstellingen. De grondslag voor de subsidies wordt geëvalueerd en zo nodig 
gemoderniseerd. In het nieuwe programakkoord is afgesproken dat er extra aandacht komt voor de 
handhaving van de regelgeving voor dierenwelzijn. 
 
3.4.1 Wat hebben we ervoor gedaan? 
 
Overige doelstellingen 
 
Doelstelling 1: Uitvoeren van wettelijke taken m.b.t. dierenwelzijn i.s.m. stadsdelen 

Indicator Nulmeting en 
peildatum 

1 juni 2009  Rekening 
2010 

Begroting 
2011 

Bereikt 
2011 

Te behalen 
resultaat 

2010-2014 
Uitgekeerde subsidies  Subsidiever-

lening op 
basis van 
een actuele 
subsidie-
verordening 

    

 
 
Doelstelling 1: Uitvoeren van wettelijke taken m.b.t. dierenwelzijn i.s.m. stadsdelen 
Subsidiering van dierenwelzijn instellingen op basis van de subsidieverordening. 

3.4.3. Wat heeft het gekost? 

 
Subprogramma: Dieren   

  

Bedragen x € 1 miljoen 

Rekening 
2010 

Begroting 
2011 

Rekening 
2011 

Verschil 
Rekening - 
Begroting  

Lasten + 15 7,5 7,5 0 

Subsidie KZ Genootschap Natura Artis Magistra 13,8 6,3 6,3 0 

Dierenbescherming Amsterdam 1,2 1,2 1,2 0 

Baten - 0 0 0 0 

Subsidie KZ Genootschap Natura Artis Magistra 0 0 0 0 

Saldo voor mutaties reserves 15 7,5 7,5 0 

Mutaties in reserves       0 

Reserve bijdrage Artis Masterplan -5 0 0 0 

Saldo 10 7,5 7,5 0 

 
Het saldo van de jaarrekening voor het subprogramma dieren is gelijk aan het saldo van de 
vastgestelde Begroting 2011.  
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4 Reserves en voorzieningen 
 
4.1 Reserves 
 
Bedragen x € 1 miljoen                                                                                                                                                                                                          Stand 

ultimo  
Mutaties 2011 Stand 

ultimo  

  2010  +  -/-  2011 

Reserves         

Sportplan 2009-2012 1,5   1,5 0,0 

Openbare Ruimtegelden   1,1   1,1 

De Rode Loper 4,9 1,0   5,9 

Leidseplein 5,9   0,1 5,8 

Museumplein 2   0,4 1,6 

Reserve WW (DRO) 0,8     0,8 

Reserve Groengelden 5,5 4,5 0,4 9,6 

Reserve Hortus 0,5   0,1 0,4 

Totaal reserves 21,1 6,6 2,5 25,2 

 
4.1.1 Gehandhaafde reserves 
 
Openbare ruimte gelden (Grootstedelijke OR) 
In deze nieuwe bij de 8-maandsrapportage aangegeven reserve zijn de middelen gedoteerd voor 
het Werelderfgoed (€ 0,12 miljoen) en voor kwaliteit OR in relatie tot wijkaanpak (€ 1 miljoen).  
 
De Rode Loper 
Aan de reserve wordt jaarlijks € 1 miljoen toegevoegd ten laste van de exploitatie. De uitvoering 
van de Rode Loper is afhankelijk van de voortgang van de Noord/Zuidlijn. In 2011 hebben geen 
bestedingen ten laste van de reserve plaatsgevonden.  
 
Leidseplein 
De reserve is in 2008 gevormd en is bestemd als bijdrage van de centrale stad in de kosten van de 
herinrichting van het Leidseplein en omgeving en dan in het bijzonder gericht op verbetering van de 
openbare ruimte. De uitvoering vindt plaats onder verantwoordelijkheid van Stadsdeel Centrum. De 
omvang van de reserve bedraagt € 6 miljoen. In 2011 is € 0,09 miljoen ten laste van de reserve 
gebracht.  
 
Museumplein 
De reserve is gevormd in 2008 en bestemd als dekking van de kosten van een kwalitatieve 
verbetering van het Museumplein, nadat de renovatie en de uitbreiding van het Rijksmuseum en 
van het Stedelijk Museum zijn voltooid. Vertraging bij deze projecten leidt eveneens tot vertraging 
bij de besteding ten laste van de reserve. De omvang van de reserve bedraagt € 3 miljoen. In 2011 
is € 0,4 miljoen ten laste van de reserve besteed.  
 
Reserve Groengelden (Incidentele groenmiddelen) 
De reserve is gevormd uit het niet in het begrotingsjaar bestede deel van de voor de uitvoering van 
groenprojecten toegekende prioriteiten in de bestuursperiode 2007-2010 en 2011-2014. Bij de 
toegekende projecten geldt de algemene gedragslijn dat besteding van de middelen binnen drie 
jaar moet hebben plaatsgevonden. Verzoeken tot uitstel van deze termijn moeten expliciet aan het 
college worden voorgelegd. De omvang van de reserve  bedraagt € 9,6 miljoen. In 2011 is 
€ 0,5 miljoen ten laste van reserve gebracht. In 2011 is aan de reserve Incidentele groengelden het 
niet bestede deel van de in 2011 toegekende prioriteit toegevoegd (€ 4,5 miljoen). Van dit bedrag is 
€ 3,2 miljoen verplicht. 
 
Hortus 
De reserve Hortus is conform bestemming voor een deel ingezet. Het overige deel zal worden 
ingezet voor de nieuwe kas. De ontwikkeling en bouw van de nieuwe kas heeft enige vertraging 
opgelopen waardoor de reserve gehandhaafd blijft.  
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4.1.2 Afgewikkelde reserves 
 
Sportplan 
De reserve Sportplan 2099-2012 is conform raadsbesluit (16 december 2010) volledig besteed aan 
Jump-in, sportstimulering speciaal onderwijs en sportstimulering volwassenen.  
 
Extracomptabele reserves  
 
Olympische Ambitie 
Deze extracomptabele reserve Olympische ambitie is gevormd voor de financiering van het EK-
atletiek en de uitvoering van motie Van Roemburg cs waarin gevraag wordt om extra inzet voor 
breedtesport.  
 
 
4.2 Voorzieningen 
 
Bedragen x € 1 miljoen                                                                                                                                                                                                          Stand 

ultimo  
Mutaties 2011 Stand 

ultimo  

  2010  +  -/-  2011 

Voorzieningen         

Groot onderhoud hallen (DAB / Sporthallen Zuid) 0,1 0,0 0,1 0,2 

Totaal voorzieningen 0,1 0,0 0,1 0,2 

 
 
4.2.1 Nieuwe voorzieningen 
 
Groot onderhoud Sporthallen Zuid 
In 2011 heeft een dotatie van € 0,12 miljoen plaats gevonden aan de voorziening onderhoud 
Sporthallen Zuid conform de begroting. Deze dotatie vindt met ingang van 2011 jaarlijks plaats ten 
behoeve van het meerjaren onderhoudsplan.  
 
4.2.2 Afgewikkelde voorzieningen 
 
Basketbalvereniging ABC 
Ultimo 2009 is door de Gemeente Amsterdam een lening verstrekt aan Basketballclub ABC ter 
grootte van € 45.000. voor deze lening is bij DMO in 2009 een voorziening getroffen. ABC is per 1 
augustus 2011 opgeheven. De voorziening voor deze lening is afgehandeld en bestaat ultimo 2011 
niet meer.  
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5  Prioriteiten en posterioriteiten 2011 
 
5.1 Overzicht prioriteiten en posterioriteiten 2011 
 
I1 Programakkoord 
# Omschrijving S/I Beschikbaar 

gesteld 
(x € 1.000) 

Ultimo 2011 
betaald en 
verplicht 
(x € 1.000) 

Voorstel om 
ultimo 2011 
op te nemen 
in reserve  

(x € 1.000) 

Omschrijving 
gerealiseerd 

resultaat  

Volledig 
uitgevoerd

? (J/N) 

Uiterste 
datum 

geplande 
uitvoering  

1 Groengelden I 5.500 0 4.500 3.200 is 
verplicht 

N 31/12/2014 

2 Grootstedelijke 
openbare ruimte 

I 4.000 123 1.123  N 31/12/2012 

3 Combinatiefuncties I 1.500 1.500 0 66 fte 
combinatie-

functionarisse
n 

J  

5 Olympische Ambitie I 2.000 1.800 200 Uitdragen van 
de 

Olympische 
Ambitie onder 

meer via 
breedtes- en 

topsport en 
samenwerkin
g met diverse 
partijen, zoals 

het bedrijfs-
leven  

N 2014 

 
I1b Programakkoord: overige prioriteiten 
# Omschrijving S/I Beschikbaar 

gesteld 
(x € 1.000) 

Ultimo 2011 
betaald en 
verplicht 
(x € 1.000) 

Voorstel om 
ultimo 2011 
op te nemen 
in reserve  

(x € 1.000) 

Omschrijving 
gerealiseerd 

resultaat  

Volledig 
uitgevoerd

? (J/N) 

Uiterste 
datum 

geplande 
uitvoering  

8 Evenementen I 2.000 2.000 0 (inter)national
e 

evenementen 
hebben 

plaatsgevond
en 

J  

 
ISV Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing 
# Omschrijving S/I Beschikbaar 

gesteld 
(x € 1.000) 

Ultimo 2011 
betaald en 
verplicht 
(x € 1.000) 

Voorstel om 
ultimo 2011 
op te nemen 
in reserve  

(x € 1.000) 

Omschrijving 
gerealiseerd 

resultaat  

Volledig 
uitgevoerd

? (J/N) 

Uiterste 
datum 

geplande 
uitvoering  

9 Bezuinigingen ISV I -8.000  -8.000 0 Bezuiniging 
gerealiseerd 

J  

10 Project Zuidelijke IJ-
oevers 

I 3.700 483 3.217  N  

11 Groen in en om de 
stad Noorderpark 

I 1.000 0 1.000  N 2013 

 
S4 Overige prioriteiten 
# Omschrijving S/I Beschikbaar 

gesteld 
(x € 1.000) 

Ultimo 2011 
betaald en 
verplicht 
(x € 1.000) 

Voorstel om 
ultimo 2011 
op te nemen 
in reserve  

(x € 1.000) 

Omschrijving 
gerealiseerd 

resultaat  

Volledig 
uitgevoerd

? (J/N) 

Uiterste 
datum 

geplande 
uitvoering  

12 beheer Amsterdamse 
Bos 

S -200 -200   J  
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SP4 Structurele posterioriteiten 
# Omschrijving S/I Beschikbaar 

gesteld 
(x € 1.000) 

Ultimo 2011 
betaald en 
verplicht 
(x € 1.000) 

Voorstel om 
ultimo 2011 
op te nemen 
in reserve  

(x € 1.000) 

Omschrijving 
gerealiseerd 

resultaat  

Volledig 
uitgevoerd

? (J/N) 

Uiterste 
datum 

geplande 
uitvoering  

13 verminderen 
jaarprogramma 
OR+groen 

S 25   De korting op 
het 

jaarprogramm
a is 

doorgevoerd 

J  

14 Ombuiging SPA S -200      

15 Efficiency apparaat 
sport 

S -170 -170 0 Bezuiniging 
op 

apparaatskost
en sport 

J  

 

5.2 Toelichting prioriteiten en posterioriteiten 
Groengelden 
De prioriteit incidentele groenmiddelen wordt voor € 4,5 miljoen gereserveerd. Het betreft 21 
investeringsprojecten die in de voorbereidingsfase zitten en waar vaak sprake is van cofinanciering. 
Voorbeelden van deze groene projecten zijn het Noorderpark, het Oosterpark en de 
Wildeman/Blomwijckerbuurt.  
 
Grootstedelijke Openbare ruimte 
De verdeling van het budget in de tranche 2011 (€ 4 miljoen) is als volgt: 
 
� Rode Loper / tramsporenplan (€ 1,45 miljoen) 

Het tekort op het tramsporenplan Stationsplein ad € 3,5 miljoen wordt gedekt uit de middelen 
uit het programakkoord voor de kwaliteit openbare ruimte (totaal € 4 miljoen). Van genoemde 
€ 3,5 miljoen wordt € 1,5 miljoen ten laste van 2011 gebracht, en € 2 miljoen ten laste van 
2012.  

 
� Stationseiland ISV-compensatie (€ 1,3 miljoen) 

De middelen bestemd voor Stationseiland ISV-compensatie worden beheerd door OGA. 
 
� Werelderfgoed (€ 0,25 miljoen) 

De helft van het bedrag voor werelderfgoed is in 2011 besteed. De andere helft wordt 
toegevoegd aan een bestemmingsreserve en in 2012 besteed. 

 
� Kwaliteit OR in relatie tot wijkaanpak (€ 1 miljoen) 

Er zijn geen kosten gemaakt in 2011. Het bedrag is toegevoegd aan een bestemmingsreserve. 
Het betreft 3 projecten: 
 

� Makassarplein: € 0,65 miljoen uit te voeren door Stadsdeel Oost  
� Tunnel Tugelaweg: € 0,08 miljoen uit te voeren door Stadsdeel Oost  
� Mosveld: € 0,27 miljoen uit te voeren door Stadsdeel Noord  

 
 
5.3 Subprogramma Sport 

I1 Programakkoord 

4. Combinatiefuncties 
Het aantal van 66 fte combinatiefunctionarissen is gerealiseerd. Dit aantal sluit aan bij de afspraak 
die is gemaakt met het Rijk. Het Rijk financiert 40% en de cofinanciering vanuit de gemeente 
bedraagt 60%. Ook de cofinanciering is gerealiseerd, niet alleen door de inzet van de 
prioriteitsmiddelen maar ook door inzet van medewerkers die vanuit andere begrotingsposten zijn 
gedekt. De mogelijkheid van deze dekking is afgesproken met het Rijk. De 
combinatiefunctionarissen die door het Rijk met ingang van 2012 sportbuurtcoaches worden 
genoemd, zijn werkzaam bij 70 sportverenigingen, meer dan 130 basisscholen, 50 scholen in het 
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voorgezet onderwijs en 7 scholen van het speciaal onderwijs. De combinatiefunctionarissen 
stimuleren de jeugd om te bewegen en te sporten en zo mogelijk lid te worden van een 
sportvereniging. Het werkgeverschap van de combinatiefunctionarissen is dit jaar ondergebracht bij 
de stichting Sportservice Amsterdam. 
Eind 2011 is aan het Rijk aangegeven dat Amsterdam, conform een eerder gemaakte afspraak, in 
2012 wil doorgroeien naar 92 fte. 
 
5. Olympische Ambitie 
Voor de Olympische Ambitie is met het Programakkoord voor de periode 2011- 2014 een bedrag 
van € 8 miljoen aan prioriteitenbudget toegekend. In 2011 is voor € 1,8 miljoen een aantal 
activiteiten voor topsport en breedtesport uitgevoerd, en is Amsterdam gepromoot in zijn 
voortrekkersrol voor een Nederlands Olympisch bid. 
 
Omdat de keuze van affichestad in 2011 nog niet is gemaakt, zijn niet alle middelen besteed. Ons 
college heeft op 20 december 2011 besloten een bedrag van € 0,2 miljoen uit de prioriteitsmiddelen 
Olympische Ambitie 2011 te reserveren voor het EK Atletiek 2016 en om uitvoering te geven aan 
de motie Van Roemburg c.s. voor een extra stimulans van de breedtesport. Zie ook het voorstel 
voor het vormen van deze reserve bij de Jaarrekening 2011. 

I1b Programakkoord: overige prioriteiten 

 
8. Evenementen 
In het Programakkoord 2010-2014 is € 10 miljoen uitgetrokken voor evenementen. Dit budget wordt 
50/50 besteed door Sport en Grootstedelijke Evenementen (DMC). In 2011 is € 1 miljoen 
bijgedragen aan diverse topsportevenementen, zowel aan eenmalige als aan jaarlijks terugkerende 
evenementen en aan activiteiten gerelateerd aan grotere toekomstige evenementen (zoals het EK 
Atletiek) Besloten is om de prioriteit voor evenementen evenredig te verdelen over sport en 
evenementen. Hierdoor is € 1 miljoen overgeheveld naar directie communicatie evenementen die 
het in haar begroting heeft opgenomen. Sport verantwoord daarmee alleen de € 1 miljoen die 
conform besluitvorming is uitgevoerd.  

SP4 Structurele posterioriteiten 

12. beheer Amsterdamse Bos 
De door het bestuur opgelegde bezuiniging van € 0,2 miljoen op personeelslasten is volledig 
gerealiseerd/verwerkt in de Jaarekening 2011.  
 
14 ombuiging SPA 
Conform besloten. 
 
15. Efficiency apparaat sport 
Sport diende in 2011 een bezuiniging van € 0,17 miljoen te verwerken op het 
apparaat/salariskosten. De bezuiniging is volledig gerealiseerd, zij het met incidentele frictiekosten 
die echter volledig worden gedekt binnen het resultaat van sport. 
 
De ombuiging is gerealiseerd door vacatures die ontstonden doordat mensen van baan 
veranderden of met pensioen gingen niet meer in te vullen. 
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Programma Cultuur en monumenten 
 
1 Maatschappelijk effect 
Bewoners, bezoekers en bedrijven ervaren Amsterdam als een topstad voor kunst, cultuur en 
cultureel erfgoed, met een vruchtbaar klimaat voor creatieve ontwikkeling. De mogelijkheden 
voor Amsterdammers om hun talenten te ontplooien worden bevorderd.  

2 Kerncijfers  
Totaal Programma 

Bedragen x € 1 miljoen 

Rekening 
2010 

Begroting 
2011 

Rekening 
2011 

Verschil 
Rekening - 
Begroting  

Lasten + 145,7 139,5 144,1 4,6 

Baten - 18,5 14 16,4 2,4 
Resultaat t.l.v. algemene middelen voor mutaties reserves 127,2 125,5 127,7 2,2 

Toevoeging minus onttrekking reserves 0,1 -0,3 18,9 19,2 
Resultaat t.l.v. algemene middelen na mutaties reserves 127,3 125,2 146,6 21,4 

Saldo reserves 15,9 15,1 35 19,9 

Saldo voorzieningen 0 0 0,3 0,3 

 
3 Doelstellingen, activiteiten en financiën per subprogramma 

3.1 Subprogramma Archeologie en monumenten  

3.1.1. Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?  
 
Doelstelling 1: Zorg dragen voor het behouden, versterken en duurzaam ontwikkelen van het gebouwde, 
archeologische en cultuurlandschappelijke erfgoed. 
Indicator Nulmeting en peildatum  Rekening 

2010 
Begroting 

2011 
Bereikt 

2011 
Te behalen 

resultaat 2010 
2014 

Adviezen en uitgevoerd onderzoek 
m.b.t. cultuurhistorische objecten 

1.203 2008 1.211 1.240 1.146 6.320 

Gemeentelijk Monumenten Project 
Stadsdelen:  
- Beschreven monumenten 
- Aangewezen monumenten 

 
 

30 
48 

2008     

Archeologische verwachtingskaarten 1 2008 1 1 1 2 

Gebiedsadvies 0 2009 10 10 10 50 
Amsterdams Restauratie Fonds 
Leningen monumentenrestauraties 

0 2008 € 0,8 € 0,8 € 0,4 € 3,4 

Investeringsbudget Stedelijke 
Vernieuwing (Monumentenzorg) 
Beschikbare gestelde subsidies 

 
 

8 

2008 
 

2008 

 
 

11 

 
 

10 

 
 

11 

 
 

50 
Archeologische adviezen en 
archeologisch onderzoek 

209 2008 180 180 164 900 

Doelstelling 2: Bewoners en andere stakeholders betrekken bij en informeren over het gebouwde, archeologische 
en cultuurlandschappelijke erfgoed door kennisoverdracht, voorlichting en educatie. 

Indicator Nulmeting en peildatum  Rekening 
2010 

Begroting 
2011 

Bereikt 
2011 

Te behalen 
resultaat 2010 

2014 
Kennisoverdracht: Publicaties 19 2008 25 25 26 125 

Voorlichting:  
- Bezoekers Open Monumenten Dag 
- Bezoekers website 

 
30.000 

223.939 

 
2008 
2008 

 
37.500 
300.000 

 
37.500 
300.000 

 
39.000 
354.000 

 
187.500 

1.500.000 
Educatie:Scholen (stages, opleiding 
jeugdgidsen) 

0 2008 5 5 17 25 
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3.1.2 Wat hebben we ervoor gedaan? 
 
Doelstelling 1: Zorg dragen voor het behouden, versterken en duurzaam ontwikkelen van het 
gebouwde, archeologische en cultuurlandschappelijke erfgoed. 
 
Monumenten 
Het belang van monumenten voor de economie en verbondenheid in de stad is de afgelopen 
jaren steeds duidelijker geworden. Een zorgvuldige omgang met het erfgoed heeft tot gevolg 
dat het aantal monumenten jaarlijks groeit en dat ook het aantal monumentenadviezen en 
bouwaanvragen op een hoog niveau blijft. De werkwijze in het traject van vergunningen wordt 
aangepast aan rijksbeleid, zoals de nieuwe Wet algemene bepaling omgevingsrecht (Wabo). 
Daardoor krijgt het voortraject van de vergunningaanvraag een zwaarder accent. De 
doorlooptijd van vergunningverlening is bekort tot acht weken en de kwaliteit is door 
intensivering van het vooroverleg met de aanvrager gewaarborgd. 
De Modernisering van de Monumentenzorg (MOMO), ingezet door het ministerie, leidt tot 
vereenvoudigde procedures voor eigenaren van monumenten, inzet op herbestemming en 
efficiënte inbedding van erfgoedbeleid in de ruimtelijke ordening. 
 
In opdracht van de stadsdelen en het college begeleidt Bureau Monumenten en archeologie 
(BMA) grootschalige en ingewikkelde restauraties. Vanaf 2010 brengt BMA gebiedsadviezen 
uit. Deze bieden de mogelijkheid om de ruimtelijke kwaliteit, cultuurhistorie en duurzaamheid 
te combineren in plannen voor gebiedsontwikkeling.  
Als antwoord op de teruglopende (rijks)subsidies heeft het college in 2009 besloten het 
Amsterdams Restauratiefonds (ARF) in te stellen met als doel leningen met een lage rente 
aan particulieren te verstrekken voor de restauratie van monumenten. Het fonds is in 
november 2009 gestart. Naar verwachting zal jaarlijks een bedrag van circa € 0,8 miljoen 
voor ongeveer tien leningen worden verstrekt. In 2011 is een aantal leningen om bijzondere 
redenen afgelost en/of ingetrokken. 
 
In november 2011 is de (tweetalige) Erfgoedvisie genaamd ‘erfgoedspiegel van de stad’ door 
het college vastgesteld en in raadscommissie besproken. In deze visie wordt de vraag 
beantwoord hoe Amsterdam met de monumentale en archeologische schatkamer van de stad 
kan omgaan. 
 
Archeologie 
De kerntaken voor Archeologie liggen op het gebied van beleid (waardestellingen voor 
archeologische procedures voor bouwplannen en bestemmingsplannen), veldonderzoek en 
synthese en presentatie. De archeologische signaleringskaart uit 2010 is geactualiseerd en 
dient als vangnet voor delen van de stad waarvan het bestemmingsplan nog niet 
‘archeologie-proof’ is. Uitgaande van de kaart zijn op maat gesneden adviezen over 
archeologische verwachtingen voor bestemmingsplannen en bouwprojecten geleverd: in 
totaal 148 in 2011. Het aantal veldonderzoeken bedroeg zestien. 
 
Synthetisering van veertig jaar archeologisch onderzoek heeft tot doel de vondstcollectie en 
vindplaatsgegevens van Amsterdam toegankelijk te maken. Voor dit doel zijn acht wettelijk 
verplichte AAR rapportages (Amsterdamse Archeologische Rapporten) gepubliceerd, 
zesentwintig lezingen gegeven en vijf vondstpresentaties in de etalage van De Bazel 
gerealiseerd.  
 
Naast de reguliere advisering en onderzoeksactiviteiten bij bouwprojecten is het meest 
langlopende en complexe project van de afdeling Archeologie het onderzoek in het kader van 
de Noord/Zuidlijn. Het veldwerk is grotendeels afgerond en heeft geresulteerd in circa 
700.000 vondsten en een schat aan (digitale) gegevens over de bodem van Amsterdam en 
de Amstel. Het werk concentreerde zich in 2011 op verwerking en uitwerking van 
opgravingsresultaten en op planvorming voor de deponering en de publieke bestemming van 
de vondsten.  
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Doelstelling 2: Bewoners en andere stakeholders betrekken bij en informeren over het 
gebouwde, archeologische en cultuurlandschappelijke erfgoed door kennisoverdracht, 
voorlichting en educatie. 
Naast de wettelijk verplichte rapportages worden publicaties op de verschillende terreinen 
van het erfgoed gemaakt met als doel de historie van het Amsterdamse erfgoed onder de 
aandacht van een breed publiek te brengen. Het BMA Jaarboek is daarvan een voorbeeld. 
Het gaat ook om publicaties in vakbladen, dagbladen en tijdschriften. Open Monumentendag 
(39.000 bezoekers) en de website van BMA zijn de belangrijkste voorlichtingsactiviteiten.  
De huidige website trok in 2011 aanzienlijk meer unieke bezoekers dan verwacht (300.000 
bezoekers). De activiteiten op het gebied van educatie bestaan de komende jaren uit het 
bieden van (snuffel)stages en de opleiding van jeugdgidsen.  
Het sluit aan bij de doelstelling culturele talentontwikkeling van kinderen uit het 
programakkoord, om kunsteducatie vanzelfsprekend te laten zijn.  

 

3.1.3 Wat heeft het gekost? 

 
Subprogramma:  Monumenten en archeologie   
 
Bedragen x € 1 miljoen 

Rekening 
2010 

Begroting 
2011 

Rekening 
2011 

Verschil 
Rekening - 
Begroting 

Lasten + 8,6 5,2 5,8 0,6 

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

Mutaties reserves 0,2      

Saldo 4,0 3,7 4,1 0,4 

 
In het subprogramma Monumenten en archeologie worden de baten en lasten van Bureau 
Monumenten en Archeologie (BMA) verantwoord. De begrote baten en lasten (€ 5,0 miljoen 
lasten en € 1,5 miljoen baten) zijn met € 2,0 miljoen aan lasten en € 1,7 miljoen aan baten 
toegenomen. 
De voornaamste saldoneutrale ontwikkelingen zijn: de prioriteit Versterking werelderfgoed 
(€ 0,1 miljoen), niet-begrote incidentele archeologische onderzoeken, monumentenadviezen 
en sponsoring vanuit de open Monumentendag (€ 0,5 miljoen hogere baten en lasten). 
Daartegenover staat dat minder archeologisch onderzoek is uitgevoerd aan de NoordZuidlijn 
(€ 0,4 miljoen lagere baten en lasten). En de middelen ISV zijn niet het subprogramma 
begroot maar wel verantwoord. Deze stijgen met € 0,4 miljoen.  
De voornaamste verklaringen voor de verslechtering van het saldo met € 0,7 miljoen zijn de 
toevoegingen (€ 0,4 miljoen) aan de reserves WABO en WW door Bureau Monumenten en 
Archeologie als gevolg van overgang van dit subprogramma naar het programma Milieu en 
water, en een hogere onttrekking aan de reserve Wabo ICT dan begroot (€ 0,2 miljoen). De 
toevoegingen aan de reserve 400 jaar grachten (- € 0,1 miljoen). De niet gerealiseerde 
incidentele posterioriteit verkoop Uylenburger Synagoge en de verwerking van het 
boekverlies hierop; de posterioriteit wordt definitief niet gerealiseerd (€ 0,6 miljoen). Er waren  
lagere personele lasten als gevolg van onderbezetting (€ 0,2 miljoen). Dit moest deels 
opgevangen worden door de inhuur van tijdelijke specialistische krachten. 
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3.2 Subprogramma Kunstenplan 1 

3.2.1. Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?  
 
Programakkoord 2010-2014 
 
Doelstelling 3a: Talentontwikkeling: Amsterdammers hun eigen culturele talent laten herkennen en dat helpen 
ontwikkelen zodat zij een culturele loopbaan (actief en passief) kunnen volgen, hetzij als genietende toeschouwer, 
hetzij als professional in de culturele sector. 
Indicator Nulmeting en peildatum  Rekening 

2010 
Begroting 

2011 
Bereikt 

2011 
Te behalen 

resultaat 2010 
2014 

% scholen met cultuureducatie in het 
15programma (PO-scholen/VO-
scholen) 

67% / 33% 2006 78%/55% 86%/65% 82%/69% 70%/33% 

 
Overige indicator  

      

% van voucherbudget dat is besteed 
door scholen (po, praktijk- en 
speciaalonderwijs, onderbouw 
VMBO)2 

93% 2008 93% 90% 90% 90% 

 
Overige doelstellingen 
 
Doelstelling 3b: Prachtstad: Het via kunst en cultuur investeren in de relaties tussen mensen – in de buurt, in de 
stad, tussen mensen van dezelfde en van verschillende gezindte. Het vergroten van de leefbaarheid in wijken. 
Indicator Nulmeting en peildatum  Rekening 

2010 
Begroting 

2011 
Bereikt 

2011 
Te behalen 

resultaat 2010 
2014 

Aantal personen dat bereikt wordt 
door culturele buurtaccommodaties 

230.300 
waarvan 

83.870 
nieuwe 

en/of jonge 
Amster-

dammers 

2005-2007 92.990 
waarvan 

29.100 
nieuwe 

en/of jonge 
Amsterdam

mers3 

Bezoekerst
oename 

t.o.v. 2010: 
6% 

109.500 
waarvan 

25.500 
nieuwe 

en/of jonge 
Amsterdam

mers3 

nvt 

 
Doelstelling 4: Professionalisering ontwikkeling, eigendom, beheer en onderhoud van cultureel vastgoed  
Indicator Nulmeting en peildatum  Rekening 

2010 
Begroting 

2011 
Bereikt 

2011 
Te behalen 

resultaat 2010 
2014 

Het cultureel vastgoed is 
onderhoudsniveau 3 (redelijke staat 
van onderhoud). 

Voortgangs
rapportage 

Cultuur 
onder Dak, 
gebaseerd 

op de 
meerjarig 

onderhouds
plannen 

van 
culturele 

instellingen 

Februari 
2010 

 85% 85%  

 

3.2.2 Wat hebben we ervoor gedaan? 
In het kader van het Kunstenplan 2009-2012 zijn 140 instellingen gesubsidieerd, die een 
bijdrage hebben geleverd aan de vier ambities: Talentontwikkeling, Prachtstad, Laboratorium 
en Wereldklasse. 

                                                
1 Het Kunstenplan loopt van 2009 tot en met 2012. Bij een aantal indicatoren zijn derhalve de cijfers na 2012 niet 
opgenomen. 
2 Met inachtneming van de beleidsvrijheid van scholen. 
3 Aanvragen van culturele buurtaccommodaties bij het AFK gelden voor een periode van twee jaar. In 2010 waren er 
zeven instellingen die over de periode 2010-2011 een aanvraag hebben ingediend. De gegevens over 2011 zijn 
afkomstig uit aanvragen van de instellingen en zijn een schatting. Het definitieve aantal bezoeken zal in de loop van 
2012 door het AFK worden vastgesteld. 
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In maart 2011 bracht de Kunstraad een Verkenning voor het Kunstenplan 2013-2016 uit, 
getiteld ‘Kies met Lef voor kunst en cultuur’ in opdracht van de Gemeente Amsterdam. Hierin 
schetst de Kunstraad de ontwikkelingen in de kunst en cultuur in Amsterdam, en adviseert het 
gemeentebestuur hoe daarop te reageren. Op 15 maart 2011 hebben de kunstschouwen 
vernieuwing en wereldklasse hun adviezen gepresenteerd tijdens een openbare presentatie. 
De kunstschouw vernieuwing heeft een advies uitgebracht over het Amsterdamse stelsel van 
cultuureducatie en talentontwikkeling, deels in relatie tot de creatieve industrie. De 
kunstschouw wereldklasse heeft een beschouwing gegeven op Amsterdam als internationale 
cultuurstad in relatie tot de diversiteit van de stad.  
Deze rapporten zijn belangrijke bouwstenen geweest voor de Vooruitblik en de 
Hoofdlijnennota 2013-2016. 
 
In aanloop naar de Hoofdlijnennota 2013-2016 is op 6 juni 2011 de Vooruitblik op de 
Hoofdlijnennota 2013-2016, gepresenteerd. De Vooruitblik zette de eerste stappen naar 
noodzakelijke keuzes om de culturele sector zowel in stand te houden als te vernieuwen en 
het debat hierover te voeren in de gemeenteraad en in de sector. In de Vooruitblik is tevens 
een beeld gegeven van de omvang en gevolgen voor Amsterdam van de landelijke 
bezuinigingen in de kunst en cultuur. Per discipline zijn vragen gesteld over de keuzes die 
daarbinnen te maken zijn. Naar aanleiding van de Vooruitblik heeft het directieoverleg 
Amsterdamse Culturele Instellingen samen met de culturele instellingen in de stad, de vragen 
uit de Vooruitblik beantwoord en het gemeentebestuur geadviseerd over de keuzes die 
gemaakt moeten worden. 
 
Op 30 november 2011 is de Hoofdlijnennota 2013-2016 door uw raad vastgesteld. Deze 
Hoofdlijnennota zet langs drie lijnen de richting uit voor een sterke en toekomstbestendige 
kunst- en cultuursector: 
1 inzet op talentontwikkeling   
2 steunen van kunst en cultuur van wereldklasse  
3 stimuleren van cultureel ondernemerschap  
 
Om dit te bereiken wordt in de Hoofdlijnennota ingezet op:  
1 een grondige hervorming van het stelsel van subsidieverlening door een indeling in 

functies en vrije ruimte (de culturele infrastructuur Amsterdam), op te nemen  
2 een ontwikkeling naar meer ondernemerschap en meer publiek  
3 een nieuwe gemeentelijke rol 
 
Tevens is er in de Hoofdlijnennota een culturele infrastructuur geïntroduceerd, waarbij per 
discipline expliciet wordt benoemd welke instellingen onlosmakelijk verbonden zijn met 
Amsterdam, omdat zij een lange traditie hebben in de stad, een verantwoordelijkheid hebben 
voor gebouwen of collecties of unieke huisbespelers zijn van podia en als zodanig een functie 
vervullen in de culturele infrastructuur. Ook is benoemd welke functies nodig zijn om te blijven 
voldoen aan de veelzijdige vraag van het publiek en welk soort instellingen een beroep 
kunnen doen op subsidiëring in de vrije ruimte. 
 
Doelstelling 3a: Talentontwikkeling: Amsterdammers hun eigen culturele talent laten 
herkennen en dat helpen ontwikkelen zodat zij een culturele loopbaan (actief en passief) 
kunnen volgen, hetzij als genietende toeschouwer, hetzij als professional in de culturele 
sector. 
In 2011 is een vervolg gegeven aan de pilot Muziekeducatie als deel van de introductie van 
het basispakket cultuureducatie. Met zeven pilotscholen is een intensief programma 
opgesteld om muziekeducatie in het lesprogramma op te nemen. De pilot wordt vanaf 
november 2011 gemonitord door onderzoekers van de Amsterdamse Hogeschool voor de 
Kunsten. Tevens wordt de pilot Muziekeducatie in 2012 uitgebreid naar vijf extra scholen per 
stadsdeel en wordt onderzoek verricht of de werkwijze overdraagbaar is naar de twee andere 
disciplines uit het basispakket cultuureducatie (beeldende vorming en erfgoed).  
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In 2011 is de evaluatie van het stelsel cultuureducatie uitgevoerd. Zowel het rapport van de 
kunstschouw vernieuwing als de resultaten uit de evaluatie hebben vorm gegeven aan het 
beleid voor cultuureducatie in Amsterdam, zoals opgenomen in de Hoofdlijnennota 2013-
2016.  
 
Op basis van het Programakkoord 2010-2014 wordt in 2012 een convenant gesloten met de 
schoolbesturen en stadsdelen, waarbij wordt ingezet op een minimum van drie uren 
kunsteducatie per basisschoolleerling per week. Bij dit voornemen is wel de voorwaarde 
gesteld dat het Rijk dit financieel ondersteunt. Hierover zijn in 2011 gesprekken met het Rijk 
en het Fonds Cultuurparticipatie gevoerd. Hieruit blijkt brede steun voor de Amsterdamse 
ambities en de voorbeeldfunctie die Amsterdam op het gebied van cultuureducatie kan 
vervullen. 
 
Vanuit de post internationale cultuureducatie is € 0,25 miljoen beschikbaar gesteld ten 
behoeve van de Cultuurbus. De stichting Mocca – een Amsterdams expertisenetwerk voor 
cultuureducatie – coördineert vanaf november 2011 het vervoer van kinderen uit het 
Amsterdamse basisonderwijs van en naar zeventien cultuureducatie-instellingen in 
Amsterdam. 
 
Doelstelling 3b: Prachtstad: Het via kunst en cultuur investeren in de relaties tussen mensen 
– in de buurt, in de stad, tussen mensen van dezelfde en van verschillende gezindte. Het 
vergroten van de leefbaarheid in wijken. 
Het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) investeert in culturele buurtaccommodaties die 
een functie hebben in de buurt en tegelijkertijd een duidelijk artistieke meerwaarde hebben. 
Deze regeling wordt gesteund door het landelijk Fonds Cultuurparticipatie. In 2011 heeft het 
AFK deze regeling voortgezet. In 2011 zijn 109.500 personen bereikt waarvan 25.500 nieuwe 
en/of jonge Amsterdammers. 
 
In 2011 heeft de gemeente 258 initiatieven van amateurkunstorganisaties ondersteund. Het 
betreft onder andere voorstellingen van groepen jonge toneelspelers en uitvoeringen van 
seniorenorkesten. 
 
Doelstelling 4: Professionalisering ontwikkeling, eigendom, beheer en onderhoud van 
cultureel vastgoed 
Op basis van de ontvangen meerjaren onderhoudsplannen van de culturele instellingen kan 
worden geconstateerd, dat dankzij de inspanningen van de afgelopen jaren, het cultureel 
vastgoed in Amsterdam op dit moment op een voldoende niveau is (categorie 3).  
Wel laten de meerjaren onderhoudsplannen zien dat in de lopende exploitaties van de 
culturele instellingen jaarlijks een bedrag van € 8 miljoen te weinig beschikbaar is om het 
geplande onderhoud uit te voeren. Dit kan op termijn betekenen dat het achterstallig 
onderhoud weer zal toenemen. In 2011 is het cultureel vastgoedbeleid geïntegreerd in de 
Hoofdlijnennota 2013-2016. Hiermee wordt beoogd dat de bekostiging van het onderhoud 
onderdeel uitmaakt van de subsidies in het Kunstenplan 2013-2016. 
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3.2.3 Wat heeft het gekost? 

 
Subprogramma: Kunstenplan   

  

Bedragen x € 1 miljoen 

Rekening 
2010 

Begroting 
2011 

Rekening 
2011 

Verschil 
Rekening - 
Begroting 

Lasten + 124,5 121 125,5 4,5 

Talentontwikkeling en vrije tijd 2,2 0 0 0 

Kunsteducatie 9,6 9,6 9,9 0,3 

Beeldende kunst 2,6 2,5 2,5 0 

Film en foto en nieuwe media 2,9 2,8 2,8 0 

Letteren 0,4 0,4 0,4 0 

Instellingen dans 6 5,9 5,9 0 

Instellingen musea 2,5 28,3 34,3 6 

Instellingen muziek 28,4 28 28,4 0,4 

Instellingen theater 28 27,5 27,6 0,1 

Amateurkunst 0,9 0,8 0,8 0 

Flexibele ruimte en uitvoering kunstenplan 0,6 0,5 0,4 -0,1 

Amsterdam Historisch en Willet-Holthuysen Museum 1,1 0 0 0 

Infrastructuur afk 10,9 10,8 10,9 0,1 

Stedelijk Museum 14,3 0,8 0 -0,8 

Investeringen en onderhoud cultureel vastgoed 4,3 2 0,4 -1,6 

Exploitatie cultuurpanden 0 1,1 1,2 0,1 

Baten - -10,2 -9 -11,2 -2,2 

Film en foto en nieuwe media 0,1 0 0 0 

Instellingen theater 4 3,4 3,6 0,2 

Instellingen muziek 2,5 2,4 2,5 0,1 

Flexibele ruimte en uitvoering kunstenplan 0,6 0,2 0,5 0,3 

Amsterdam Historisch en Willet-Holthuysen Museum 1,3 0 0 0 

Musea 0 1,5 3 1,5 

Investeringen en onderhoud cultureel vastgoed 1,6 0 0 0 

Exploitatie Cultuurpanden 0 1,5 1,5 0 

Saldo voor mutaties reserves 114,3 112 114,3 2,3 

Mutaties in reserves 0,1 0,2 14,2 14,0 

Saldo 114,4 112,2 128,5 16,3 

 
Het totale saldo in dit subprogramma stijgt met € 12,1 miljoen inclusief mutaties in reserves.  
Het totaal aan lasten in dit subprogramma stijgt met € 4,5 miljoen. Dit is te verklaren door de 
stijging nominaal van € 1,2 miljoen waarbij alle structurele subsidies op het niveau 2010 
worden gebracht. De huurinkomsten voor de Stadschouwburg, het Muziekgebouw en het 
Amsterdam Museum zijn aangepast met  € 0,2 miljoen. Omdat de huur (€ 0,5 miljoen) voor 
het (in 2011 opgeleverde) depot van het Amsterdam Museum niet was verwerkt in de 
Begroting 2011 wordt (ter compensatie) de subsidie verhoogd met € 0,7 miljoen. Daarnaast 
werd aanvullend € 0,3 miljoen subsidie uit 2010 verleend, conform de afspraken bij de 
verzelfstandiging. Binnen het subprogramma zijn de kapitaallasten ter dekking van 
aanvullende kredieten € 0,5 miljoen hoger dan begroot. De pilot Muziekeducatie levert € 0,3 
miljoen aan hogere lasten op (dekking is de onttrekking aan de reserve).  
Funderingsproblemen bij De Waag zorgde in 2011 voor € 0,3 miljoen aan extra lasten; de 
dotatie aan de reserve wordt met hetzelfde bedrag verlaagd.   
Voor de bouw van het Stedelijk Museum zijn er incidenteel € 2,7 miljoen vertragingskosten, 
die onttrokken worden aan de egalisatiereserve. De prioriteit Stedelijk Museum is ingezet 
voor de klimaatinstallatie en er valt € 0,2 miljoen vrij.  Afwikkeling van oude jaren levert voor 
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dit subprogramma € 0,3 miljoen vrijval op. Op de stelpost kunstenplan is onderbesteding van  
€ 0,2 miljoen. De lagere lasten voor investeren in onderhoud van cultureel vastgoed zijn 
conform de 8-maandsrapportage gedoteerd aan een reserve.  
 
Het totaal aan baten in dit subprogramma stijgt met circa € 2 miljoen door € 0,2  miljoen 
inkomsten huur stadschouwburg, € 1,5 miljoen meer baten door de inkomsten huur voor het 
nieuwe depot van het Stedelijk Museum voor 2010 en 2011 en € 0,3 miljoen aan inkomsten 
cultureel beleggen.  
 
De mutaties in reserves worden voor € 18,9 miljoen gedoteerd. Er is een budgetneutrale 
overdracht van de egalisatiereserves ter hoogte van € 20,2 miljoen. De bij de Jaarrekening 
2010 gevormde egalisatiereserves Stedelijk Museum (€ 7,2 miljoen) en Stadschouwburg 
(€ 5 miljoen), als dekking voor de afschrijvingslasten, zijn door de concerncontroller 
overgedragen aan DMO. Bij raadsbesluit (16 maart 2011) is de voorziening voor het Stedelijk 
(€ 8 miljoen) toegevoegd aan de bestemmingsreserve bij DMO. Zie ook onderbouwing krediet 
Stedelijk Museum.     

3.3 Subprogramma Lokale media 
 
3.3.1. Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt? 
 
Overige doelstellingen 
 
Doelstelling 6: Een Amsterdams mediabeleid waarbij de functie van de media centraal staat, de pluriformiteit van 
de media bewaakt wordt, zodat deze een weerspiegeling vormt van de samenleving; het actief stimuleren van 
innovatie en experiment. 
Indicator Nulmeting en peildatum  Rekening 

2010 
Begroting 

2011 
Bereikt 

2011 
Te behalen 

resultaat 2010 
2014 

Kijkdichtheid AT5 onder 
Amsterdammers 
Aantal websitebezoeken per maand 

  63% 
 

730.000 

73% 
 

500.000 

75% 
 

2.450.000 

73% 
 

500.000 
Aantal programmamakers dat 
gebruik maakt van Salto 
Aantal websitebezoeken per maand 

  180 
 

40.000 

180 
 

45.000 

197 
 

35.000 

180 
 

45.000 

 

3.3.2 Wat hebben we ervoor gedaan? 

De lokale media zijn cruciaal voor een gezonde democratie en een verbinding tussen politiek 
en de Amsterdammers. Eind 2010 heeft de gemeenteraad per amendement besloten om 
naast AT5 meer partijen een kans te geven om met plannen te komen voor een volwaardige 
lokale nieuwszender. De uitvoering van dit amendement werd beperkt door de grenzen van 
de Mediawet. In mei 2011 heeft de dienst Maatschappelijke Ontwikkeling een 
belangstellingsregistratie uitgevoerd. Vervolgens heeft het college een onafhankelijk adviseur 
ingesteld om met de elf geïnteresseerde partijen te spreken en scenario's te ontwikkelen. In 
november 2011 heeft deze adviseur zijn rapport gepresenteerd. Daaruit bleek dat door een 
samenloop van omstandigheden een kansrijk scenario is ontstaan, waarbij AVRO, RTV N-H 
en Het Parool AT5 overnemen. Deze partijen en SALTO hebben een Letter of Intent 
ondertekend met als doel de overname te effectueren per 1 juli 2012 mits aan een aantal 
voorwaarden wordt voldaan. In december 2011 heeft de raadscommissie gesproken over het 
rapport van de onafhankelijk adviseur en bleek een meerderheid positief over dit scenario. 
Het college heeft in januari 2012 de onafhankelijk adviseur lokale nieuwsvoorziening 
Amsterdam een vervolgopdracht gegeven om het proces naar overname te begeleiden. In 
februari 2012 heeft de gemeenteraad ingestemd met de financiering van de lokale media 
vanaf 2013 en de vervolgopdracht aan de onafhankelijk adviseur. 
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3.3.3 Wat heeft het gekost? 

 
Subprogramma: Lokale media  
 
Bedragen x € 1 miljoen 

Rekening 
2010 

Begroting 
2011 

Rekening 
2011 

Verschil 
Rekening - 
Begroting 

Lasten + 5,2 6,2 6,2 0 

Baten - 2,3 2,4 2,3 -0,1 

 Saldo   2,8 3,9 3,9 0 

 
Het totaal aan lasten in dit subprogramma daalt met € 0,1 miljoen wegens een daling in de 
incidentele subsidies. Het totaal aan baten binnen lokale media blijft gelijk. Het saldo blijft 
gelijk doordat er € 0,1 miljoen aan de reserve wordt onttrokken. Het saldo voor het resultaat 
blijft ongewijzigd. Met betrekking tot de 8-maandsrapportage zijn er geen afwijkingen te 
melden. Het verschil van € 0,1 miljoen in het saldo wordt verklaard door afronding van de 
cijfers.  

3.4 Subprogramma Diverse kunst en cultuur 

Hieronder vallen het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK), de Amsterdamse Kunstraad 
(AKR), het Amsterdams Uitburo (AUB) en aanverwante zaken als ook de kosten van het 
ambtelijk apparaat dat zich met kunst en cultuur bezighoudt. 

3.4.1. Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt? 
In het Programakkoord 2010-2014 wordt het belang onderstreept van instellingen en 
initiatieven die een wijkoverschrijdend kunst- en cultuuraanbod hebben. Zo moeten er meer 
culturele vrijplaatsen in de openbare ruimte komen voor exposities en culturele manifestaties.  
 

3.4.2 Wat hebben we ervoor gedaan? 
Zie de toelichting bij het subprogramma Kunstenplan. 
 

3.4.3 Wat heeft het gekost? 
 
Subprogramma Diverse kunst en cultuur 

  

Bedragen x € 1 miljoen 

Rekening 
2010 

Begroting 
2011 

Rekening 
2011 

Verschil 
Rekening-
Begroting  

Lasten + 7,4 7,1 6,7 -0,4 

Kunstraad 0,4 0,4 0,5 0,1 

Beheer muziek theater 3,5 3,5 3,2 -0,3 

Apparaatskosten Kunst 1,9 1,8 1,9 0,1 

Vangnetvoorziening afbouw ID Banen 0,3 0,2 0 -0,2 

Kapitaallasten van verstrekte geldleningen 1,2 1,2 1,2 0 

Baten - -1,2 -1,2 -1,2 0 

Rente van verstrekte geldleningen 1,2 1,2 1,2 0 

Saldo voor mutaties reserves 7,4 7,1 5,5 -1,6 

Mutaties in reserves 0 0 0 0 

Saldo 7,4 7,1 5,5 -1,6 

 
 
Het totaal aan lasten en baten in dit subprogramma is € 0,4 miljoen lager dan begroot 
waardoor het saldo daalt met € 0,5 miljoen. Wel vinden binnen dit subprogramma een drietal 
wijzigingen plaats. Door een nominale aanpassing stijgen de lasten met € 0,2 miljoen. De 
vangnetvoorziening 2011voor de afbouw van ID-banen is niet tot besteding gekomen, met als 
gevolg een lastendaling van € 0,2 miljoen. De kosten voor het beheer van het Muziektheater 
stijgen met € 0,3 miljoen.  
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4 Reserves, voorzieningen en investeringen 

4.1 Reserves 

 
Bedragen x € 1 miljoen                                                                                                                                                                                                          Stand 

ultimo  
Mutaties 2011 Stand 

ultimo  

  2010  +  -/-  2011 

Reserves         

Urgent onderhoud cultuurinstellingen 0,1 1,4 0,1 1,4 

400 jaar grachten 0 0,1 0 0,1 

Egalisatiereserve kapitaallasten Stadsschouwburg 0 5 0,2 4,8 

Literair Festival 0,1 0 0 0,1 

Ombouw 220/380V -0,3 0,3 0 0 

Pilot muziekonderwijs 0 0,2 0,2 0 

Reserve WABO Bureau Monumenten en Archeologie 0 0,2 0,1 0,1 

Reserve WW Bureau Monumenten en Archeologie 0 0,2 0 0,2 

WABO Bureau Monumenten en Archeologie 0,2 0 0,2 0 

Herontwikkeling Stedelijk Museum  13,5 14,9 3 25,4 

Onderhoud Cultuurpanden 1,5 0,3 0 1,8 

Cultureel Beleggen 0,6 0,3 0 0,9 

Reserve Laboratorium 0,1 0 0 0,1 

Reserve AT5 0,2 0 0 0,2 

Totaal reserves 16 22,9 3,8 35,1 

 
 
4.1.1 Extracomptabele reserves 
 
Talentontwikkeling 
In verband met het initiatiefvoorstel van de raadsleden Ruigrok, Van Roemburg en Paternotte 
inzake cultuureducatie en talentontwikkeling wordt voorgesteld om € 0,1 miljoen toe te 
voegen aan de reserve talentontwikkeling. Dit komt ten goede aan het in het initiatiefvoorstel 
genoemde jongerencultuurfonds. Dit fonds heeft als doel kinderen op of onder de 
armoedegrens de mogelijkheid te bieden deel te nemen aan verschillende culturele 
activiteiten.  

 
Museumplein op orde  
Naast bovenstaande voorstellen heeft het college op 10 januari 2012 besloten € 0,35 miljoen 
bij te dragen aan het Masterplan Museumplein (Stadsdeel Zuid). Van dit bedrag betreft € 0,1 
miljoen vrijval van middelen bij de dienst Economische Zaken. Voorgesteld wordt in de 
gemeenterekening hiervoor een reserve te vormen. Deze reserve wordt gevormd binnen 
DMO.  
 
4.1.2 Gehandhaafde reserves 
 
Egalisatiereserve kapitaallasten Nieuwbouw Stedelijk Museum 
De bij de Jaarrekening 2010 gevormde reserve Stedelijk Museum is door de bestuursdienst 
overgedragen aan DMO. Op basis van het raadsbesluit van 16 maart 2011 is € 8 miljoen 
toegevoegd aan de egalisatiereserve bij DMO. De egalisatiereserve is bestemd voor de 
dekking van een deel van de kapitaallasten van de ver- en nieuwbouw van het Stedelijk 
Museum. Dit jaar is ruim € 0,3 onttrokken ter dekking van de kapitaallasten. Daarnaast is 
€ 2,7 miljoen aan kosten voor de bouw met een incidenteel karakter, direct uit de reserve 
gedekt.  
 
 
 

Raadsdruk Jaarrekening 2011 181Raadsdruk Jaarrekening 2011 181



Egalisatiereserve kapitaallasten Stadsschouwburg 
Ook de egalisatiereserve voor de Stadsschouwburg is overgedragen aan DMO. De reserve 
Stadsschouwburg is bestemd voor de structurele dekking van een deel van de kapitaallasten 
van de nieuwbouw van het vlakkevloertheater van de Stadsschouwburg. Jaarlijks wordt ruim 
€ 0,2 onttrokken. 
 
Reserve onderhoud en investeringen cultuuraccommodaties 
Bij de vaststelling van de 8-maandsrapportage heeft uw raad besloten € 1,3 miljoen te 
reserveren voor toekomstig onderhoud aan cultuurpanden. Het genoemde bedrag is hoger 
door een overschot van € 0,1 miljoen op de stelpost onderhoud en investeringen. 
 
Laboratorium 
Op basis van raadsvoordracht 508 Buitenkunst: kunst in de openbare ruimte 2009-2015 wordt 
jaarlijks € 0,1 miljoen toegevoegd aan de reserve Laboratorium voor een grootschalige 
kunstmanifestatie die een keer in de zeven jaar plaatsvindt. 
 
AT5 
Voor voor aflossing van een van de twee leningen die AT5 heeft bij de gemeente Amsterdam, 
ontving AT5 tot en met 2010 jaarlijks uit deze reserve een subsidie van € 0,1 miljoen. In 2011 
was er geen afzonderlijke bijdrage, omdat het onderdeel was van de subsidie van € 4,25 
miljoen.  
 
Cultureel beleggen 
De inkomsten voor cultureel beleggen in 2011 zijn € 0,3 miljoen hoger dan begroot. Conform 
het raadsbesluit wordt dit aan de reserve toegevoegd. Bij de 8-maandsrapportage is besloten 
vanwege de lagere uitgaven minder te onttrekken. Per saldo wordt € 0,3 miljoen toegevoegd. 
 
Reserve Onderhoud cultuurpanden DMO 
Op grond van het raadsbesluit tot overname van de panden van Stadsdeel Centrum worden 
de jaarlijkse saldi bij winst aan de reserve toegevoegd of bij verlies onttrokken. De exploitatie 
van de 12 panden leidde tot een positief saldo van € 0,3 miljoen. Hierin zijn de 
voorbereidingskosten voor het funderingsherstel van De Waag meegenomen. 
 
In 2012 wordt op basis van de Meerjaren Onderhoudsplannen nader onderzocht of de 
reserve Onderhoud cultuurpanden niet een voorziening zou moeten zijn. Is dat het geval dan 
wordt deze reserve in 2012 omgezet in een voorziening. 
 
Literair festival 
De gemeente heeft in december 2009 een amendement aangenomen, waarin het college 
opgeroepen wordt om een ‘openbare pitch’ uit te schrijven voor een nieuw voorstel voor een 
letterenfestival. De middelen zijn in 2011 niet tot besteding gekomen en derhalve blijft de 
reserve gehandhaafd.   
 
4.1.3 Afgehandelde reserves 
 
Pilot muziek onderwijs 
Bij de jaarrekening 2010 is besloten om een nieuwe reserve Pilot muziekonderwijs te vormen 
uit de resultaatbestemming 2010. dit bedrag is ingezet voor ondersteuning van de 
pilotscholen en het uitrollen van de pilot muziekeducatie. De reserve wordt afgesloten.  

4.2 Voorzieningen 
Bedragen x € 1 miljoen                                                                                                                                                                                                          Stand 

ultimo  
Mutaties 2011 Stand 

ultimo  

  2010  +  -/-  2011 

Voorzieningen         

Voorziening Uylenburger synagoge 0 0,2 0 0,2 

Totaal voorzieningen 0 0,2 0 0,2 
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Voorziening Synagoge 
In 2011 is besloten de Uylenburger synagoge over te dragen in erfpacht aan de SUS. De 
posterioriteit is daarmee komen te vervallen en het boekverlies moet in de jaarrekening 
worden verwerkt. Begin 2012 zullen de laatste details van de overdracht in erfpacht worden 
afgewikkeld en zal ook het boekverlies administratief kunnen worden verwerkt. Een 
voorziening is getroffen om de hiermee gemoeide lasten ten laste van het jaar 2011 te 
brengen (€ 0,2 miljoen). 
 

4.3 Investeringen 

Binnen het subprogramma bestaan een zestal kredieten en investeringen voor een 
totaalbedrag van € 125 miljoen. In totaal is hiervan ruim € 113 van uitgegeven en resteert nog 
een benodigd bedrag van ruim € 9 miljoen. Daar tegenover staan een bijdragen van derden 
voor een totaal bedrag van afgerond circa € 67 miljoen waarvan nog € 4 miljoen verwacht 
wordt in 2012. 
 
Nieuwbouw Stedelijk Museum 
Het krediet bedraagt € 104,9 miljoen. Dit is inclusief de aanvullende besluiten van € 7,2 
miljoen en € 8 miljoen (raadsbesluiten van 23 juli 2010 en 16 maart 2011). Vanuit de 
concerncontroller is dit bedrag gedoteerd aan de egalisatie reserve binnen DMO.  
 
Depot Amsterdam Museum 
Het krediet voor het depot bedraagt € 14,1 miljoen. In 2011 is € 0,7 miljoen uitgegeven. Op 
het krediet resteert begin 2012 nog € 0,3 miljoen. Dit is voldoende voor de laatste betalingen 
die in het eerste kwartaal 2012 worden verwacht. Het depot is mei 2011 opgeleverd.  
 
Verbouwing Prins Hendrikkade 142 (pand Zeemanshoop) voor De Appel 
Uw raad heeft een krediet van € 1,5 miljoen ter beschikking gesteld voor de verbouwing en de 
inrichting van het pand Zeemanshoop. De werkzaamheden zijn in december afgerond. De 
opening zal in het voorjaar van 2012 plaatsvinden. Afwijkend van de oorspronkelijke plannen 
heeft De Appel de kosten van de inrichting in een keer vergoed in plaats van via een 
huuropslag. 
 
Verbouwing MC (voorheen Cosmic) 
De opening heeft in 2010 plaatsgevonden. De investeringssubsidie is in 2011 vastgesteld en 
het laatste gedeelte is uitbetaald. Het krediet wordt zonder overschrijding afgesloten. 
 
Danshuis 
Ten laste van het krediet voor het Danshuis zijn, conform begroting, in 2011 nog geen 
bestedingen gedaan. 
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5 Prioriteiten en posterioriteiten 2011 

5.1 Prioriteiten en posterioriteiten 2011 
I1 Programakkoord 
# Omschrijving S/I Beschikbaar 

gesteld 
(x € 1.000) 

Ultimo 2011 
betaald en 
verplicht 
(x € 1.000) 

Voorstel om 
ultimo 2010 
op te nemen 
in reserve  

(x € 1.000) 

Omschrijving 
gerealiseerd 

resultaat  

Volledig 
uitgevoerd

? (J/N) 

Uiterste 
datum 

geplande 
uitvoering  

1 AT5  2850 2850 0 conform j  

2 FunX  300 300 0 conform j  
 
I4 Overige prioriteiten 
# Omschrijving S/I Beschikbaar 

gesteld 
(x € 1.000) 

Ultimo 2011 
betaald en 
verplicht 
(x € 1.000) 

Voorstel om 
ultimo 2010 
op te nemen 
in reserve  

(x € 1.000) 

Omschrijving 
gerealiseerd 

resultaat  

Volledig 
uitgevoerd

? (J/N) 

Uiterste 
datum 

geplande 
uitvoering  

3 Stedelijk Museum  800 600 0 conform Zie 
toelichting 

 

 
I9 Budgetneutrale prioriteiten 
# Omschrijving S/I Beschikbaar 

gesteld 
(x € 1.000) 

Ultimo 2011 
betaald en 
verplicht 
(x € 1.000) 

Voorstel om 
ultimo 2010 
op te nemen 
in reserve  

(x € 1.000) 

Omschrijving 
gerealiseerd 

resultaat  

Volledig 
uitgevoerd

? (J/N) 

Uiterste 
datum 

geplande 
uitvoering  

4 Bureau Werelderfgoed    0 conform j  

5 Vervoer van scholieren 
naar kunstinstellingen 

 250 250 0 conform j  

 
IP4 Incidentele posterioriteiten 
# Omschrijving S/I Beschikbaar 

gesteld 
(x € 1.000) 

Ultimo 2011 
betaald en 
verplicht 
(x € 1.000) 

Voorstel om 
ultimo 2010 
op te nemen 
in reserve  

(x € 1.000) 

Omschrijving 
gerealiseerd 

resultaat  

Volledig 
uitgevoerd

? (J/N) 

Uiterste 
datum 

geplande 
uitvoering  

6 Internationale 
Cultuureducatie 

 -250 -250 0 conform j  

 
ISV Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing 
# Omschrijving S/I Beschikbaar 

gesteld 
(x € 1.000) 

Ultimo 2011 
betaald en 
verplicht 
(x € 1.000) 

Voorstel om 
ultimo 2010 
op te nemen 
in reserve  

(x € 1.000) 

Omschrijving 
gerealiseerd 

resultaat  

Volledig 
uitgevoerd

? (J/N) 

Uiterste 
datum 

geplande 
uitvoering  

7 ISV aanvraag 
Monumenten 

I 2.000 200 1.800 11 projecten. 
Uitgevoerd: 2e 

Jacob van 
Campenstraat 

72-86 

N 2012 

 
SP4 Structurele posterioriteiten 
# Omschrijving S/I Beschikbaar 

gesteld 
(x € 1.000) 

Ultimo 2011 
betaald en 
verplicht 
(x € 1.000) 

Voorstel om 
ultimo 2010 
op te nemen 
in reserve  

(x € 1.000) 

Omschrijving 
gerealiseerd 

resultaat  

Volledig 
uitgevoerd

? (J/N) 

Uiterste 
datum 

geplande 
uitvoering  

8 Ombuigingen op 
apparaat Kunst en 
Cultuur 

 -200 -193 0 conform j  

9 Vergroten efficiency     conform j  

10 Beperkter uitvoeren 
wettelijke taken 

    conform j  
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5.2 Toelichting prioriteiten en posterioriteiten 

I1 Programakkoord 

 
1. AT5 
AT5 is conform besteed: mede nav de door de gemeenteraad gevraagde 
belangstellingregistratie voor de verzorging van de lokale nieuwsvoorziening, is een 
onafhankelijk adviseur lokale nieuwsvoorziening Amsterdam benoemd. Tijden zijn onderzoek 
is het plan ontstaan voor een overname van AT5 door een drietal partijen. Inmiddels is het 
traject ingezet om tot besluitvorming te komen hoe de lokale nieuwsvoorziening in de 
toekomst gestalte krijgt. 
 
2. FunX 
FunX is conform besteed: Funx heeft in 2011 besloten een doorstart te onderzoeken in het 
publieke domein onder de verantwoordelijkheid van NPO. Het huidige convenant met OCW 
en de G4 eindigt eind 2012. De gemeente Amsterdam heeft de subsidie aan FunX in 2011 
beëindigt 

I4 Overige prioriteiten 

 
3. Stedelijk Museum 
Bij de 8maand is besloten om € 0.6 miljoen in  te zetten voor de klimaat installatie van het 
depot en daaruit voorvloeiende vertragingskosten. De resterende € 0.2 miljoen valt vrij.  

I9 Budgetneutrale prioriteiten 

 
4. Bureau Werelderfgoed 
Bureau Werelderfgoed betreft een meerjarige incidentele prioriteit. Voor deze prioriteit is een 
bedrag van € 0,25 miljoen beschikbaar gesteld. Er ligt een activiteitenplan ten grondslag aan 
deze prioriteit voor de jaren 2011 en 2012. Voor 2011 zijn de gelande activiteiten (€ 0,123 
miljoen) gerealiseerd.  
 
5. Vervoer van scholieren naar kunstinstellingen 
Is conform besteed 

IP4 Incidentele posterioriteiten 

 
6. Internationale Cultuureducatie 

ISV Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing 

 
7. ISV aanvraag Monumenten 
ISV bedrag voor monumentenzorg is middels het verdeelbesluit 2011 (goedgekeurd door het 
college) toegekend. BMA heeft verleningsbeschikkingen voor 2011 afgegeven voor een 
aantal restauratieprojecten.   
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Programma Milieu en water 
 
1 Maatschappelijk effect  
Een duurzaam, gezond en leefbaar Amsterdam tegen de laagst mogelijke kosten voor de 
bewoners en de bedrijven. Amsterdam is een geliefde plek om te wonen. 

2 Kerncijfers  
 
Totaal Programma 

Bedragen x € 1 miljoen 

Rekening 
2010 

Begroting 
2011 

Rekening 
2011 

Verschil 
Rekening - 
Begroting  

Lasten + 474,8 470,8 449,2 -21,6 

Baten - -439,8 -441,3 -423,2 18,1 

Resultaat t.l.v. algemene middelen voor mutaties reserves 35 29,5 26 -3,5 

Toevoeging minus onttrekking reserves -2,1 -1,9 0,1 2 

Resultaat t.l.v. algemene middelen na mutaties reserves 32,9 27,6 26,1 -1,5 

Saldo reserves 24,5 20 24,3 4,3 

Saldo voorzieningen 23,6 30,7 40,4 9,7 

 
In het programma Milieu en water gaat € 449 miljoen aan lasten en € 423 miljoen aan baten 
om (exclusief mutatie reserves). Deze lasten en baten betreffen voornamelijk Waternet, 
(€ 197 miljoen lasten; € 187 miljoen baten) en het Afvalenergiebedrijf (€ 213 miljoen lasten; 
€ 220 miljoen baten). Het negatieve saldo van het programma Milieu en water bedraagt na 
mutaties in reserves € 26 miljoen. Dit is € 1,6 miljoen1 lager dan begroot.  
 
De ontwikkelingen worden nader verklaard bij de subprogramma’s. Hieronder volgt een 
toelichting op de financiële aansturing van deze vijf subprogramma’s op hoofdlijnen: 
� afvalverwerking (AEB): de onderdelen Afval Energie Centrale (AEC) en de afvalpunten 

worden afgerekend met de stadsdelen/derden. In de exploitatierekening van de centrale 
stad wordt het saldo van de Hoog Rendement Centrale (HRC) en het saldo van het 
onderdeel Inzameling en hergebruik opgenomen. Dit onderdeel bestaat uit het Depot 
gevaarlijk afval, Regionaal sorteercentrum, Transport en Wagenparkbeheer 

� afvalwatertransport (Waternet): het belangrijkste product is de rioleringstaak. In 2009 is 
uitgegaan van een kostendekkendheid van 98,5% (exclusief terug te ontvangen btw) – in 
dit verband verwijzen wij naar de paragraaf Lokale heffingen in het hoofdstuk Verplichte 
paragrafen; voor- en nadelige verschillen worden verrekend met de egalisatiereserve 

� drinkwatervoorziening (Waternet): hiervan wordt de exploitatie met een gering batig saldo 
gedekt door tarieven 

� milieu (Dienst Milieu en Bouwtoezicht): in dit subprogramma wordt een groot gedeelte 
van de lasten niet gecompenseerd door de baten maar komen deze ten laste van de 
algemene dienst 

� waterbeheer: dit product betreft de activiteiten van het onderdeel Binnenwaterbeheer 
(BBA) van Waternet en activiteiten op het gebeid van waterbeheer die door Waternet 
worden uitgevoerd en die – behoudens de opbrengst van het binnenhavengeld – ten 
laste van de algemene dienst komen  

 

                                                
1 € 1,6 miljoen is het juiste bedrag; afwijking in tabel is gevolg van afronding. 
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3 Doelstellingen, activiteiten en financiën per subprogramma 

3.1 Subprogramma Afvalverwerking 

3.1.1 Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?  
Het realiseren van een zo hoog mogelijk economisch rendement bij en een zo duurzaam 
mogelijk wijze van verbranden en verwerken van afval en rioolslib.  
 
Programakkoord 2010-2014 
Voor dit subprogramma zijn geen programakkoorddoelstellingen geformuleerd. 

3.1.2 Wat hebben we ervoor gedaan? 
De centrales 
In 2011 is groot onderhoud aan de installatie van de 19 jaar oude (AEC) uitgevoerd. In 2011 
heeft de AEC goed gepresteerd (de beschikbaarheid van de installatie was beter dan 
verwacht) en is de productiecapaciteit goed benut doordat AEB afval uit het buitenland heeft 
aangetrokken. De doelstellingen voor afvalverwerking en energieproductie zijn ruimschoots 
gehaald en de slibverwerking ligt maar net onder het geplande niveau. Met het 
verbeterprogramma voor de (HR Centrale) is de beschikbaarheid van de installatie en de 
elektriciteitsproductie significant hoger uitgekomen dan verwacht in de begroting. Het 
verbeterprogramma voor de HR Centrale dat eind 2008 is ingezet, is beëindigd per 31 
december 2011. De HR Centrale heeft in 2011 een gemiddeld energetisch rendement van 
meer dan 30,7% geleverd, doelstellingen voor afvalverwerking en energieproductie zijn 
ruimschoots gerealiseerd.  
 
Klimaat, milieu en duurzaamheid 
Er is in 2011 bijna 701.000 ton CO2 bespaard. Dit is 21.000 ton meer dan gepland was. het 
Afval Energie Bedrijf AEB levert hiermee de grootste bijdrage aan doelstellingen op dat 
gebied van de gemeente Amsterdam. Het stadswarmtenet is in 2011 verder uitgebreid met 
2.013 woningequivalenten. Voorbereidingen worden getroffen om dit net te koppelen met 
NUON net aan de zuidkant van de stad, zodat de ambities voor meer duurzame stadswarmte 
kunnen worden gerealiseerd. 
In 2011 zijn revisie-milieuvergunningen in het kader van de WABO en Waterwet voorbereid 
om begin 2012 definitief in te dienen. Ook is een vergunning in het kader van de 
Natuurbeschermingswet aangevraagd teneinde de stikstofdepositie in 
natuurbeschermingsgebieden in de omgeving van AEB te regelen. Uit de natuurtoets blijkt het 
Afval Energie Bedrijf geen significante stikstofbijdrage in deze gebieden te leveren. 
De slakopwerkingsinstallatie is in 2011 uitgebreid met een nieuwe non-ferro scheider, die 
twee keer zoveel non-ferro materialen uit de reststoffen terugwint. Deze nieuwe scheider is 
vanaf 1 juli 2011 in gebruik genomen en dat heeft geleid tot hogere percentages 
teruggewonnen metalen en een extra CO2 reductie. 
  
Afvalenergiecentrale 
De beschikbaarheid van de installatie is hoger dan verwacht door de verbeterde staat van het 
onderhoud en de verbeterde kennis en vastlegging daarvan over de besturing van de 
installatie. Hierdoor is de productiecapaciteit verbeterd en daarmee is de doorzet van afval 
hoger uitgekomen dan verwacht. De lagere hoeveelheid beschikbaar afval van de 
contractpartners is aangevuld met afval uit het buitenland tegen lagere tarieven. Dat is 
bedrijfseconomisch de juiste beslissing omdat de marginale kosten voor de verwerking van 
een ton afval zeer gering zijn en de kapitaalslasten van de installatie een groot deel van de 
kostprijs vormen. Milieutechnisch is het eveneens een juiste beslissing, omdat het afval via 
AEB hergebruikt wordt als energie en herbruikbare grondstoffen (metalen en bouwstoffen). 
Dit weegt inclusief het transport hiernaartoe, ruimschoots op tegen het storten van afval in het 
land van herkomst. 
 
Per 1 juli is de nieuwe non-ferroscheider in gebruik genomen als aanvulling op de 
slakkenopwerkingsinstallatie (SOI). Hierdoor is de SOI in staat tot dubbel zoveel non ferro 
metalen (zoals aluminium en koper) uit de ruwe bodemassen van het verbrande afval te 
halen. Door bovenstaande ontwikkelingen zijn de productiehoeveelheden volgens of boven 
verwachting.  
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Hoogrendement Centrale 
Ook met de HR Centrale is een hogere beschikbaarheid gerealiseerd dan verwacht. Dat is 
het gevolg van de inzet van het Verbeterprogramma HR Centrale waarmee aanvullende 
werkzaamheden zijn uitgevoerd voor een juiste in gebruik name en kennisopbouw. De hoge 
beschikbaarheid heeft bij de HR Centrale geleid tot productiehoeveelheden die hoger zijn dan 
in de begroting verwacht. Ook hier is de productiecapaciteit goed benut door buitenlands 
afval aan te trekken. Oorzaak van het tekort en onderbouwing voor het aantrekken van het 
buitenlands afval zijn identiek aan hetgeen bij de Afvalenergiecentrale is toegelicht. Door het 
buitenlands afval is ook bij de HR Centrale het gemiddelde tarief lager uitgekomen dan 
verwacht. Door het goede operationele functioneren realiseert de HR Centrale hogere 
productiehoeveelheden dan verwacht in de Begroting 2011.  
 

3.1.3 Wat heeft het gekost?  
 
Subprogramma: Afvalverwerking  
 
Bedragen x € 1 miljoen 

Rekening 
2010 

Begroting 
2011 

Rekening 
2011 

Verschil 
Rekening-
Begroting  

Lasten +  221,2 223,9 213,4 -10,5 

Baten -  -225,7 -230,8 -220 10,8 

Saldo voor mutaties reserves -4,5 -6,9 -6,6 0,3 

Mutaties reserves -1,1 -0,2 -0,2 0 

Saldo -5,6 -7,1 -6,8 0,3 

 
Het saldo in het subprogramma bedraagt € 6,8 miljoen positief, € 1,6 miljoen meer dan 
begroot. Het bereikte resultaat wordt hierna aan de hand van de diverse onderdelen van het 
subprogramma verklaard.  
 
AEC 
De exploitatie 2011 van de Afvalenergiecentrale sluit nagenoeg neutraal. Het resultaat van de 
Afvalenergiecentrale wordt  verdeeld over de deelnemende partijen (stadsdelen en derden).  
Voorgesteld wordt het kleine tekort in 2011 van € 0,02 miljoen ten laste van de 
egalisatiereserve te brengen. Vooruitlopend op de bestuurlijke besluitvorming hierover is deze 
resultaatbestemming in de balans per 31 december 2011 verwerkt. Hierdoor zal het 
afrekentarief 2011 gelijk zijn aan het vastgestelde voorschottarief van € 80 per ton. 
 
HRC 
De exploitatie 2011 voor de Hoogrendement Centrale (HR Centrale) sluit met een winst van 
€ 6,81 miljoen. Dit is € 0,26 miljoen hoger dan de taakstelling vanuit de Gemeente 
Amsterdam ter grootte van € 6,56 miljoen. Het betreft € 1,56 miljoen aan ombuigingen. 
 
I&H 
Het exploitatieresultaat 2011 van Inzameling en Hergebruik (I&H) bedraagt € 0,43 miljoen en 
is € 0,19 miljoen hoger dan de begroting. Door een herschikking van de interne 
doorbelastingen van transportkosten is de totale bedrijfsopbrengst 2011 lager dan in de 
Begroting 2011. In werkelijkheid is de omzet zonder deze herschikking echter ruim 
€ 0,3 miljoen hoger dan in de Begroting 2011. 
 
Afvalpunten 
Het resultaat over 2011 is € 0,81 miljoen hoger dan begroot. Het exploitatieresultaat wordt 
jaarlijks over alle stadsdelen verdeeld naar rato van de brengrespons particulieren in 2011. 
De voornaamste oorzaak is de daling van verwerkingskosten als resultaat van lagere tarieven 
voor de verwerking van afval. 
Het ingenomen volume grof huishoudelijk afval op de afvalpunten en hetgeen rechtstreeks 
naar verwerkers is gebracht, is samen 77.454 ton. Het totale volume van grof huishoudelijk 
afval is mede onder invloed van de recessie met 3.546 ton achtergebleven bij wat in de 
begroting was verwacht.  
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Baggerslibverwerking (Waternet) 
De kosten komen in 2011 uit op € 0,56 miljoen op een begrotingsbedrag van € 1,2 miljoen, 
derhalve een voordelig saldo van € 0,64 miljoen. Dit bedrag bestaat uit een onderschrijding bij 
de baggerslibverwerking. In 2011 was het aandeel verontreinigde bagger minder dan 
gepland, waardoor de kosten lager uitvallen dan begroot.  
 
Investeringen AEB 
In 2011 is uitvoering gegeven aan een aantal kredieten. In de 8-maandsrapportage heeft AEB 
een overschrijding gemeld van het krediet van € 12 miljoen dat toegekend is aan de NV AEC 
voor groot onderhoud verhuurdersbelang. In diezelfde rapportage is compensatie voor die 
overschrijding aangegeven in de vorm van overschotten in andere aan AEB toegekende 
kredieten.  
In de Jaarrekening 2011 wordt de overschrijding van € 1,43 miljoen in het krediet NV AEC 
gecompenseerd door overschotten uit de volgende kredieten: 
� aanpassing verwerking rookgasreiniging (RGR), aangevraagd in de Begroting 2010, 

overschot op het krediet: € 1 miljoen. 
� Mobiele kraan SOI, aangevraagd via een herschikking in de Begroting 2011, overschot 

op het krediet: € 0,2 miljoen. 
In totaal wordt van de overschrijding van € 1,43 miljoen op het krediet van NV AEC € 1,2 
miljoen gecompenseerd met overschotten op bovengenoemde kredieten. Het restant in de 
overschrijding van € 0,23 miljoen valt onder de grens van 5% toegestane overschrijding op 
het totale krediet. 
De hogere kapitaalslasten op de NV AEC vanwege de overschrijding op het krediet van € 12 
miljoen worden volledig gedekt door de huuropbrengsten van de installatie in de NV AEC. 

3.2 Subprogramma Milieu 
 
3.2.1. Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt? 
 
Programakkoord 2010-2014 
Voor dit subprogramma zijn geen programakkoorddoelstellingen geformuleerd.. 
 
Overige doelstellingen 
 

Doelstelling 2: Amsterdam is een toonaangevende duurzame stad, waarbij 2014 Amsterdam in de top 5 van de EU green Capital 
staat  
Indicator Nulmeting 

en 
peildatum 

Begroting 2011 Bereikt 2011 Te behalen resultaat 
2010 2014 

Positie op EU Greencapital 
list, of evt. andere objectieve 
ranglijst europese steden 
 
 

Amsterdam 
4e in 2009 

In 2014 zijn wij een 
toonaangevende stad, 
waarbij we  in de top 5 
eindigen bij de 
verrkiezing EU Green 

Duurzaamheids-programma 
Amsterdam Beslist Duurzaam 2011- 
2014 vastgesteld door raad  
 
Geen deelname van Amsterdam aan 

In 2013 is  aanvraag 
voor nieuwe EU 
Green Capital 
voorbreid 

Doelstelling 1 : In elk inko optraject is duurzaamheid meegewogen en waar mogelijk vertaald in inkoopcriteria of 
contractvoorwaarden 
Indicator Nulmeting en peildatum Rekening 

2010 
Begroting 
2011 

Bereikt 2011 Te behalen resultaat  
2010- 2014 

Amsterdamse monitor  
duurzaam inkopen 

Ambitie is 
tenminste 
75%. 

Landelijke 
monitor met 
nulmeting 
vindt plaats 
in 2010 

 80% � 86%  
� Uitvoerings-
programma 
duurzaam 
inkopen 
vastgesteld 
door raad  
(21 september 
2011) 
 

Uitvoeren jaarprogramma 
2011-2012, met daarin 
onder andere:  
� In 2e monitor 90% 
� Borging duurzaamheid bij 
GWW 
� Afsluiten nieuw FSC- 
convenant  
� Toepassen CO2 prestatie-
ladder 
� Opstellen jaarprogramma 
duurzaam inkopen  
2012-2013 
 

Raadsdruk Jaarrekening 2011 189Raadsdruk Jaarrekening 2011 189



 
Aan het vastgestelde 
duurzaamheidsprogramma is 
een duurzaamheidsindex 
gekoppeld bestaande uit tien 
indicatoren. Binnen de context 
van het programma geeft de 
index inzicht in de duurzame 
ontwikkeling van de stad.  

Capital. 
 
Vaststellen aanpak  
waarbij de punten 
verbeterd worden waarop 
we bij de vorige 
verkiezing 
ondergemiddeld 
scoorden en de  sterktes 
uitbouwen 

Green Capital 2014. 
 
 
Duurzaamheids-index vastgesteld 
Eerste resultaat duurzaamheids-
index 2011 in Q1 2012 

Grondstoffen transitie: 
Geformuleerd doel in 
duurzaamheids-programma 
 
 
 
Indicator in 
Duurzaamheidsprogramma: 
Hoeveelheid huishoudelijk 
restafval per inwoner 

 Duurzaamheids-
programma formuleren, 
zoals hoeveel % minder 
huidhoudelijk afval en % 
hergebruik materialen 
doormiddel van de 
volgende acties: 
- Vastgestelde 
grondstoffenstra-tegie 
door samenwerking 
diensten (AEB, Haven, 
IVV, IBA, OGA).  
- Bijdrage aan project 
haven, grondstof=afval 
- Cradle2Cradle loket en 
website geactualiseerd 
- Concrete project- en 
productadvisering 
Cradle2Cradle 
- Rapporteren over 
gerealiseerde icoon-
projecten in Amsterdam 

 
Uitgangssituatie: 324 kg. 
 
4e pijler DZH programma 
Materialen en Consumenten 
gereed. 
 
Afval=grondstof  loopt.    
Resultaat project fosfaat 
kringloop sluiten. Wordt  ook 
vervolgd in ondertekening 
landelijke Green Deal Fosfaat. 
 
 
C2C icoonproject: Voor de 
werf in Bos en Lommer is 
innovatief concept ontwikkeld, 
waarbij naar alle 
bedrijfsprocessen is gekeken 
vanuit C2C oogpunt.     

 

Economie en innovatie: 
Geformuleerd doel in 
duurzaamheidsprogramma 
 
EZ is trekker van deze pijler 
Duurzame Innovatieve 
Economie in duurzaamheids-
programma.  
Geformuleerde indicatoren 
zijn:   
Aantrekkelijkheid Amsterdam 
voor vestiging nieuwe 
bedrijven  
Energiegebruik bedrijven per 
toegevoegde waarde 

 -Duurzame bedrijven 
kiezen voor Amsterdam 
 
 
 
 
 
 
-Amsterdamse bedrijven 
werken steeds eco-
efficienter: 
-uitvoering project DEIS 
-project Groene 
LoperDuurzaam toerisme 

In 2011 enkele keren in 
samenwerking met AiB 
presentatie gegeven over 
duurzame ontwikkeling 
Amsterdam voor internationale 
duurzame bedrijven. 
 
 
Formuleren aanpak 
datacenters 
 
Milieuthermometer zorg 

 

Duurzaamheidprogrammering  -Vaststelling 
Duurzaamheidsprogram
ma 2010-2014 
-Projecten Duurzaam-
heidsprogramma in 
uitvoering 
-Opstellen 
duurzaamheidsverslag 

-Duurzaamheidsprogramma 
vastgesteld raad 6 april 2011 
-Geen separaat 
uurzaamheidsverslag 
gemaakt, is integraal 
onderdeel gemeentelijke 
jaarrekening 

 

Duurzaamheid verbinden in de 
stad: 
Steeds meer goede 
samenwerkingsverbanden 
tussen gemeente en 
bedrijfsleven, gemeente en 
bewoners versterken en 
verbinden op duurzaamheid  
 
DRO trekker van lichte 
coördinatie Duurzaamheid. 

 - Kennisnetwerk 
duurzaamheid binnen de 
stad onderhouden en 
versterken 
 
 
 
 
 
-Vormgeven lobby naar 
Europa en in Nederland 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Eerste aanzet gezamenlijke 
duurzaamheidsagenda met 
Schiphol en KLM  
 
 
 
 
 
 
-Duurzaamheid 8ste ambitie 
binnen Olympische Ambitie. 
 
Deelname aan G4 
duurzaamheid, eerste 
afspraken met min I&M over 
samenwerking G4/Amsterdam 
binnen rijksbrede Agenda 
Duurzaamheid.  
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-Externe communicatie 
(duurzaamheidswebsite) 
 
 
-Festival Amsterdam 
Duurzaam 
 
 
-programmamanagement 
CUD en SET 

 
Duurzaamheidspagina binnen 
www.amsterdam.nl/ 
duurzaam 
 
Festival Amsterdam Duurzaam 
2-3 juli 2011. Record aantal 
bezoekers publieksdag 
 
CUD medio 2010 afgerond; 
Eerste fase SET eind 2010 
afgerond. Nu inzet via 
Amsterdam Smart City 2.020 
(AIM, KPN, Liander, gemeente 
Amsterdam (EZ/DRO) 

 
Doelstelling 3: Amsterdam is een compacte en leefbare stad 
Indicator Nulmeting en 

peildatum 
Begroting 2011 Bereikt 2011 Te behalen 

resultaat 2010-
2014 

Actie plan geluid: 
− het aantal (ernstig) gehinderden 

en slaapgestoorden t.g.v. 
wegverkeer 

− aantal woningen met 
geluidbelasting boven 68dB 

 
Geluidskaart 
2007 

Beleid geactualiseerd voor:  
-Bouwen op geluidbelaste locaties 
-Bouwlawaai 
-Geluid bij evenementen 
-Uitvoeren actieplan geluid 
-Opstellen nieuwe geluidkaart in kader 
EU richtlijn 
-Zonebeheer en beleid Westpoort 

- Uitvoeren acties stille gebieden 

 Tweede actieplan 
geluid en 
geluidkaart 
vaststellen 

Externe veiligheid: 
alle risico’s in beeld en overal 
voldoen aan grenswaarde 

 Externe Veiligheid: o.a. groepsrisi-
cobeleid gemeentebreed vastgesteld 
-Structuurvisie Externe veiligheid 
Amsterdam vastgesteld 
-Voorzitterschap Task force Lucht 

-Adviseren op Wet milieubeheer 
procedures op gebied van Externe 
veiligheid en luchtkwaliteit 

- Ambtelijk concept 
voor  
gemeentebrede 
visie 
gereed  
De gemeentebrede 
visie zal in 2012 
bestuurlijk worden 
vastgesteld 

Ook in 2012 e.v. 
zal advies 
uitgebracht 
worden m.b.t. de 
toetsing en 
verantwoording 
van externe 
veiligheid in 
bestemmings-
plannen 

Energie: 
− Van de grootstedelijke projecten 

zal 100% en van de overige 
projecten  zal 70% die bij STAT 
langskomen een duurzaamheids-
paragraaf kennen 

− in de periode 2011-2014 5.000 
woningen voorzien van ieder zes 
zonnepanelen 

Doelen 
energie en 
lucht elders 
geformuleerd 

10 energievisies maken, waar 
Klimaatneutraal bouwen een van de 
scenario’s is. 
-4 quickscans milieu en duurzaamheid  
-2 Pilots Breeam uitvoeren voor 1 
nieuwbouw project en 1 
vernieuwbouw project 
 
-Milieuplaberum inclusief toetsing op 
externe veiligheid vastgesteld. 

-Quickscans uitvoeren en adviseren op 
ruimtelijke projecten met betrekking tot 
luchtkwaliteit 

- Ontwikkelingen in 
de stad vallen terug. 
Wel adviezen op 
projecten en 
bijgedragen aan  
europese subsidie 
voor Houthavens 
 
 
Geen 
Milieuplaberum 
gereed 
 

 
 
 

 
Doelstelling 4: thema gemeentelijke milieutaken t.a.v. bedrijven: regulering, en het toezicht op en de handhaving van de 
milieuregelgeving zijn op adequaat niveau 
Indicator Nulmeting en 

peildatum 
Begroting 2011 Bereikt 2011 Te behalen 

resultaat 
2010-2014 

− Regulering wordt uitgevoerd 
rekening houdend met de 
milieurisico’s; waar nodig 
worden specifieke voorschriften 
opgelegd 

− Procedures worden binnen de 
wettelijke termijnen 
afgehandeld 

De vergunning-
verlening is op 
adequaat 
niveau: 
milieuvergun-
ningen binnen 
wettelijke 
termijn: 90% 
(2007) 

-273 Wabo(deel)-
vergunningen en andere 
reguleringsprocedures 
waarvan 158 voor de 
centrale stad. 

-Vergunningprocedures 
en overige procedures 
worden voor 100% bin-
nen de wettelijke termijn 
afgehandeld 

In totaal 420 Wabo (deel)-
vergunningen en andere 
regulerings-procedures waarvan 
236 voor de centrale stad  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Procedures worden binnen de 
wettelijke termijn afgehandeld  

Van de 
beschikkingen 
op BUSmel-
dingen en 

320 Beschikkingen op 
BUS-meldingen en sa-
neringsbeschikkingen --
250 Evaluatie- en 

-327 Beschikkingen op BUS-mel-
dingen en saneringsbeschik-
kingen  
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sanerings-
beschikkingen 
wordt 95% 
binnen de wet-
telijke termijn 
afgegeven, van 
de evaluatie-
beschikkingen 
53% (2007) 

nazorgbeschikkingen 

-750 Beoordelingen bo-
demonderzoeken en 
meldingen 
vrijstellingsregeling 

-Saneringsbeschikkin-
gen en beschikkingen op 
evaluatieverslagen >98% 
binnen de wettelijke 
termijn 

-251 Evaluatie- en nazorgbe-
schikkingen 

-535 Beoordelingen bodemon-
derzoeken en meldingen 
vrijstellingsregeling 

-Saneringsbeschikkin-gen 100% 
binnen wettelijke termijn.  
-Beschikkingen op 
evaluatieverslagen 89% binnen 
de wettelijke termijn 

− Milieugerelateerde klachten 
worden adequaat onderzocht; 
bij constatering van een 
gegronde klacht volgen controle 
en handhaving 
 

− Op bodemsaneringen wordt 
toezicht uitgeoefend afhankelijk 
van complexiteit en 
milieurisico’s 

 
 
 
 
 
 
Bodemtoezicht: 
94% sanerin-
gen op 
beschikking; 
67% op BUS-
melding 

-Toezicht bij bedrijven 
100% conform planning 

-Behandelling milieu-
gerelateerde klachten: 
100% 

Bodemtoezicht: 90% 
saneringen op beschik-
king; 60% op BUS-
melding 

Planning  volledig uitgevoerd 
 
 Alle klachten onderzocht 
Handhaving waar 
nodig plaatsgevonden 
 
100% van de beschikte 
saneringen en 61% van de BUS-
meldingen 

 

 
Doelstelling 5: thema Bodem; Duurzame ambities 2011-2014 
Indicator Nulmeting 

en 
peildatum 

Begroting 2011 Bereikt 2011 Te behalen 
resultaat 
2010-2014 

Functionele 
kwaliteit voor grond 
en grondwater die 
bijdraagt aan een 
gezondere 
leefomgeving 

 -Inventarisatie en beheersmaatregelen 
spoedlocaties humaan 
 
-Inventarisatie en beheersmaatregelen 
spoedlocaties ecologisch 
 
-Nazorg Wester- en Oostergasfabriek 
 
-Onderzoeksfase saneringsvariant 
Zuidergasfabriek 
 
-Sanering Zuidergasfabriek 
 
 
 
 
-Sanering waterbodem van de  
Haarlemmertrekvaart 
 
 
-Voortgang sanering Volgermeer-polder 
 
 
-Nazorg en optimalisering nazorg 
Diemerzeedijk 
 
 
 
 
-Midterm-review in het kader convenant 
bodem 
-Nazorg regulier 
 
 

Inventarisatie uitgevoerd en over de 
uitkomst gerapporteerd 
 
idem 
 
 
Nazorg uitgevoerd door OGA 
 
Onderzoek: nog niet afgerond 
 
 
Nog niet gestart 
 
 
 
 
Opdracht verstrekt aan Waternet  
Uitvoering 2012-2013 
 
 
Sanering in  2011 afgerond, opening 
door ZKH prins Willem Alexander. 
 
In het kader van de optimalisering zijn 
de 1e vier bronnen voor proefonttrek-
kingen ingericht. De effecten daarvan 
worden met een intensief meet- en 
monitorprogramma vastgelegd 
 
 
 
Er is inventarisatie projectenlijst 
opgesteld. Dit heeft geleid tot 
reducering van aantal nazorglocaties  

In 2012 
uitvoering 
maatregelen 
Idem 
 
 
Effectieve 
nazorg 
 
 
 
Start 
sanering, 
verwachting 
2013> 
 
Waterbodem 
gesaneerd 
 
 
Inregelfase 
gestart. 
 
Resultaat 
nog niet 
gedefinieerd 

 

3.2.2 Wat hebben we ervoor gedaan? 
Doelstelling 1: In elk inkooptraject is duurzaamheid meegewogen en waar mogelijk vertaald in 
inkoopcriteria of contractvoorwaarden 
Uit de monitoring die begin 2011 plaatsvond bleek dat Amsterdam in 2010 
duurzaamheidscriteria toepaste bij 89% van de inkooptrajecten waarvoor criteria ook echt 
beschikbaar zijn. Dat is ruim boven de doelstelling van 75%. Ook voor 2011 loopt een 
monitor. Resultaten worden in 2012 bekend. In september 2011 is het Uitvoeringsprogramma 
Duurzaam Inkopen 2011-2014 vastgesteld, met daarin tal van concrete acties die bijdragen 
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aan de doelstelling. Door samenwerkende gemeentelijke organisaties zijn verschillende 
bijeenkomsten georganiseerd waardoor inkopers en projectleiders aan de slag konden met 
duurzaam inkopen.  
Eind 2011 is een startnotitie goedgekeurd door wethouders Verkeer en Duurzaamheid t.b.v. 
het uitvoeren van een standaard check op duurzaamheid in de Grond-, Weg- en Waterbouw 
Om een steviger borging van de inkoop van FSC-hout te realiseren zijn er in december 
brieven uitgegaan richting stadsdelen en diensten waarin wordt aangekondigd dat dit 
onderwerp opgepakt wordt in 2012, mogelijk bekrachtigd door een nieuw convenant. 
 
Doelstelling 2: Amsterdam is een toonaangevende duurzame stad, waarbij 2014 Amsterdam 
in de top 5 van de EU green Capitalstaat 
Het stedelijk duurzaamheidsprogramma Amsterdam Beslist Duurzaam 2011-2014 is 6 april 
2011vastgesteld door uw raad. In het duurzaamheidsprogramma zijn vier pijlers 
onderscheiden: Klimaat & Energie, Duurzame bereikbaarheid & Luchtkwaliteit, Duurzame 
innovatieve economie, Materialen & Consumenten. Eind 2011 is een stedelijke 
duurzaamheidsindex gerealiseerd bestaande uit tien indicatoren. Naast twee algemene 
indicatoren zijn er per pijler twee specifieke indicatoren ontwikkeld. Binnen de context van het 
duurzaamheidsprogramma geeft de index inzicht in de duurzame ontwikkeling van de stad. 
Over duurzaamheidsprogramma en duurzaamheidsindex wordt gerapporteerd in de 
paragaraaf duurzaamheid  van de gemeentelijke jaarrekening.  
Amsterdam heeft zich niet ingeschreven voor de EU Green Capital competitie 2014; aan het 
eind van de huidige collegeperiode zal besloten worden of Amsterdam opnieuw mee gaat 
doen met de EU Green Capital Award. 
 
Doelstelling 3: Amsterdam is een compacte en leefbare stad  
 
Externe Veiligheid 
In een compacte en leefbare stad zijn de risico’s die gepaard gaan met activiteiten waarbij 
gevaarlijke stoffen betrokken zijn algemeen bekend en maatschappelijk aanvaardbaar.  
Een ambtelijk concept voor de gemeentebrede visie Externe Veiligheid is gereed en 
beschrijft op welke wijze we het veiligheidsniveau in stand kunnen houden en waar mogelijk 
verbeteren. Tevens komen de ruimtelijke keuzes aan de orde die we maken om de externe 
veiligheid te verbeteren.  
 
Milieu en ruimtelijke ordening 
De hoofddoelstelling behelst klimaatneutraal, waterneutraal en gifvrij bouwen, hanteren van 
de Cradle toCradle (C2C) filosofie voor grondstoffen, bevorderen van leefbaarheid (stil, veilig, 
gezond), zoeken naar ‘toegevoegde waarde’. De volgende activiteiten werden uitgevoerd:  
� energieadviezen aan projecten op basis van de energievisie  
� advisering en begeleiding van duurzaamheid in aanbestedingsprocedure 
� voorlichting en communicatie naar buiten  
� subsidieaanvraag neerleggen in Brussel 
� Milieuplaberum vernieuwen (en opnemen in Plaberum) 
� externe veiligheid, luchtkwaliteit en geluid onderdeel van duurzame advisering laten zijn  
 
Doelstelling 4: Thema gemeentelijke milieutaken t.a.v. bedrijven en bodem: regulering, en het 
toezicht op en de handhaving van de regelgeving zijn op adequaat niveau 
 
Regulering 
Het doel van milieuvergunningverlening en overige milieuregulering is de milieueffecten op de 
omgeving te beperken binnen het kader van de Wet milieubeheer. In 2011 maakte de 
procedure onderdeel uit van de Wabovergunning. Bij de invoering van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht zijn de stadsdelen coördinator geworden voor de procedures, en 
zijn het bevoegd gezag. Door de invoering van de Wabo is het delegatiebesluit vervallen en 
daarmee de werkzaamheden in delegatie voor de provincie. Verder is per 1 januari 2011 een 
aantal afvalverwerkende bedrijven meldingsplichtig geworden en onder bevoegd gezag van 
de provincie gekomen. Per 1 juli 2011 is het Besluit lozen buiten inrichtingen van kracht 
geworden. Lozingen van bijvoorbeeld bouwputbemalingen kunnen in de meeste gevallen nu 
volstaan met een melding. 
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In 2011 zijn de toetsingskaders voor de regulering vastgelegd in de Nota bodembeheer die in 
2012 bestuurlijk wordt vastgesteld. 
 
Toezicht en handhaving 
Het effect van de economische crisis op het behalen van de doelstelling lijkt zich bij bedrijven 
ook te manifesteren als bezuiniging op onderhoud. Dure milieu-investeringen worden 
uitgesteld. Het resultaat is een slechter naleefgedrag van de milieuregelgeving. Ook kunnen 
zich gevaarlijke situaties voordoen. Landelijk is deze trend geconstateerd. 
In 2011 is de lijn voor integraal toezicht met kracht voortgezet. Het toezicht op de naleving 
van de milieuregelgeving bij bedrijven, en op bodemlocaties, vindt plaats volgens een vooraf 
op basis van een risicoanalyse vastgestelde bezoekfrequentie.  
 
Doelstelling 5: Thema Bodem; Duurzame ambities 2011-2014 
Convenant Bodemontwikkelingsbeleid en aanpak spoedlocaties 
Er is een belangrijke bijdrage geleverd aan de landelijk ingezette transitie van het sectorale 
bodembeleid naar een geïntegreerd ruimtelijk ordeningsbeleid van bodemkwaliteit, 
bodemenergie en grondwater op basis van een innovatieve, onorthodoxe benadering. Het 
resultaat is Het Manifest van De Keizerskroon waarmee bestuurders betrokken kunnen 
worden bij deze noodzakelijke transitie. Daarnaast is er binnengemeentelijk samenwerking 
gezocht op het thema ‘ondergrond’, dat vraagt om gezamenlijk optrekken van bodemenergie, 
grondwater en bodemkwaliteit. Binnen het project ‘spoedlocaties’ is er verdiept op de 
werkvoorraad in de diffuus verontreinigde binnenstad. De onderhandelingen hierover met het 
ministerie lopen door in 2012. Tot slot is de Nota Bodembeheer ter inzage gelegd voor 
bestuurlijke vaststelling in 2012.  
 
Oostergasfabriek 
De grondsanering is afgerond en tot 2015 wordt een grondwatersanering uitgevoerd. De 
discussie met het stadsdeel, die werd veroorzaakt door een gerechtelijke uitspraak over het 
leveren van bouwrijpe grond tegen marktprijzen, zonder dat daarbij de kosten van sanering 
verdisconteerd kunnen worden, is afgerond. Evenals bij de Volgermeerpolder is de nazorg en 
de grondwatersanering (na het opheffen van het Project Bureau Bodem) in handen gegeven 
van de nazorgorganisatie van OGA. 
 
Zuidergasfabriek 
De sanering van de Zuidergasfabriek is essentieel voor de herontwikkeling van het 
Overamstelgebied. In het door het Rijk toegezegde budget voor deze sanering is uitgegaan 
van een rijksbijdrage van 33% van de kosten van de sanering tot een maximum van circa  
€ 20 miljoen. Doordat de gebiedsontwikkeling sterk vertraagd is, zijn gesprekken gestart 
tussen het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de Gemeente Amsterdam om te bezien 
hoe de financiële middelen kunnen worden ingezet op een wijze die past binnen het nieuwe, 
in 2011 gedefinieerde, integrale bodembeleid en bij integrale gebiedsontwikkeling 
 
Gasfabriek Marnixstraat (Appeltjesmarkt) 
De noodzakelijke sanering van de voormalige gasfabriek aan de Marnixstraat is uitgesteld tot 
na 2014. Aan de Groenmarktkade is in 2011 een deelsanering uitgevoerd, 1/3 deel van de 
kosten (circa € 0,6 miljoen) komt ten laste van het gasfabriekenprogramma, het overige ten 
laste van Stadsdeel Centrum.   
 
Waterbodems bij de gasfabrieken 
Alle vier de gasfabrieken stonden aan het water; de waterbodem is daardoor verontreinigd 
geraakt. Waternet heeft medio 2011 opdracht gekregen voor het uitvoeren van de 
waterbodemsanering van de Haarlemmertrekvaart bij de Westergasfabriek. De uitvoering van 
deze sanering  was oorspronkelijk gepland in 2011 en vindt nu plaats in de winterperiode 
2012-2013. De sanering van nog een waterbodem – onderhoudsbaggerwerk nabij locatie 
Appeltjesmarkt – staat vóór 2015 gepland, de overige twee zijn doorgeschoven tot na 2014. 
 
Volgermeerpolder 
De sanering van de Volgermeerpolder is officieel in 2011 afgerond met de opening van de 
polder door ZKH prins Willem Alexander. Een paar kleinere onderdelen wachten nog op 
uitvoering de komende jaren. Per 1 mei 2011 is het Project Bureau Bodem opgeheven. De 
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nazorgorganisatie bodemsanering van OGA heeft medio 2011 opdracht gekregen om de 
regie te voeren voor de inregelfase van de bodemsanering, de eerste stap in het beheer. 
Deze inregelfase duurt tot 2015. Eind 2011 is het gesprek met het ministerie van 
Infrastructuur en Milieu over de wijze waarop het in principe eeuwigdurende beheer van de 
Volgermeerpolder gefinancierd moet worden voortgezet.  
 

3.2.3 Wat heeft het gekost? 
 
 Subprogramma Milieu  
 
Bedragen x € 1 miljoen 

Rekening 
2010 

Begroting 
2011 

Rekening 
2011 

Verschil 
Rekening-
Begroting  

Lasten +  61,1 57,1 40,1 -17 

Baten -  33 34,3 17,1 -17,2 

Saldo voor mutaties reserves 28,1 22,8 23 0,2 

Mutaties reserves   -0,3 -0,3 

Saldo 28,1 22,8 22,7 0,3 

 
 
Het saldo in het subprogramma Milieu bedraagt € 22,6 miljoen en is nagenoeg gelijk aan de 
vastgestelde Begroting 2011 (verschil € 0,2 miljoen). De belangrijkste ontwikkelingen voor het 
saldo hebben hadden betrekking op bodemsanering.  

3.3 Subprogramma Waterbeheer 
 
3.3.1 Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt? 
 
Vorming geïntegreerd watercyclusbedrijf Waternet  
Waternet is een watercyclusorganisatie waarmee de klant op een eenvoudige en 
transparante manier zaken kan doen. Door de fusie per 1 januari 2011 met de gemeentelijke 
Dienst Binnenwaterbeheer zijn alle watertaken in Amsterdam in één hand gekomen. Na  de 
fusie regelt Waternet voortaan ook het verkeer op het binnenwater, de bediening van sluizen 
en bruggen en –in mandaat van stadsdelen- de vergunningen voor woonboten. Er is één 
uitzondering: het onderdeel heffen en innen Binnenhavengeld beroepsvaart is overgegaan 
naar Haven Amsterdam 
 
In 2011 zijn de drinkwatertarieven op het peil van 2010 kunnen gehouden. Het rioolrecht is 
beperkt gestegen. Ter ontlasting van de algemene dienst zijn in 2011 de kosten voor de 
grondwaterzorg verschoven naar de rioolheffing en is het vereveningsfonds ontlast door de 
kosten van de eerste aanleg riolering te verschuiven van de grondexploitatie naar de 
rioolheffing. 
 
3.3.2 Wat hebben we ervoor gedaan? 
 
Nieuwe drinkwaterwet  
Na een lang wetgevingstraject is de Drinkwaterwet op 1 juli 2011 in werking getreden, samen 
met het Drinkwaterbesluit, de Drinkwaterregeling, de Regeling legionellapreventie en de 
Regeling materialen en chemicaliën. In het Drinkwaterbesluit en de uitvoeringsregelingen 
worden onderwerpen van de Drinkwaterwet verder uitgewerkt. De belangrijkste 
vernieuwingen zijn de bepalingen over kostendekkende tarieven en verplichte 
prestatievergelijking (benchmarking).  
 
Kaderrichtlijn Water  
De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) heeft tot doel om het waterbeheer te stroomlijnen en 
ecologische en chemische doelen te realiseren. Daarnaast moet de KRW zorgen voor een 
goede bescherming van de innamepunten voor de drinkwatervoorziening. Eén van de 
Amsterdamse projecten in het kader van de kaderrichtlijn is de ijzersuppletie ‘Terra Nova’. 
Waternet heeft in samenwerking met Waterschap AGV een waterkwaliteitsverbeterende proef 
uitgevoerd voor ijzersuppletie in het Natura 2000 gebied ‘Terra Nova’ binnen de gemeente 
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Loenen2. Deze is succesvol afgerond. Komend jaar wordt de samenwerking voortgezet en 
bezien wat de mogelijkheden zijn. 
 
Wateropgave Bethunepolder 
In 2011 werden, onder de verantwoordelijkheid van de Provincie Utrecht, de verschillende 
aspecten van de Bethunepolder met betrekking tot de herinrichting verder onderhandeld en 
bestudeerd. De verwachting is nu dat in het 4e kwartaal van 2012 de eerste schop in de grond 
gaat ten bate van de herinrichting van de polder. Naast de verdere ontwikkelingen ten bate 
van de herinrichting van de polder zijn (agrarische) gronden aangekocht in het kader van het 
Convenant Bethunepolder (aankoop ten bate van natuurontwikkeling enerzijds en 
bescherming grondwater t.b.v. drinkwater anderzijds) en zijn trajecten ingezet voor de 
aankoop van meer gronden in de polder. 
 
Klimaatverandering: adaptatie en mitigatie 
In 2011 is het boekje Amsterdam Waterbestendig gemaakt. Hierin zijn de belangrijkste 
watergerelateerde klimaatadaptatie opgaven voor de stad geïdentificeerd en nader 
omschreven in een historische en ruimtelijke context. In de gebiedspilot ‘De waterbestendige 
stad’, in het kader van het Delta (deel)programma Veiligheid, is in beeld gebracht hoe de 
regio Amsterdam in de toekomst kan worden beschermd tegen overstromingen en hoe de 
gevolgen van een overstroming kunnen worden beperkt (‘meerlaagsveiligheid’) en wat de 
ruimtelijke gevolgen hiervan zijn. Het programma Amsterdam Rainproof 2015 kijkt hoe 
Amsterdam de gevolgen van extremere neerslag kan opvangen binnen het huidige 
afvoersysteem, de openbare en de particuliere ruimte.  
Het afgelopen jaar zijn de risico's in beeld gebracht, is onderzoek gedaan naar invulling van 
de wettelijke regenwaterzorgplicht door particulieren en bedrijven en is gewerkt aan het 
knelpunt bij het viaduct Treublaan. 
Met betrekking tot mitigatie integraal beleid ontwikkeld om de bijdrage van de Amsterdamse 
waterketen aan de emissie van broeikasgassen te beperken en daarmee een bijdrage te 
leveren aan de Amsterdamse doelstelling om in 2025 een CO2-emissiereductie van 40% te 
bereiken. Thans wordt gewerkt aan de doelstelling om in 2020 klimaatneutraal te opereren. 
In de afgelopen periode zijn mitigatiemaatregelen in kaart gebracht om in 2020 
klimaatneutraal te opereren, gebaseerd op het benutten van energie uit de gehele 
watercyclus: afvalwater, drinkwater, grondwater en oppervlaktewater. Eind 2011 is begonnen 
met de vertaling van deze maatregelen naar concrete projecten die in 2012 kunnen starten. 
 
Onderzoek samenwerking met Afval Energiebedrijf Amsterdam  
In 2011 is een projectorganisatie bestaande uit medewerkers van het Afval Energiebedrijf en 
Waternet gestart met een onderzoek naar de voordelen van samenwerking tussen beide 
bedrijven, de daaraan verbonden risico’s en de mogelijke samenwerkingsvorm.  
 
Water en energie  
Waternet heeft midden 2011 de taak gekregen om bij te dragen aan een stadsbrede visie en 
plan voor de inrichting van de warmte- en koudevoorziening. Deze voorziening moet 
betaalbaar, betrouwbaar en duurzaam zijn en de huidige fossiele bronnen vervangen door 
duurzame bronnen als restwarmte, biomassa, geothermie, diepe meren en 
warmte/koudeopslag (wko).  
 
Handhaving op het gebied van nautisch vaarwegbeheer  
In 2011 is het project Overlast te water geëvalueerd en in het najaar aangeboden aan uw 
raad. De belangrijkste maatregelen zijn: invoering van een verbod op versterkte muziek met 
ingang van vaarseizoen 2012, aanscherping van de regels ter bestrijding van illegaal 
passagiersvervoer, onderzoek éénrichtingsverkeer Prinsengracht, de ingezette intensievere 
samenwerking met de politie te water doorzetten. 
 
 
 

                                                
2 Het herstel van de waterkwaliteit in laagveenplassen kan ernstig worden gehinderd door het vrijkomen van fosfaat 
uit de bodem. Een van de oorzaken is het geringe ijzergehalte in de bodem. IJzer kan fosfaat binden. Sinds 2009 
experimenteren Waternet, het NIOO en de Radboud Universiteit daarom met ijzersuppletie in de laagveenplas Terra 
Nova. 
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Verbeteren luchtkwaliteit door schoner varen 
Vervanging van de eigen vloot om te voldoen aan de uitstootnormen (CCR3)alsmede de 
aanschaf van vier hybride motoren. Het elektrisch varen door rondvaart wordt gestimuleerd 
middels subsidie (€ 2 miljoen door Bureau Luchtkwaliteit). Er zijn twee oplaadpunten 
gerealiseerd in samenwerking met Stadsdeel Centrum. Bevorderen dat woonboten in de stad 
vergund zijn: er zijn 300 ligplaatsvergunningen voor woonboten verleend in opdracht van de 
stadsdelen Centrum, Oost en West. 
 
Vlot en veilig scheepvaartverkeer 
Op basis van een analyse van meldingen van overlast is een kaart opgesteld met 4 hotspots 
waar intensiever toezicht is gehouden. 1.500 controles op vaarsnelheid hebben geleid tot 
circa 200 keer daadwerkelijk optreden. In het kader van toezicht en handhaving van de 
verordening binnenhavengeld zijn vanaf 1 april 2011 4.400 binnenhavengeld-vignetten 
verkocht. Er zijn 700 wrakken in Amsterdam gesignaleerd en verwijderd. Nautische 
begeleiding heeft plaatsgevonden bij evenementen zoals Koninginnedag, Gay-Parade, 
Prinsengracht-concert, de roeisloepentocht et cetera. De bereikbaarheid van de stad valt of 
staat met een optimale doorstroming van het land- en scheepvaartverkeer. In 2011 is een 
gemiddelde doorvaartduur op de Kostverlorenroute behaald van 78 minuten. Voor de route 
Amsterdam Oostzijde bedroeg dit 66 minuten. Hiermee is ruimschoots voldaan aan de 
gestelde norm. 

3.3.3 Wat heeft het gekost? 
 Subprogramma Waterbeheer  
 
Bedragen x € 1 miljoen 

Rekening 
2010 

Begroting 
2011 

Rekening 
2011 

Verschil 
Rekening-
Begroting  

Lasten +  17,8 16,8 16,3 -0,5 

Baten -  4,3 2,9 2,9 0 

Saldo voor mutaties reserves 13,5 13,9 13,4 -0,5 

Mutaties reserves -0,3 3,2 -0,3 -3,5 

Saldo 13,2 17,1 13,1 -4,0 

 
Het saldo van het subprogramma is € 0,7 miljoen lager dan dat van de vastgestelde 
begroting. Het subprogramma wordt gevormd door het onderdeel Binnenwaterbeheer (BBA) 
van Waternet en een aantal activiteiten op het gebied van waterbeheer dat door Waternet 
wordt uitgevoerd. De (grond)waterbeheertaken komen ten laste van de algemene dienst. Het 
lagere saldo wordt veroorzaakt door hogere baten en lagere lasten op de diverse activiteiten 
met betrekking tot het waterbeheer (lagere lasten baggeren/drijfvuilvissen, lagere lasten 
BBA).  
 
3.4 Subprogramma Afvalwatertransport 
 
3.4.1. Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt? 
Het Plan Gemeentelijke Watertaken Amsterdam 2010-2015 Breed Water is op 17 februari 
2010 door uw vergadering vastgesteld als vervolg op het Afvalwaterplan Amsterdam 2005-
2009. Het plan geeft de manier weer waarop Amsterdam met de zorgplichten voor stedelijk 
afvalwater, hemelwater en grondwater omgaat. Het plan geeft een doorkijk van de te 
verwachten kosten en investeringen voor de planperiode tot en met 2015. De in dit plan 
opgenomen grondwatertaak is nieuw. 
 
3.4.2 Wat hebben we ervoor gedaan? 
Waternet voert in het kader van afvalwatertransport de volgende taken uit:    
� het beheer en onderhoud van het rioolstelsel met een totale lengte van circa 3.873 km.  
� het beheer en onderhoud aan de rioolgemalen, bergbezinkbassins, drukrioolgemalen, 

boostergemalen en overstortputten. 
� het storten van put- en kolkenvuil omvat het verwerken van riool- , kolken- en gemalenslib 

voor en door Waternet op een milieuverantwoorde manier. 
� 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. 
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3.4.3 Wat heeft het gekost? 

 
Subprogramma Afvalwatertransport  
 
Bedragen x € 1 miljoen 

Rekening 
2010 

Begroting 
2011 

Rekening 
2011 

Verschil 
Rekening-
Begroting  

Lasten +  68,1 63,6 69,7 6,1 

Baten -  70,9 66 73 7 

Saldo voor mutaties reserves 2,8 2,4 3,3 0,9 

Mutaties reserves 0,0 0,0 0,0 0,0 

Saldo 2,8 2,4 3,3 0,9 

 
Het saldo in het subprogramma bedraagt € 3,3 miljoen positief. Dit is € 0,9 miljoen meer dan 
begroot .Het bereikte resultaat wordt hierna verklaard aan de hand van het belangrijkste 
onderdeel van het subprogramma, de rioleringstaak.  
 
Rioleringstaak  
De dotatie 2011 aan de voorziening rioolheffing bedraagt € 6,4 miljoen. Hierin is begrepen 
een bedrag van € 5 miljoen wegens een ontvangen incidentele baat uit het Leningsfonds, 
welke is toegevoegd aan de voorziening. De resterende dotatie ad € 1,4 miljoen bestaat een 
drietal componenten: hogere inkomsten rioolheffing  € 0,3 miljoen; lagere kosten Waternet  
€ 2,5 miljoen; correctie wegens brutering kapitaallasten € 1,4 miljoen. Na de dotatie in 2011 
van € 6,4 miljoen bedraagt de stand van de voorziening rioolheffing dan ultimo 2011 
€ 10,4 miljoen. 
 
Investeringen Rioleringstaak   
Op de rioleringstaak is door diverse oorzaken (onder andere aanpassing planning en 
gecombineerd werken) minder geïnvesteerd (€ 17,8 miljoen) dan begroot (€ 20,4 miljoen). 
 
3.5 Subprogramma Drinkwatervoorziening 
 
3.5.1 Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt? 
Waternet staat voor een drinkwaterlevering van betrouwbare kwaliteit, 24 uur per dag. 
 
3.5.2 Wat hebben we ervoor gedaan? 
 
In 2011 leverde Waternet  67,0 miljoen m3 drinkwater in Amsterdam, Amstelveen, Ouder-
Amstel, Heemstede, Diemen en Muiden en dat is 0,23 miljoen m3 minder dan in 2010.  
De prognose 2011 voor het distributiegebied, opgesteld in april 2010, lag 0,5 miljoen m3 lager 
dan geleverd.  
De engrosklanten namen ruim 18,1 miljoen m3 af, conform de contracten. Hiermee komt de 
totale drinkwaterlevering 2011 uit op afgerond 85,2 miljoen m3.  

3.5.3 Wat heeft het gekost? 

 
Subprogramma Drinkwatervoorziening  
 
Bedragen x € 1 miljoen  

Rekening 
2010 

Begroting 
2011 

Rekening 
2011 

Verschil 
Rekening-
Begroting  

Lasten +  111 110,7 109,6 -1,1 

Baten -  111 110,7 110,4 -0,3 

Saldo voor mutaties reserves 0 0 -0,8 -0,8 

Mutaties reserves 0,0 0,0 0,9 0,9 

Saldo 0,0 0,0 0,1 0,1 
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De exploitatie Drinkwater sluit in 2011 na verwerking van de reserve in te verdienen 
overnamesommen drinkwater (€ 1,3 miljoen) met een negatief resultaat van € 0,5 miljoen 
welk bedrag is onttrokken aan de egalisatiereserve. Hierdoor bedraagt deze ultimo 2011 
€ 7,4 miljoen. Voor 2011 was begroot een exploitatietekort van € 2,6 miljoen en 
dientengevolge een onttrekking aan de reserve. Het verschil in mutatie van € 2,1 miljoen 
tussen begroting en realisatie is in grote lijnen als volgt te verklaren. 
Hogere baten dan begroot ad € 2,3 miljoen. Dit bedrag wordt gevormd door hogere 
opbrengsten watergeld ad € 1,6 miljoen als gevolg van de halvering korting alleenwonenden 
per 1 juli 2011 en hogere levering zakelijk verbruik in 2011. Voorts zijn er hogere baten 
vastrecht ad € 0,4 miljoen en is er een vrijval van de te restitueren korting alleenwonenden ad 
€ 0,3 miljoen. Voorts zijn de lasten gesaldeerd € 0,2 miljoen hoger dan begroot. 
 
De bijdrage van € 0,75 miljoen aan Wereldwaternet  als uitvloeisel van het raadsbesluit 155 
d.d. 8-7-2010 inzake de bestemming van 1% van de drinkwateromzet ten behoeve van 
internationale samenwerking is indirect ten laste van de egalisatiereserve Drinkwater 
gebracht.  
 
Investeringen Drinkwatertaak  
De reguliere uitgaven op de leidingkredieten in 2011 liggen - vooral als gevolg van sterk 
teruggelopen bouwactiviteiten - lager dan begroot. 
In overeenstemming met de bestendige gedragslijn worden de restantbudgetten van de 
bemeterings- en leidingkredieten niet naar het volgende jaar getransporteerd. 
 
 
4 Reserves, voorzieningen, investeringen 

4.1 Reserves 
Bedragen x € 1 miljoen                                                                                                                                                                    Stand 

ultimo  
Mutaties 2011 Stand 

ultimo  

  2010  +  -/-  2011 

Nazorg Diemerzeedijjk 12,7     12,7 

Egalisatiereserve Waternet 7,8 0,5   7,3 

In te verdienen overnamesommen Waternet -1,3   1,3 0 

WW-gelden (BBA en vm. BBA) 0,3 0,3   0 

Toekomstige WW- uitk. (AEB) 0,2 0,2   0 

Bodemsaneringsgelden gemeente 4,2     4,2 

Dienstverlening DMB 0,4 0,4   0 

Overige reserves  0,2 0,2   0 

Totaal reserves 24,5 1,6 1,3 24,2 

4.1.1 Afgewikkelde reserves 
Reserve in te verdienen overnamesommen Drinkwater (Waternet) 
De negatieve reserve neemt in 2011 af met € 1,3 miljoen en bedraagt ultimo 2011 € 0.  
 
WW reserves (BBA/AEB) 
De WW-reserves van het voormalig BBA en van AEB zijn benut in 2011.  
 
Reserve Dienstverlening DMB 
De reserve dienstverlening DMB (Milieu en Water) zijn in 2011 ingezet om de tekorten op de 
betaalde dienstverlening te compenseren.  

4.1.2 Gehandhaafde reserves  
Egalisatiereserve Drinkwater (Waternet) 
De onttrekking betreft het exploitatieresultaat en bedraagt € 0,47 miljoen. Hiermee komt de 
stand van de egalisatiereserve ultimo 2011 uit op € 7,3 miljoen. 
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Reserve Bodemsaneringsgelden 
Dotatie c.q. onttrekking waren voor voortzetting bodemsaneringen, inclusief nazorg. 
Voorheen werden deze gelden verkregen van het Rijk, overschotten werden geboekt op 
vooruitontvangen rijksgelden. De stand begin 2011 bedroeg € 4,2 miljoen De 
werkzaamheden zijn uitgesteld. De stand ultimo 2011 is nog steeds € 4,2 miljoen.  

Nazorg Diemerzeedijk 

De (rente over de) reserve dient als dekking voor het gemeentelijke aandeel (50%) in de 
nazorgkosten voor de Diemerzeedijk. Ter dekking van de uitgaven zijn alle verkregen rente-
inkomsten benut.  

4.2 Voorzieningen 
 
Bedragen x € 1 miljoen                                                                                                                                                                                                          Stand 

ultimo  
Mutaties 2011 Stand 

ultimo  

  2010  +  -/-  2011 

Bodemsanering (OGA) 10,1 5,4   4,7 

Bodemsanering (DMB)     11,1 11,1 

Technische risico’s AVI 4,5     4,5 

Groot onderhoud AVI 0,3 0,3   0 

VAk matig 0,2     0,2 

Groot onderhoud HRC 4,5 0,5 5,5 9,5 

Rioolrecht 4   6,4 10,4 

Totaal voorzieningen 23,6 6,2 23 40,4 

 
4.2.1 Nieuwe voorzieningen 
 
Voorziening bodemsanering (DMB) 
Omdat aan de activiteiten ten aanzien van de bodemsanering verplichtingen ten grondslag 
liggen zijn de niet bestede middelen 2011 (€ 11,1 miljoen) in een nieuwe voorziening 
bodemsanering gestopt. De reden hiervan is uitstel en/of langere doorlooptijd in de uitvoering. 
De gelden zullen wel tot besteding komen, zo is voor de sanering Oostergasfabriek circa 
€ 6 miljoen aan kosten te verwachten is.  
 
4.2.2 Gehandhaafde  voorzieningen 
 
Groot onderhoud en vervangingsinvesteringen HRC 
In 2010 is een voorziening gecreëerd voor groot onderhoud voor de Hoogrendement Centrale 
op basis van een uitgewerkt meerjarenonderhoudsplan. De dotatie voor 2011 is € 5,5 miljoen 
de onttrekking is in 2011 € 0,53 miljoen geweest. In 2011 is men in de onderhoudscyclus niet 
toegekomen aan de uitvoering en afronding van hetgeen gepland was. Uitvoering van die 
activiteiten is voor een continu goed onderhoudsniveau noodzakelijk, maar wordt in de tijd 
later uitgevoerd.  
 
Voorziening bodemsanering (OGA) 
De voorziening dient ter dekking van de kosten van sanering van vervuilde grond en wordt 
gevoed uit bijdragen uit de Algemene Reserve en het ISV. De stand van de voorziening wordt 
jaarlijks bepaald aan de hand van verleende machtigingen en de nieuw ingediende 
saneringsplannen van projecten. In 2011 is 5,4 miljoen onttrokken aan de voorziening voor 
bodemsanering.  
 
Groot onderhoud en vervangingsinvesteringen AVI 
In 2011 is € 0,3 miljoen aan de voorziening onttrokken ten behoeve van onderhoud en 
vervangingsinvesteringen.  
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Voorziening rioolrecht 
De dotatie 2011 aan de voorziening rioolheffing bedraagt € 6,4 miljoen. Hierin is begrepen 
een bedrag van € 5 miljoen wegens een ontvangen incidentele baat uit het Leningsfonds, 
welke is toegevoegd aan de voorziening. De resterende dotatie ad € 1,4 miljoen bestaat een 
drietal componenten: hogere inkomsten rioolheffing + € 0,3 miljoen; lagere kosten Waternet + 
€ 2,5 miljoen; correctie wegens brutering kapitaallasten - € 1,4 miljoen. Na de dotatie 2011 ad 
€ 6,4 miljoen bedraagt de stand van de voorziening rioolheffing dan ultimo 2011 
€ 10,4 miljoen. 
 

5 Prioriteiten en posterioriteiten 2011 
 
5.2 Overzicht van prioriteiten en posterioriteiten 
 
I4 Overige prioriteiten 
Niet van toepassing  
 
I8 Amsterdams Investeringsfonds 
Niet van toepassing 
 
 
IP4 Incidentele posterioriteiten 
 

 
 
ISV Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing 
 

# Omschrijving S/I Beschikbaar 
gesteld 
(x € 1.000) 

Ultimo 2011 
betaald en 
verplicht 
(x € 1.000) 

Voorstel om 
ultimo 2011 
op te nemen 
in reserve  

(x € 1.000) 

Omschrijving 
gerealiseerd 

resultaat  

Volledig 
uitgevoerd

? (J/N) 

Uiterste 
datum 

geplande 
uitvoering  

3 Extra opbrengsten 
AEB  

I 1.00.000 
 

  Het AEB heeft 
in 2011 een 

extra inkomst 
gerealiseerd 

van 
€ 1 miljoen 

Ja  
 

# Omschrijving S/I Beschikbaar 
gesteld 
(x € 1.000) 

Ultimo 2011 
betaald en 
verplicht 
(x € 1.000) 

Voorstel om 
ultimo 2011 
op te nemen 
in reserve  

(x € 1.000) 

Omschrijving 
gerealiseerd 

resultaat  

Volledig 
uitgevoerd

? (J/N) 

Uiterste 
datum 

geplande 
uitvoering  

4 Sanering Gasfabrieken I 10.266 0 10.266  N I 

5 Saneringsprogramma 
wegverkeer 

I 3.000 0 3.000  N I 
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SP4 Structurele posterioriteiten 
# Omschrijving S/I Beschikbaar 

gesteld 
(x € 1.000) 

Ultimo 2011 
betaald en 
verplicht 
(x € 1.000) 

Voorstel om 
ultimo 2011 
op te nemen 
in reserve  

(x € 1.000) 

Omschrijving 
gerealiseerd 

resultaat  

Volledig 
uitgevoerd

? (J/N) 

Uiterste 
datum 

geplande 
uitvoering  

6 Slimmer uitvoeren 
milieutaken (DMB) 

s 500.000   Door 
verlaging van 
de formatie is 
deze 
gerealiseerd 

ja  

7 Verlaging budget 
bodemsanering en 
nazorg 

s 1.000.000   De kosten 
uitvoering zijn 
lager dan in 1e 
instantie 
begroot, 
beschikbaar 
budget is 
hierop 
aangepast.   

ja  

8 Verlaging capaciteit 
bestuursondersteuning 

 70.000   Capaciteit is 
verlaagd. 

ja  

9 Budgetverlaging 
analyse 
bedrijfsafvalwater 

s 30.000   Budgetverlagi
ng is 
verwerkt. 

ja  

10 Bodemsanering s 100.000   Extra 
verlaging 
budget door 
lager kosten. 

ja  

 

5.2 Toelichting prioriteiten en posterioriteiten 

I4 Overige prioriteiten 

Niet van toepassing  

IP4 Incidentele posterioriteiten 

Niet van toepassing  
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Programma Economie en haven 
1 Maatschappelijk effect  
Met het programma Economie en haven richt ons college zich op de economische onderbouw 
waarop het sociale en culturele leven van Amsterdam en de regio zich kunnen ontwikkelen. 
Amsterdam en de regio vormen bij uitstek de toegangspoort en uitvalsbasis voor ondernemingen 
en ondernemende mensen die de Europese markt willen betreden. De Amsterdamse regio heeft 
alle ingrediënten om ook in dit tijdperk van globalisatie tot de meest welvarende regio’s van 
Europa – en daarmee van de wereld – te behoren. Bedrijven en ondernemers moeten zich 
welkom, gewaardeerd en gefaciliteerd voelen in de Metropoolregio Amsterdam. Voor de 
komende periode wordt ingezet op versteviging van het economisch weefsel van de metropool 
Amsterdam. We richten onze inspanningen erop om de werkgelegenheid op peil te houden door 
de komst van nieuwe internationale bedrijven te stimuleren, ervoor te zorgen dat grote bedrijven 
hier graag gevestigd willen blijven en starters kansen zien om hun activiteiten op te schalen. 
Ondernemers en overheid werken gezamenlijk en geïnspireerd aan projecten die bijdragen aan 
de economische structuurversterking van de metropool Amsterdam. Ook in deze periode van 
economisch zwaar weer blijven we samen met onze regionale en lokale partners investeren in 
kennis, innovatie en ondernemerschap. Wij zijn ervan overtuigd dat deze factoren cruciaal zijn 
voor het behouden en versterken van de goede (internationale) concurrentiepositie van de 
metropool Amsterdam. En ze dragen beslissend bij aan duurzame economische groei, zoals 
uiteraard ook een sterke haven en een sterke luchthaven dat doen.  
 
Haven 
De missie van de haven is het regisseren van een duurzame economische ontwikkeling in 
Zeehavens Amsterdam. De ambitie van ons college is om Zeehavens Amsterdam te ontwikkelen 
tot een zich steeds vernieuwend industrieel en logistiek complex met een vlotte, veilige en 
milieuverantwoorde afwikkeling van goederenverkeer, dat een maatschappelijk en economisch 
rendement oplevert in de vorm van werk en inkomen. Het gebied moet (inter)nationaal 
gewaardeerd worden als internationaal logistiek knooppunt. Het marktaandeel in de Hamburg-Le 
Havre range, is daarvoor een belangrijke indicator. 
 
De Haven Amsterdam is samen met de dienst Economische Zaken actief binnen het programma 
Economie en haven. 

2 Kerncijfers  
 
Totaal Programma 

Bedragen x € 1 miljoen 

Rekening 
2010 

Begroting 
2011 

Rekening 
2011 

Verschil 
Rekening - 
Begroting  

Lasten + 136,3 110,7 122 11,3 

Baten - 160,4 130,4 154,7 24,3 

Resultaat t.l.v. algemene middelen voor mutaties reserves -24,1 -19,7 -32,7 -13 

Toevoeging minus onttrekking reserves 5 -0,8 15,5 16,3 

Resultaat t.l.v. algemene middelen na mutaties reserves -19,1 -20,5 -17,2 3,3 

Saldo reserves 109,6 96,7 125,1 28,4 

Saldo voorzieningen 30,2 29,7 18,8 -10,9 
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3 Doelstellingen, activiteiten en financiën per subprogramma 

3.1 Subprogramma Economisch beleid/structuur 

3.1.1 Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?  
 
Programakkoord 2010-2014 
 
Doelstelling 1: Stimuleren van kennis en innovatie 

Indicator Nulmeting en peildatum Rekening 
2010 

Begroting 
2011 

Bereikt 
2011 

Te behalen 
resultaat 
2010 2014 

Op basis van de Kennis & 
Innovatieagenda worden nader te 
bepalen indicatoren 
geformuleerd1,onder andere: 
- groei regionaal product vs 
nationaal (Europese benchmark) 
- specialisatiegraad sectoren 
- ontwikkeling productiviteit in de 
regio 

- - - PM Opstellen 
KIA 
Projecten 
uit clusters 
besproken 
in Board 

Clusters 
hebben 
ambities 
voor 2020 
+1%t.o.v. 
rest NL 

 
Doelstelling 2: Faciliteren en ondersteunen van ondernemers  

Indicator Nulmeting en peildatum Rekening 
2010 

Begroting 
2011 

Bereikt 
2011 

Te behalen 
resultaat 
2010 2014 

Gemeentelijke regeldruk (cumulatief)  01-01-2010 - -6% 0 -25% 

Tevredenheid ondernemers over 
gemeentelijke dienstverlening 

6.1 2010 6- 6.5 6,9 7,0 

Aantal (startende) ondernemers die 
geholpen worden per jaar 

- - - 500 500 500 

Handhaven kansenzones (en 
regeling microkredieten) 

7 01-01-2010 - 7 9 9 

 
 
Doelstelling 3: Amsterdam is een attractieve stad voor bewoners, bedrijven en bezoekers 

Indicator Nulmeting en peildatum Rekening 
2010 

Begroting 
2011 

Bereikt 
2011 

Te behalen 
resultaat 
2010 2014 

Het aantal nieuwe internationale 
bedrijven dat zich vestigt in de regio 

- - 122 50 107 (2-12 
2011) 

Jaarlijks 
circa 100  
Voor 2011: 
120 
(jaarverslag 
2011)1) 

Aantal bedrijfsbezoeken per jaar2 - - - 80 134 (5-12 
2011) 

100 
(rapport 
BCI) 

Behoud van een plaats in de top tien 
van Europese toeristensteden 

7 2009 10 Top 10 10 Top 5 

Aantal overnachtingen (in miljoenen) 8.8 2007  9 10 Stijging 3% 

Waardering Kunst en Cultuur (Staat 
van de Stad)* 

  -    

* zie voor verdere toelichting Programma Kunst en Cultuur 
 

                                                      
1 Doelstellingen die in de agenda worden opgenomen kunnen alleen behaald worden indien er een bijdrage uit het 
Amsterdams Investeringsfonds wordt gehonoreerd. 
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Overige doelstellingen 
 
Doelstelling 4: Optimale ruimtelijke condities voor ondernemerschap 

Indicator Nulmeting en peildatum Rekening 
2010 

Begroting 
2011 

Bereikt 
2011 

Te behalen 
resultaat 
2010 2014 

Detailhandelsbeleid: fijnmazigheid 
en vernieuwing van aanbod 

- 2011 - Zie tekst Nieuw 
Detailhan-
delsbeleid 
goed-
gekeurd 
door B&W 
20-12-2011  

Nieuw 
Detailhan-
delsbeleid 
goed-
gekeurd 
door raad 

Kantorenleegstand verminderen, 
kleinschalige bedrijfsruimten en 
broedplaatsen vermeerderen 
(doelstellingen formuleren op basis 
van nog vast te stellen 
kantorenstrategie) 

17% 01-10 - PM Zie 
toelichting 

Resultaat 
wordt in 
2012 
bepaald 
door 
Plabeka 

 
Doelstelling 5: Coördinatie portefeuille Schiphol: instandhouding hub/netwerkkwaliteit Schiphol en versterking 
van leefkwaliteit rond de luchthaven 
Indicator Nulmeting en peildatum Rekening 

2010 
Begroting 
2011 

Bereikt 
2011 

Te behalen 
resultaat 
2010 2014 

Behoud en versterking van de 
concurrentiepositie van Schiphol 
(aantal internationale verbindingen) 

Nr. 3 in 
Europa 

 - Nr.3 Nr.3 Nr.3 

 

 3.1.2 Wat hebben we ervoor gedaan? 
 
Doelstelling 1: Stimuleren van kennis en innovatie 
 
Regionale kennis- en innovatieagenda  
Samen met de lokale en regionale overheden, het bedrijfsleven en kennisinstellingen heeft de 
gemeente een regionale Kennis & Innovatieagenda (KIA) opgesteld die in juni 2011 is 
vastgesteld door de Amsterdam Economic Board. Met de Kennis & Innovatieagenda wordt 
ingezet op het toekomstige verdienvermogen van een aantal kennisintensieve sleutelgebieden 
(clusters): ICT/E-science, Creatieve industrie, Rode Life Sciences, Zakelijk/Financiële 
dienstverlening, Logistiek, Food & flowers en Toerisme & congressen. Door gericht in te zetten 
op de innovatie- en concurrentiekracht van zeven sterke clusters en op een aantal meer 
generieke aspecten voor het vestigingsklimaat, wil de Amsterdam Economic Board een 
schaalsprong in de regionale economie realiseren.  
Onderdeel van deze agenda vormt een strategisch kader dat dient als uitgangspunt voor beoor-
delen van voorstellen uit de clusters. Uit deze agenda volgt een programma waaraan de gemeen-
te – met andere partners uit de Board – de komende periode uitvoering zal geven. De focus van 
de Board heeft in het begin gelegen op de KIA en wordt nu ook gericht op het belang van een 
goede match tussen aanbod en vraag op de arbeidsmarkt van de regio. Verder is de Board bezig 
om via het gebruik van scenario’s antwoord te vinden op de strategische vraag: hoe ontwikkelt de 
Amsterdamse metropoolregio een robuuste value proposition in een sterk veranderde wereld 
(met behoud van identiteit). Zoals toegezegd in uw commissievergadering EZP van 15 december 
2011 zal uw raad betrokken worden bij het opstellen van deze scenario’s. 
 
Voor de uitgaven op het gebied van kennis en innovatie in 2011 zijn de doelstellingen zoals later 
vastgesteld met de KIA mede bepalend geweest. Concrete kennis en innovatie projecten waar in 
2011 middelen voor zijn ingezet zijn: Arts Holland, Amsterdam Smart City en het Amsterdam 
University College. Daarnaast zijn Pieken-middelen ingezet ten behoeve van het secretariaat van 
de Board, de ontwikkeling van iconische projecten van de Board, alsmede voor een bijdrage aan 
de activiteiten van de Amsterdamse Innovatiemotor. 
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Doelstelling 2: Faciliteren en ondersteunen van ondernemers 
 
Amsterdams Ondernemingsprogramma 
Met de unanieme vaststelling van het Amsterdams Ondernemingsprogramma Amsterdam 
Onderneemt! 2011-2014 (AOP) op 9 november 2011 in uw vergadering is er breed draagvlak 
voor het verbeteren van het Amsterdamse ondernemersklimaat. Daarmee is een stevige  basis 
gelegd voor de uitvoering van het programma in deze bestuursperiode door vijftig binnen- en 
buitengemeentelijke partners. De concrete uitvoering van het programma is beschreven in de 
AOP-agenda waarin de afspraken staan tussen de centrale stad en de partners. Daarnaast heeft 
elk stadsdeel, Westpoort en de KvK (en het daarin georganiseerde bedrijfsleven) een eigen 
uitvoeringsagenda met daarin opgenomen hoe invulling wordt gegeven aan de gezamenlijke 
geformuleerde doelstellingen en te bereiken resultaten. De resultaten worden vanaf de start van 
het programma in november 2011 elk halfjaar gemonitord. Het AOP is een bundeling van 
bestaande en nieuwe inspanningen die allemaal hun eigen geldstromen hebben. Het programma 
kent derhalve geen aparte financiële uitwerking. 
 
Ondernemerspaspoort en verminderen regeldruk  
In 2011 is er nog geen concrete vooruitgang geboekt met de daadwerkelijke lastenvermindering 
voor ondernemers. Door gebrek aan capaciteit bij de stadsdelen, als gevolg van fusie en/of 
reorganisatie, zijn de optimalisatietrajecten van diverse vergunningstrajecten in de stadsdelen 
nog niet afgerond. Deze zullen naar verwachting begin 2012 worden afgerond. Op basis van de 
bevindingen in de stadsdelen zullen in 2012 verdere verbeteringen worden doorgevoerd die 
moeten leiden tot lastenvermindering. 
 
Communicatie en informatievoorziening 
In 2011 hebben EZ Amsterdam, stadsdelen, KvK, Belastingdienst (BD), DWI en Eigen Werk de 
krachten gebundeld om het aanbod te stroomlijnen onder de naam OndernemerinAmsterdam 
(OiA). Het gezamenlijk aanbod is efficiënter en effectiever en heeft als doel de ondernemers 
beter van dienst te zijn. Daarnaast is er de portal www.amsterdam.nl/ondernemen dat een 
digitale kennisbank is van gemeentelijke en niet-gemeentelijke informatie voor ondernemers. 
 
Kansenzones en microkredieten 
In 2011 waren de investeringsregelingen Kansenzones en Microkredietenfonds conform 
vigerende afspraken operationeel. 
 
Doelstelling 3: Amsterdam is een attractieve stad voor bewoners, bedrijven en bezoekers  
 
Aantrekken internationale bedrijven  
Door middel van actieve acquisitie en sales trekken we met Amsterdam inbusiness nieuwe 
bedrijven aan naar de Metropoolregio. De doelstellingen vanuit Citymarketing sluiten hierbij aan, 
gekoppeld aan het aantrekken van meer bezoekers en congressen. De inzet is juist in deze tijd 
van groot belang door de wissel die de conjunctuurbeweging op bedrijven trekt en de 
toenemende concurrentie tussen metropolen. Met de toegekende prioriteit hebben we 118 
bedrijven aangetrokken en hebben we extra in kunnen zetten op de prioritaire BRIC landen (met 
name Brazilië, India en China) en de sterke clusters van de Metropoolregio. De groei van het 
aantal Aziatische bedrijven blijft zichtbaar.  
 
De krachten in de regio zijn gebundeld, onder andere door de samenwerking van de vier 
gemeenten uit te breiden en de relatie met de clusters van de Amsterdam Economic Board te 
versterken. De aangesloten gemeenten betalen – en doen actief mee. Dit sluit aan bij de ambitie 
van verdergaande regionalisering en het uitbouwen van de Amsterdam Economic Board.  
 
Investor Development (ID)  
Het is ook voor de lokale economie van belang dat grote bedrijven in de regio Amsterdam blijven. 
Met het Investor Development (ID) programma zetten we in op het gevestigde bedrijfsleven, 
faciliteren we uitbreidingen en stimuleren we publiek/private samenwerking. Knelpunten en 
verbeteringen voor het vestigingsklimaat zijn in kaart gebracht, als input voor nieuw beleid. Dit is 
de top 5 van de knelpunten: 
1. schaarste op de lokale arbeidsmarkt en daaraan gekoppelde vraag naar kenniswerkers uit 

het buitenland  
2. de woningmarkt in onze regio sluit onvoldoende aan op de behoeftes van de kenniswerkers  
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3. onvoldoende aanbod van plaatsen op internationale scholen  
4. gebrek aan informatie in het Engels bij de overheid en commerciële dienstverleners (bijvoor-

beeld telecom providers).  
5. vergunningenproblematiek.  
Het Expatcenter levert een belangrijke bijdrage aan het internationale vestigingsklimaat. In de 
komende periode zullen we kijken naar de positionering en uitbreiding van deze dienstverlening. 
Onderzocht zal worden hoe de verdeling van de kosten kan worden geoptimaliseerd. In 2012 
zullen we hierover nader rapporteren. Daarnaast wordt gekeken hoe de betrokkenheid van 
expats bij de Amsterdamse samenleving kan worden verbeterd. Het succes van het Expatcenter 
toont zich zowel in de voortdurende toename van klanten (18,5% groei in 2011, in totaal 5.586 
individuele expats) als in de waardering van de dienstverlening (8,7). 
 
Behoud van een plaats in de top 10 van Europese toeristensteden en hotelovernachtingen 
Met de honorering van amendement C’ is het citymarketingbeleid op niveau gehouden en is in 
2011 de ingezette lijn van professionaliseren van de citymarketing in Amsterdam doorgezet. 1 
augustus is de Chief Marketing Officer aan de slag gegaan en heeft voor 2012 één integraal 
marketingplan ingediend. Dit is nodig om met minder overheidsgeld betere resultaten te kunnen 
boeken. Verder heeft het Europese bureau MKG Hospitality in nauwe samenwerking met 
European Cities Marketing een onderzoek gedaan naar 46 grote Europese steden. Gekeken is 
naar kamerbezetting en gemiddelde kameropbrengst. Amsterdam scoort hier ten opzichte van de 
andere steden consequent zeer goed (top 3 positie). 
 
Verder hebben in 2011 hebben tien hotels hun deuren geopend en daarmee 1500 kamers aan de 
hotelinventaris van de stad toegevoegd. Dat is een stijging van 7%. Dit in tegenstelling tot een 
gemiddeld jaarlijkse stijging van zo’n 3%. De raad zal hierover apart geïnformeerd worden met de 
monitor ontwikkelingen hotelbeleid. 
 
In het voorjaar 2012 worden de cijfer van het aantal overnachtingen in 2011 bekend. Deze zullen 
naar alle waarschijnlijkheid hoger uitvallen dan in 2010 (9.7 miljoen overnachtingen). De kans is 
zelfs groot dat zal blijken dat in 2011 de grens van 10 miljoen overnachtingen is overschreden. 
De plek in de top 10 hangt af van de resultaten van de andere steden.  
 
Doelstelling 4: Optimale ruimtelijke condities voor ondernemerschap 
 
Ruimtelijke economische structuurversterking  
In 2011 heeft het college een nieuw detailhandelsbeleid opgesteld, samen met onze regionale 
partners. Het nieuwe beleid waarborgt de fijnmazigheid van onze detailhandelsstructuur, maar 
biedt daarnaast ruimte aan dynamiek. Het nieuwe detailhandelsbeleid zal begin 2012 ter goed-
keuring worden voorgelegd aan uw Gemeenteraad. Daarnaast heeft Amsterdam actief bijgedra-
gen aan de totstandkoming van het regionale detailhandelsbeleid van de Stadsregio Amsterdam. 
Dit beleid is op 13 december 2011 vastgesteld door de Regioraad. 
 
Het economische beleid is er op gericht bij te dragen aan een afname van het percentage leeg-
staande kantoren. In 2011 is een nieuwe Kantorenstrategie opgesteld, die op 13 juli 2011 is vast-
gesteld in uw vergadering. De regionale afspraken zijn vastgesteld door het Platform Regionale 
Economische Samenwerking (PRES), tijdens de derde PRES-conferentie op 23 juni 2011 en 
worden uitgewerkt door het Platform bedrijven en kantoren (Plabeka). 
 
Doelstelling 5: Coördinatie portefeuille Schiphol: instandhouding hub/netwerkkwaliteit Schiphol en 
versterking van leefkwaliteit rond de luchthaven 
 
Hubfunctie Schiphol 
Schiphol is als internationaal vervoersknooppunt (mede-)bepalend voor de regionale en nationale 
economie en van groot belang voor de internationale concurrentiepositie. De ontwikkeling en 
positionering van Schiphol als belangrijke global hub met een uitgebreid en kwalitatief hoogwaar-
dig bestemmingennetwerk is nodig om een concurrerende luchthaven te behouden inclusief de 
bedrijvigheid en werkgelegenheid die ten gevolge van het bestemmingennetwerk van Schiphol 
gegenereerd wordt. Amsterdam draagt bij aan de license to operate van Schiphol door een suc-

Raadsdruk Jaarrekening 2011 207Raadsdruk Jaarrekening 2011 207



ces van de Alderstafel3 te maken. In regionaal verband werken wij samen met andere overheden 
in de regio en met Schiphol om stad en regio aantrekkelijker te maken als bestemming om te 
werken of te bezoeken. In 2011 heeft het college toenadering gezocht tot Schiphol en KLM ten-
einde een uitvoeringsprogramma op te zetten dat moet  
leiden tot een versteviging van de concurrentiepositie van de Metropoolregio Amsterdam en van 
Schiphol. Dit nieuwe programma ’SKA’ zal in 2012 verder worden uitgevoerd. Als partner van het 
Bestuursforum Schiphol heeft Amsterdam mee gewerkt aan de oplevering van het convenant 
Schipholbinding en de voortgang van de Ruimtelijk Economische Visie Schipholregio  die er toe 
moet leiden dat de weinige activiteiten in de vastgoedmarkt die er zijn in ieder geval zo veel mo-
gelijk in deze regio ‘landen’. 
Aan de Alderstafel is geconstateerd dat het eerste jaar van het experiment met het nieuwe 
normen- en handhavingstelsel redelijk is verlopen. 

3.1.3 Wat heeft het gekost? 
 
Subprogramma: Economisch beleid / structuur 

  

Bedragen x € 1 miljoen 

Rekening 
2010 

Begroting 
2011 

Rekening 
2011 

Verschil 
Rekening-
Begroting  

Lasten +  24,5 13,4 18,7 5,3 

Baten -  16,7 0,9 4,1 3,2 

Saldo voor mutaties reserves 7,8 12,5 14,6 2,1 

Mutaties reserves 10,3 0,4 3,8 3,5 

Saldo 18,1 12,9 18,4 5,6 

 
Binnen het subprogramma economisch beleid/structuur stijgt het saldo exclusief reserves met 
€ 2,1 miljoen. Het totaal aan lasten bij de jaarrekening stijgt met € 5,3 miljoen. Deze worden 
onder andere veroorzaakt € 2,25 miljoen hogere lasten voor het ondernemerschap en de 
uitbreiding van subsidies kansenzones met € 1,7 miljoen. Er zijn € 0,8 miljoen hogere lasten 
wegens enkele afwikkelingsverschillen van subsidies, projecten en het apparaat van het Topstad 
Programma. Verder waren er de bijdrage aan het project Recreative € 0,4 miljoen en de 
overboeking van € 0,38 miljoen aan de Gemeente Utrecht. 
De overschrijding is toegestaan wegens decentralisatiemiddelen Pieken in de Delta (PID)I en II 
van 
€ 5,15 miljoen respectievelijk € 1,405 miljoen die vanuit het Rijk in het Gemeentefonds zijn ont-
vangen. Het Rijk heeft de decentralisatie uitkering PID stop gezet en dit gecompenseerd met een 
incidentele uitkering, welk bedrag van € 1,4 miljoen nog niet is toegevoegd aan de begroting EZ.  
 
Het totaal aan baten in de rekening stijgt met € 3,2 miljoen, die voornamelijk verklaard wordt door 
een extra niet geraamde bijdrage van derden. Een bijdrage vanuit derden ten gunste van de life 
science acquisiteur ter hoogte van € 0,15 miljoen. Niet begrote sponsorbijdragen voor de missie-
reis China ter hoogte van € 0,8 miljoen. Daarnaast is er nog € 2,43 miljoen aan extra inkomsten 
ontvangen.  

                                                      
3 In het najaar 2006  kwam onder voorzitterschap van Hans Alders, commissaris van de koningin in Groningen voor het 
eerst een vergadering bijeen met als deelnemers Schiphol, Luchtverkeersleiding Nederland, KLM, betrokken bestuurders 
van provincie en gemeenten verenigd in de Bestuurlijke Regie Schiphol (BRS) en vertegenwoordigers van Commissie 
Regionaal Overleg luchthaven Schiphol die de belangen van de bewoners en platforms behartigen. Het ministerie van 
V&M is bij het overleg ambtelijk vertegenwoordigd.   
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3.2 Subprogramma Havenexploitatie 

3.2.1. Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt? 
 
Programakkoord 2010-2014 
� ontwikkeling van de zeehavens volgens de lijnen vanuit de Havenvisie 
� onderzoek naar verzelfstandiging Haven Amsterdam, Nieuwe zeesluis en tweede internatio-

nale cruiseterminal 
� voor 2030 binnen westelijk havengebied binnen ring A10 vanuit Structuurvisie Havenstad 

volgens scenario 2, of 3 van toepassing laten zijn 
� Duurzaamheids- en Innovatiefonds ontzien bij efficientietaakstelling 
� Plaatsen van nieuwe windmolens waarmee ook het verdienend vermogen wordt versterkt.  
 
Overige doelstellingen 
 
Doelstelling 1: Bouw nieuwe sluis gestart 

Indicator Nulmeting en peildatum  Rekening 
2010 

Begroting 
2011 

Bereikt 2011  Te behalen 
resultaat 
2010 2014 

Stand van zaken uitvoering 
(besluitvorming aanleg en 
daadwerkelijke bouw) 

Planstudie-
fase gestart 

17/18 
februari 
2010 

bestuurlijk 
akkoord 
afgesloten 

Afronding 
deelprojecten 
in planstudie 
ter 
voorbereiding 
op het 1e 
besluitvor-
mingsmoment 
(1e go-no go 
moment) 

Opdracht aan 
DHV voor 
Proof of 
Concept, 
Milieutoets, 
MKBA, 
planning en 
risicodossier.  
- Actualisatie 
Business Case 
Haven 
Amsterdam 
- TEN-T 
subsidie 
planstudie 
- Keuze  
convenantpartij
en voor  
ruimtelijke 
procedure 
Provinciaal 
InpassingsPlan 
(PIP) 
 

Besluitvor-
ming afge-
rond  

 
 

Doelstelling 2: Nieuwe positionering Haven Amsterdam 

Indicator Nulmeting en peildatum  Rekening 
2010 

Begroting 
2011 

Bereikt 2011  Te behalen 
resultaat 
2010 2014 

Stand van zaken doorlopen 
denkkader gemeente Amsterdam 

Denkfase 
afgerond, 
Onderzoek
sfase 
gestart  

17/18 
februari 
2010 

Denkfase 
afgerond, 
onderzoeks-
fase gestart 

Onderzoeksfa-
se afronden 

Onderzoekfase 
verlengd 

Besluit over 
verzelfstan-
diging 

 
Doelstelling 3: Implementatie nota ‘Slimme haven, havenvisie gemeente Amsterdam 2008-2020 

Indicator Nulmeting en peildatum Rekening 
2010 

Begroting 
2011 

Bereikt 2011 Te 
behalen 
resultaat 
2010 2014 

Economische toegevoegde waarde 
NZK-havens groeit met 40% tot 2020  

3,593 
miljard 
(2005) 

2005 4,168 miljard 
(2008) 

- 3,472 miljard 
(2009) 

Groei met 
40% tot 
2020 t.o.v. 
2005 

Directe werkgelegenheid in NZKG –
havens groeit met 15% tot 2020 tov 
basisjaar 2005 

32.463  2005 36.194 
(2008) 

35.400 33.893 (2009) Groei met 
15% tot 
2020 tov 
2005 

Behoud marktaandeel Havenrange 
Hamburg–le Havre in tonnages 

7,0% 2005 2010: 7,8% Behoud van 
7,8% 

Nog iet 
beschikbaar 

Behoud 
van 7,8% 
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overslag marktaandeel marktaand
eel 

Overslag haven in tonnen 
 
 

86,7 
miljoen ton 
ANZKG 
73,3 
miljoen ton 
Amsterdam 

2009 90 miljoen 
ton ANZKG 
72,7 miljoen 
ton in 
Amsterdam 

93,4 miljoen 
ton ANZKG 
73,9 miljoen 
ton in 
Amsterdam 
 

92,9 miljoen 
 ton ANZKG 
74,8 miljoen 
ton in 
Amsterdam 

Groei 
richting 
125.000 
ton in 
2020 

Containeroverslag in TEU 
 
 

203084 
TEU 

2009 60.000 TEU 120.000 TEU 48.000 TEU 200.000 
TEU 

Containeroverslag binnenvaart in TEU 30 TEU 2009 95.000 TEU 40.000 TEU 120.000 TEU Faciliteren 
groei 

Aantal zeecruiseschepen 93 2009 90 105 123 Faciliteren 
groei  

Modal split, verbeteren van  
- Stijging binnenvaart tot 45% in 

2020: Ontsluiting per water, onder 
andere aantal lijnverbindingen met 
het achterland (binnen- en buiten-
land) 

- Daling wegvervoer: 49% in 2020.  
- Stijging spoer: 5% in 2020: Spoor-

aansluiting 
 
Amsterdamse haven beschikt over een 
goede Binnenvaart containerhub: 
aantal uitgevoerde acties  
 

Modal split:  
Binnenvaar
t 43% 
Weg 53% 
Spoor: 4% 

2005 Private 
partijen 
hebben het 
initiatief 
opgepakt. 
Rondje 
IJsselmeer 
loopt. Letter 
of Intent met 
Lelystad 
getekend. 
 
Spoorontslui-
ting is gereed 
voor gebruik. 

Extended 
gateway 
operationeel 
 
In totaal 2 
shuttles naar 
het 
achterland 
per spoor en 
2 shuttles per 
binnenvaart  
 

Extended 
gateway is 
operationeel 
 
Er is een 
railaansluiting 
gekomen 
naar de 
westelijke 
oever aan de 
Afrikahaven. 
Shuttles per 
binnenvaart 
zijn 
gerealiseerd 

-Trend 
richting 
ambitie 
2020 
ingezet 
-Haven 
Amsterda
m werkt 
aan het 
monitoren 
van de 
model 
split 
cijfers, 
zoals ook 
de  
Rotterdam
se haven 
al 
gerealisee
rd heeft.   

Totale overslag biomassa en fuel  in 
tonnen 

1.500.000 April 2010 855.878 2.000.000 492.756 3.500.000 

Aantal tenders dat conform planning is 
uitgevoerd met bijbehorende 
aanvragen en toegekende projecten in 
het kader van het Duurzaamheid- én 
Innovatiefonds 

1 tender 
per jaar 
voor 
maximaal  
€ 2 miljoen  

2009 2 tenders 
voor  € 
816.465 

2 tenders 
voor € 2 
miljoen per 
jaar 

2 tenders 
voor   € 
699.814  

Min 1 
tender per 
jaar voor 
maximaal    
€ 2 
miljoen 

Aantal bruto uitgegeven hectares Gemiddeld 
20 ha bruto 
per jaar 

April 2010 Bruto: 
24,1hectare, 
waarvan 2,4  
ha nat en 
22,3 ha droog  
 
 

Bruto 20 
hectare 
Verwerven 
ADM terrein 
van 25 ha en  
Petroleum-
haven 2 ha 

4,5 hectare 
droog terrein 
 
 

Gemiddel
d 20 ha 
bruto per 
jaar 

Intensivering bestaande ruimte Conform 
Havenkaart 
2009  

April 2010 - - Door 
herstructering 
en demping:  
2,5 ha extra 
terrein; 
herstructuring 
Minervahaven
: 1 ha 
verhuurbare 
wateropper-
lakte.  
 

 

Groei 
richting 
125.000 
ton 
realiseren 
door 
intensiveri
ng gebruik 
bestaande 
ruimte.  

 
 
Doelstelling 4: Onderzoek op haalbaarheid van een tweede internationale passagiersterminal in de haven. 
 
Indicator Nulmeting 

en 
peildatum 

2011 Rekening 
2010 

Begroting 
2011 

Bereikt 2011 Te behalen 
resultaat 
2010 2014 

Beschikbaarheid onderzoeksrapport Verkenning 
uitgevoerd 

April 2010 - - - - 
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Doelstelling 5: Uitbreiden verdienend vermogen van de haven door het plaatsen van nieuwe windturbines.  

Indicator Nulmeting 
en 
peildatum 

2011 Rekening 
2010 

Begroting 
2011 

Bereikt 2011 Te behalen 
resultaat 
2010 2014 

Extra inkomsten uit windmolens 22 MW 
23 molens 

2005 -
inventarisatie 
mogelijke 
toekomstige 
uitbreidingsm
ogelijkheden-
Doelstelling is 
in 2014 
minimaal 
100MW aan 
capaciteit is 
gerealiseerd 

Opstellen 
nieuw 
ruimtelijk plan  
Windvisie 
Westpoort 

Start 
opstellen  
nieuwe 
Windvisie 
(voorjaar 
2012 
afronding). 
Start 
voorbereiden 
van een 
windmolenpla
n van 3 
windmolens 
op een van 
de terminals 
in de haven. 

Doelstelling is 
in 2014 
minimaal 
100MW aan 
capaciteit is 
gerealiseerd 

 

3.2.2 Wat hebben we ervoor gedaan? 
 
Doelstelling 1: Nieuwe sluis operationeel 
Het Rjk, de Gemeente Amsterdam en de Provincie Noord-Holland hebben op 27 november 2009 
het convenant Planstudie-fase Zeetoegang IJmond gesloten. De mnister heeft op  
11 december 2009 het Planstudiebesluit genomen, waarmee uw raad in februari 2010 instemde.  
 
In februari 2011 heeft Rijkswaterstaat opdracht gegeven tot het uitvoeren van een Proof of 
Concept, een Milieutoets en een Maatschappelijke Kosten-Batenanalyse (MKBA) en het 
opstellen van een planning en risicodossier. De Proof of Concept is het haalbaarheidsonderzoek 
naar de technische, ruimtelijk/nautische en financiële aspecten van de nieuwe grote zeesluis en 
is inclusief een onderzoek naar de technische staat van het sluizencomplex (T0-onderzoek). De 
Milieutoets brengt de milieueffecten in kaart en is ter voorbereiding op een MER-procedure in 
planstudie fase 2 en de MKBA geeft het rendement van een investering voor de gehele 
maatschappij weer. 
 
In gezamenlijk overleg met de convenantpartijen en met positieve instemming van de gemeente 
Velsen is afgesproken om in planstudie fase 2 een Provinciaal Inpassingsplan (PIP) als 
ruimtelijke procedure te volgen. Provincie Noord-Holland zal daarbij optreden als Bevoegd 
Gezag. Momenteel bevindt de planstudie zich in de aanloop naar het eerste bestuurlijke Go/No 
Go moment. Onderwerpen van dit  
eerste bestuurlijke moment zijn a) de haalbaarheid van het project in financiële en technische zin, 
inclusief een beeld van de daarbij behorende planning en risico’s, b) inzicht in de milieueffecten, 
c) uitkomsten van de MKBA en d) een voorkeursbesluit, waarbij afspraken worden gemaakt over 
wat de markt gevraagd zal gaan worden. In opdracht van het college zal de commissie Zegering 
Hadders aangesteld worden om te adviseren over de risico’s rond dit eerste Go/NoGo besluit. Tot 
slot, tijdens haar werkbezoek aan het sluizencomplex in IJmuiden heeft de minister zich positief 
uitgesproken over de komst van een nieuwe grote zeesluis. 
 
Doelstelling 2: Nieuwe positionering Haven Amsterdam 
In 2009 heeft de denkfase plaatsgevonden voor de positionering van Haven Amsterdam. De 
belangrijkste redenen hiervoor waren: markontwikkeling, flexibiliteit, regionale, landelijke en 
mondiale samenwerking. Uw vergadering heeft in 2009 kennis genomen van de conclusies uit 
het rapport over de denkfase en ingestemd met de start van de onderzoeksfase naar 
verzelfstandiging. De hoofdvraag voor de onderzoeksfase is of en hoe Haven Amsterdam 
verzelfstandigd kan worden tot een NV met de Gemeente Amsterdam als aandeelhouder. Najaar 
2011 besloot uw raad de onderzoeksfase te verlengen.  
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Doelstelling 3: Implementatie nota Slimme haven, havenvisie Gemeente Amsterdam 2008-2020 
 
Economische groei en werkgelegenheid haven 
Doelstelling van de Havenvisie is om in de periode 2008-2020 de economisch toegevoegde 
waarde van de haven te laten stijgen met 40% en de werkgelegenheid met 15%. De 
economische bijdrage en de directe werkgelegenheid in de haven – op te vatten als het gehele 
Noordzeekanaalgebied (NZKG) – zijn als gevolg van de crisis in 2008 en 2009 gedaald. De 
toegevoegde waarde bedroeg in de Amsterdamse haven € 1,56 miljard (4% van de 
Amsterdamse economie) en de werkgelegenheid 15.309 banen (circa  3% van de Amsterdamse 
werkgelegenheid).  De afname van het aantal arbeidsplaatsen vond met name plaats in de 
transportsectoren (containers en wegvervoer).  
 
Overslag 
De totale overslag van de havens in het Noordzeekanaalgebied  komt in 2011 naar verwachting 
uit op 92,8 miljoen ton, een stijging met 2% ten opzichte van 2010. De totale overslag van de 
Amsterdamse haven komt in 2011 uit op 74,8 miljoen ton. Dit is een stijging met 3% ten opzichte 
van 2010. In het eerste halfjaar bedroeg de stijging 5,5% ten opzichte van het eerste halfjaar 
2010; in het tweede halfjaar was de overslag stabiel ten opzichte van het tweede halfjaar 2010. 
De import steeg in 2011 met 3,2% tot ongeveer 50,4 miljoen ton. De export steeg met 2,5% tot 
ongeveer 24,4 miljoen ton. 
 
Overslag belangrijke goederenstromen 
� De overslag van olieproducten is gestegen met 9% tot ongeveer 37,1 miljoen ton. Deze stij-

ging is mede te danken aan de opening van de nieuwe Vopak terminal 
� De overslag van steenkool is met ongeveer 9% gestegen tot ongeveer 15,5 miljoen ton, on-

danks een lichte daling in het eerste halfjaar 
� De overslag van agribulk is gedaald met ongeveer 12% tot bijna 8 miljoen ton. De overslag 

van granen is sterk gestegen, maar die van veevoeder en oliezaden is gedaald. Door de te-
genvallende Europese oogst van raapzaad en tarwe, in combinatie met een Russisch export-
verbod in het eerste halfjaar, nam de import over zee toe. De veevoeder en oliezaden had-
den te maken met marktverstoringen in herkomst land Brazilië, waardoor vooral in oktober en 
november de importen wegvielen 

� In 2011 was het volume van de overslag van Biomassa 60.000 ton  
� De overslag van auto’s en overige Ro/Ro steeg met 9% tot ruim 0,9 miljoen ton 
� De overslag van zeecontainers is gedaald met 28% tot ruim 0,6 miljoen ton 
� De overslag van auto’s is fors gestegen 
� De overslag van overig stukgoed daalde met ongeveer 5% tot ongeveer 1,5 miljoen ton 
� Er waren 123 bezoeken van zeecruiseschepen, een toename met 37% en een nieuw record 

voor Amsterdam 
 
Le Havre – Hamburg range 
Aangezien nog niet alle havens hun statistieken bekend hebben gemaakt, kunnen er nog geen 
uitspraken gedaan worden over de verdeling van de marktaandelen. Vergelijking met de door 
Havenbedrijf Rotterdam gepubliceerde jaarcijfers laat zien dat Haven Amsterdam het iets beter 
doet. Rotterdam steeg in totaal met 0,8 %, terwijl de overslag in de havenregio Amsterdam steeg 
met 2%.  
 
Achterlandverbindingen 
De ambitie in de Havenvisie is om het aandeel binnenvaart te vergroten naar 49% , aandeel 
spoor tot 6% en aandeel wegvervoer te verlagen naar 45%. De aanleg van de tweede grote 
zeesluis is een belangrijke voorwaarde om het verwachte volume aan goederenstromen te halen 
en de verbeteringen van de achterlandverbindingen optimaal te benutten. Het wegvallen van de 
laatste lijndiensten heeft direct gevolgen voor de achterlandverbindingen, aangezien containers 
bij uitstek geschikt zijn om van  
vervoer over de weg naar vervoer per spoor en binnenvaart te brengen, indien er voldoende 
vervoersvolume is. 
 
Op dit moment worden terminals ingezet als extended gate. Daarmee gaat lading voor 
Amsterdam, vanuit Rotterdam per binnenvaartschip en trein naar Amsterdam waar de inklaring 
en verwerking geschiedt en vice versa. Hierdoor blijven containers naar Amsterdam komen. 
Daarnaast blijft Haven Amsterdam zich inzetten om containerdiensten en goederen vanuit 
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Europa, Afrika en Noord en Zuid-Amerika aan te trekken waardoor het volume zal toenemen en 
daarmee ook het aantal achterlandverbindingen. Een van de instrumenten om de 
containeroverslag te stimuleren is het Fonds achterlandverbindingen. De effecten en uitgaven ten 
laste van dit Fonds worden periodiek gemonitord en beschikbaar gesteld aan de raadscommissie 
BWK.  
 
Voor het vervoer over de weg zijn voor de Amsterdamse haven twee belangrijke resultaten 
geboekt: de aanleg van de Westrandweg en de tweede Coentunnel is gestart. Dit vergroot de 
aantrekkelijkheid van de Amsterdamse haven en is direct merkbaar in de uitgiftes aan logistieke 
bedrijven in het gebied van de Afrikahaven. 
 
RON 
Op 13 juli heeft uw raad ingestemd met de gecontroleerde doorstart van de Regionale 
Ontwikkelingsmaatschappij Noordzeekanaalgebied (RON). Belangrijkste elementen zijn het 
ontwikkelen en herstructureren van het project Hoogtij (Zaanstad) en het saneren en afstoten van 
de andere activiteiten. De Gemeenten Amsterdam en Zaanstad en de Provincie Noord-Holland 
zijn nu de enige aandeelhouders.  
 
Aantal uitgegeven hectares grond in de haven 
In de Havenvisie is opgenomen dat de gewenste en realiseerbare groei in de Amsterdamse 
haven tot 2020 geaccommodeerd wordt binnen het bestaande havengebied. In het Convenant 
Houthaven-NDSM-werf heeft de gemeente zich jegens de bedrijven vastgelegd om tot 2029 geen 
plannen in uitvoering te brengen, die havenbedrijven binnen de ring A10 belemmeren in hun 
bedrijfsactiviteiten.  
 
Haven Amsterdam heeft per 2011 nog 151 hectare aan natte terreinen uitgeefbaar. Aan droge 
terreinen is nog 180 hectare beschikbaar. Van de natte terreinen heeft 61hectare al een 
bestemming (reservering containerterminal). De andere 90 hectare zijn verspreid over een aantal 
kavels, waarvan er slechts twee groter zijn dan 10 hectare. 
 
Door intensivering (zoals aankoop van verouderde terreinen, aanpassing van terrein-lay-out) 
verwachtte HA deze bestuursperiode jaarlijks bruto 20 ha te kunnen uitgeven, maar door de 
economische recessie zal dit niet gehaald worden. Daarnaast vindt optimalisering plaats door het 
verleggen van grenzen, demping en herverkaveling. Dit levert per jaar circa 2 ha uitgeefbaar 
terrein op. Ook ‘dubbel ruimtegebruik’ is mogelijk door functies te combineren, zoals bijvoorbeeld 
parkeren boven kabel en leidingstroken. 
 
Haven Amsterdam voert sinds 2008 gesprekken over ontruiming en verwerving van het land- en 
waterdeel van het ADM-terrein. Haven Amsterdam heeft over het waterdeel een overeenkomst 
gesloten. Streven is het terrein (landdeel) in 2012 te verwerven, in 2012 en 2013 te ontruimen en 
bouwrijp te maken zodat dit in 2014 uitgeefbaar is. 
 
Wat betreft de milieuruimte doet zich een ernstig  probleem voor daar de huidige geluidzone geen 
geluidruimte meer biedt  voor nieuwe vestigingen. Dit belemmert de groei van de haven in 
ernstige mate. In procedurele en inhoudelijke zin is dit een complexe zaak, met name omdat 
zoneverruiming van invloed is op bestaande woningbouw en woningbouwplannen in 
regiogemeenten. De provincie is trekker van dit proces en er is het afgelopen jaar een begin 
gemaakt met bestuurlijk overleg tussen de Provincie Noord-Holland, en de Gemeenten 
Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Zaanstad en Amsterdam. 
 
Met betrekking tot Externe Veiligheid is er op een locatie mogelijk een sanering noodzakelijk, dit 
betreft een bedrijf met veel werknemers dat binnen de risicocontour van een van de olieterminals 
is gelegen. De primaire verantwoordelijkheid voor de sanering ligt bij de provincie (als 
vergunningverlener). 
 
Duurzaamheid- en Innovatiefonds Haven Amsterdam  
Op 30 september 2009 stemde de uw raad in met de Bijzondere Subsidieverordening Duur-
zaamheid- en Innovatiefonds Haven Amsterdam (Gemeenteblad, afd. 1, nr 603). Vanaf 1 oktober 
2009 is de subsidieregeling van kracht. Dit betekent dat bedrijven en organisaties subsidieaan-
vragen kunnen indienen voor projecten op het gebied van duurzaamheid én innovatie in het Mas-
terplan Noordzeekanaalgebied.  
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Jaarlijks vinden twee tenders plaats, waarvoor in totaal maximaal € 2 miljoen beschikbaar wordt 
gesteld. Aanvragen die aan de formele criteria voldoen worden beoordeeld door de adviescom-
missie en gerangschikt naar de mate waarin de projecten een bijdrage leveren aan: duurzaam-
heid, innovatie, het economisch ontwikkelingsperspectief voor het bedrijf en de havenregio en de 
overige doelstellingen van de Havenvisie. Het aantal aanvragen is het afgelopen jaar teruggelo-
pen en mede daarom is de jaarlijkse dotatie in de Begroting 2012 eenmalig verlaagd tot €1 mil-
joen. De haven evalueert momenteel de regeling om in beeld te brengen welke maatregelen no-
dig zijn om aanvragen te stimuleren, zodat de ambitie van € 2 miljoen jaarlijks vanaf 2013 weer 
wordt gehaald.  
 
Doelstelling 4: Onderzoek op haalbaarheid van een tweede internationale passagiersterminal in 
de haven 
Aanleiding voor het onderzoek vormt de substantiële groei in de rivier- en zeecruise die Amsterdam 
als stad aandoen. In 2011 zijn er 123 zeecruiseschepen geweest en in 2012 worden er 150 verwacht. 
Indien er meer dan twee schepen gelijktijdig een call in Amsterdam hebben dan wordt een schip el-
ders in de haven geaccommodeerd. Als de groei voortzet wordt het op enig moment opportuun een 
tweede terminal te bouwen. Een locatie is daarvoor al aangewezen namelijk aan de westelijke oever 
in de Coenhaven.  
Ook in IJmuiden groeien de cruiseactiviteiten en in 2012 worden daar 50 cruiseschepen verwacht oa 
aan een nieuwe terminal die medio 2012 geopend wordt. 
Haven Amsterdam stuurt aan op een intensieve samenwerking tussen de terminals in IJmuiden en 
Amsterdam waardoor de beschikbare capaciteit optimaal benut kan worden waardoor een investering 
in een nieuwe terminal in Amsterdam uitgesteld kan worden. 
 
Doelstelling 5: Uitbreiden verdienend vermogen van de haven door het plaatsen van nieuwe 
windturbines 
De uitbreiding van het verdienend vermogen door plaatsing van windturbines betreft het 
vervangen van bestaande molens door grotere molens en het plaatsen van nieuwe molens Het 
lijkt mogelijk aan het eind van de programakkoord periode circa 101 MW (= 36 MW extra) in 
Westpoort te hebben staan, wat naar verwachting circa € 500.000 aan extra inkomsten oplevert. 
In 2011 is opdracht gegeven aan DRO voor het opstellen van een nieuwe windvisie voor 
Westpoort. In 2012 zal die worden afgerond en vertaald in een concreet actieplan voor het 
uitbreiden van het areaal aan windmolens. 

3.2.3 Wat heeft het gekost?  
 
Subprogramma Havenexploitatie 

  

Bedragen x € 1 miljoen 

Rekening 
2010 

Begroting 
2011 

Rekening 
2011 

Verschil 
Rekening-
Begroting  

Lasten +  91,5 89,8 94,4 4,6 

Baten -  133,7 127,6 147,6 20,0 

Saldo voor mutaties reserves -42,2 -37,8 -53,2 -15,4 

Mutaties reserves -0,4 -1,2 11,7 12,9 

Saldo -42,6 -39,0 -41,5 -2,5 

Het resultaat van Haven Amsterdam is gedefinieerd als het exploitatieresultaat op volgnummer 
220.01.01 plus/min mutaties in de reserves onder beheer van Haven Amsterdam. Van het 
programma maakt nog een andere onder beheer van de Haven gestelde begrotingspost deel uit, 
meteen saldo van € 0,3 miljoen. Op deze post komen geen mutaties voor.  

 
Het resultaat van Haven Amsterdam is in 2011 op € 41,5 miljoen uitgekomen en is hiermee € 2,5 
miljoen hoger dan de begroting (€ 39 miljoen). De inkomsten zijn € 20 miljoen hoger dan begroot 
door zowel hogere inkomsten uit havengelden als incidentele baggerinkomsten.   
 
In het programma zijn de geactiveerde bijdragen aan Portbase naar aanleiding van de 
accountantscontrole ten laste van het resultaat gebracht. Naast deze desinvestering op 
geactiveerde bijdragen aan Portbase zijn de voorzieningen nader bekeken en een aantal 
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voorzieningen naar beneden bijgesteld. Een nadere toelichting is opgenomen onder het 
hoofdstuk ‘voorzieningen’.            
 
Daarnaast is een bedrag van € 1,2 miljoen als last in de rekening verwerkt. Tegenover deze last 
staat een vrijval bij de voorziening Juridische risico’s, waardoor deze mutatie gemeentebreed 
budgettair neutraal uitvalt. Het betreft hier de afboeking van de openstaande vordering op de 
RON voor rente over de jaren 2004-2010. 
 
De operationele kosten zijn € 0,6 miljoen lager dan begroot. Deze gunstige afwijking tussen 
realisatie en begroting is een gevolg van onder andere lagere ICT kosten (€ 0,3 miljoen) en 
lagere kosten voor onderhoud vaartuigen (€ 0,2 miljoen). 

3.3 Scheepvaartafhandeling 

3.3.1. Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?  
 
Overige doelstellingen 
 
Doelstelling 6: een veilige, vlotte en milieuverantwoorde afhandeling van het scheepvaartverkeer 

Indicator Nulmeting en peildatum Rekening 
2010 

Begroting 
2011 

Bereikt 
2011 

Te 
behalen 

resultaat 
2010- 2014 

Aantal schepen dat is geschut in het 
sluizencomplex in IJmuiden 

38.925 2009 46.959 40.000 44.602 41.000 

Vertragingen bij het sluizencomplex 
in IJmuiden 

2.816 2009 1.999 3.000 2.349 3.100 

Aantal verleende ontheffingen per 
etmaal (doel: vermindering i.v.m. 
wijziging van verbod naar gebod) 

8 2009 8 6 6 4 

3.3.2 Wat hebben we ervoor gedaan? 
 
Doelstelling 4: Een veilige, vlotte en milieuverantwoorde afhandeling van het scheepvaartverkeer  
 
De Nautische Sector van Haven Amsterdam is verantwoordelijk voor het optimaal benutten van 
het Centraal Nautisch Beheer gebied (CNB) voor een vlot, veilig en duurzaam 
scheepvaartverkeer. Onder verantwoordelijkheid van de regio (te weten het CNB-bestuur)4 en in 
opdracht van het Rijk, voert Haven Amsterdam de nautische scheepvaartafhandelingstaken in 
het hele Amsterdam Noordzeekanaalgebied uit – van 12 mijl buiten de pieren in IJmuiden in het 
westen tot aan de Oranjesluizen in het oosten. 
 
Het CNB is een gemeenschappelijke regeling tussen Amsterdam, Beverwijk, Velsen en Zaanstad 
en stelt haar eigen begroting en jaarrekening op die worden vastgesteld door het Algemeen 
Bestuur waarin raadsleden van de deelnemende gemeenten zitting hebben. 
 
De primaire processen van de Nautische Sector zijn: 
� veilige, vlotte en milieuverantwoorde afhandeling van het scheepvaartverkeer 
� handhaven van de wet- en regelgeving binnen het verantwoordelijkheidsgebied 
� havenmanagement voeren met betrekking tot de nautische aspecten op, aan en rond het 

water 
� sluismanagement voeren voor een optimale benutting van het schaarse productiemiddel 

sluizen 
� adviseren over nautische mogelijkheden 
� bijhouden van, inspringen op en ontwikkelen van nautisch beleid en het monitoren van (inter-

nationale) wetgeving op het gehele werkterrein 
 

                                                      
4 In april 1994 is door de Gemeenten Amsterdam, Beverwijk, Velsen en Zaanstad het openbaar lichaam Centraal 
Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied (CNB) opgericht. De genoemde gemeenten hebben hun bevoegdheden voor het 
nautisch overgedragen aan het CNB, dat fungeert als één loket voor het scheepvaartverkeer. Doel van het CNB is het 
creëren van eenheid van beleid en uitvoering op het gebied van nautisch beheer. Ook de nautische rijkstaken in het 
Noordzeekanaalgebied zijn gemandateerd aan het CNB. 
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Het verkeersbegeleidend systeem walradar 
Het project walradar is een verzamelnaam voor in totaal negen systemen die geïntegreerd de 
communicatie met en de detectie van de scheepvaart mogelijk maakt. Doel is de 
verkeersveiligheid in het gehele Noordzeekanaalgebied te verhogen. In de huidige situatie is 
alleen het gebied van 12 mijl buiten de pieren in IJmuiden tot aan Buitenhuis op het 
Noordzeekanaal onder walradardekking. In de nieuwe situatie zal het gebied van 12 mijl buiten 
de pieren tot aan de Oranjesluizen onder walradardekking vallen. Dit is een noodzakelijkheid om 
de toenemende aantallen schepen (zeevaart en binnenvaart) in het gehele gebied adequaat te 
kunnen begeleiden. De verwachting is dat het walradarsysteem medio 2012 operationeel is. 
 
Vernieuwing Toezicht  
Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft in 2007 de Inspectieraad de politieke opdracht ge-
geven om het toezicht in Nederland te stroomlijnen. Dit heeft geresulteerd in een programma 
Vernieuwing Toezicht.  
 
Voor Haven Amsterdam is het domein Vervoer over water: zeehavens en binnenvaart relevant. 
Dit domein betreft de inspecties die te maken hebben met schepen, de bemanning, de te vervoe-
ren lading en de operationele activiteiten van deze schepen.  
In totaal bleken 24 toezichthouders actief zijn binnen dit werkveld die gezamenlijk 72 verschillen-
de soorten inspecties uitvoeren. Het doel van het project is tweeledig: 
1.   minder toezichtlast voor de schepen en bedrijven 
2.   een effectiever en efficiënter toezicht  
 
Voor het onderdeel Zeehavens zijn de havenmeesters van Amsterdam en Rotterdam als coördi-
nerend toezichthouders benoemd op het gebied van samenwerking voor Schip en Port Security. 
Het convenant is in december 2009 ondertekend. Het convenant bevat het streefbeeld van de 
inspecties in 2011, een actielijst met actie- en verbeterpunten en afspraken over kosten en de 
overdracht van taken bevatten. Voor het onderdeel Binnenvaart is Haven Amsterdam betrokken 
bij het raamwerk voor het frontoffice binnenvaart. In 2011 is voor het Noordzeekanaalgebied het 
Binnenvaart toezichtregio overleg ingesteld, onder voorzitterschap van Haven Amsterdam 
 
Regionale havenverordening 
In 2010 is de Regionale havenverordening Noordzeekanaalgebied 2010 vastgesteld in de 
gemeenten Amsterdam, Velsen, Zaanstad en Beverwijk. In de zeehavens in het hele 
Noordzeekanaalgebied zijn nu dezelfde regels voor de zee- en beroepsvaart van toepassing. De 
vergunningaanvragen zullen door het CNB worden verwerkt. Daarmee is de eerste fase 
afgerond. Daarnaast worden nadere afspraken gemaakt over samenwerking in het toezicht en 
handhaving in de havens en de realisatie van één regionaal loket voor vergunningaanvragen- en 
verlening. In 2011 is er door alle CNB gemeenten hard gewerkt om alle havenregels eenduidig te 
maken, dit is de tweede fase. Per juli 2012 zal de RHN 2012 van kracht worden en zijn voor de 
gehele regio alle havenregels eenduidig. 
 
Bijkomend doel is voor het (haven)beheer de één- loketfunctie in te richten en daarmee meer 
eenheid van beleid en uitvoering te realiseren in het Noordzeekanaalgebied. De ontwikkeling van 
één loket vergroot enerzijds de aantrekkelijkheid van het havengebied en de concurrentiekracht 
en anderzijds zorgt het voor eenduidigheid van regels op het gebied van de openbare orde, 
veiligheid en milieu. Door het inrichten van de één loketfunctie wordt het afbreukrisico in het 
proces van vergunning- en ontheffingsverlening verlaagd en daarmee daalt de kans op 
incidenten. 

3.4.3 Wat heeft het gekost? 

In de begroting en de jaarrekening zijn de baten en de lasten van het subprogramma 
Scheepvaartafhandeling niet apart weergegeven. Deze maken onderdeel uit van de baten en 
lasten van het subprogramma Havenexploitatie. 
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4    Reserves, voorzieningen en investeringen 

4.1 Reserves  
 
Bedragen x € 1 miljoen                                                                                                                                                                                                          Stand 

ultimo  
Mutaties 2011 Stand 

ultimo  

  2010  +  -/-  2011 

Reserves         

Amsterdam Economic Board 0 7,7 0 7,7 

IBC (International Broadcasting Convention) 0,2 0 0,1 0,1 

Kosten verzelfstandiging Haven 0,3 0 0,3 0 

NEMO 6,2 0,4 0 6,6 

Pieken in de Delta 2,1 0 2,1 0 

Reserve ASP (FOM) 2,3 0 0 2,3 

Reserve verbeteren achterlandverbindingen 0 7,1 0 7,1 

Subsidieregeling Veilig Ondernemen 0,2 0,6 0,2 0,6 

Afkoopsommen van erfpachttermijnen 86,3 4,3 1 89,6 

Fonds strategische projecten 4,9 2,1 1,9 5,1 

Duurzaamheid 2,9 2 0,7 4,2 

Fonds promotie Sail 2015 0,1 0,1 0 0,2 

Holland Casino 0,3 0,1 0 0,4 

Winstdelingsregeling (HA) 0,2 0 0 0,2 

Wachtgeldfonds (EZ) 0,2 0 0 0,2 

Reserve LSFA/LSCA 2,9 0 2,9 0 

Fonds Ontwikkelings Maatschappij 0,5 1 0,6 0,9 

Totaal reserves 109,6 25,4 9,8 125,2 

 
 

4.1.1 Nieuwe reserves 
 
Amsterdam economic board 
Voor de financiering van de uitvoering van de agenda van de Amsterdam Economic Board is 
een bedrag van € 7,7 miljoen gereserveerd. De gedoteerde middelen worden gevormd uit de 
resterende middelen Pieken in de Delta voor € 2,9 miljoen en de resterende middelen van de 
decentralisatie uitkering voor €4,8 miljoen. Het gaat hierbij om regionale middelen waarover 
eerst het BO PRES een beslissing moet nemen en vervolgens het college en uw raad. Eind 
2011 heeft de Amsterdam Economic Board advies uitgebracht over de financiering van een 
aantal projecten die starten in 2012.  
 
4.1.2 Extracomptabele reserves   
 
Veilig ondernemen  
De bij de Jaarrekening 2010 gevormde reserve is in 2011 aangewend voor in 2011 ontvangen 
aanvragen voor de subsidieregeling Veilig Ondernemen. Eind 2011 hebben het college en de 
raad de subsidieregeling verlengd en daarmee de reservering van middelen voor verlening in 
2012. 
 
4.1.3 Gehandhaafde reserves 
 
Reserve International Broadcast Convention   
Het college heeft ingestemd met het ondersteunen van International Broadcasting Convention 
(IBC) voor de periode 2010-2012. IBC is een congres op het snijvlak van mediadistributie en –
productie dat jaarlijks 50.000 internationale bezoekers naar Amsterdam trekt en dat daarmee 
niet alleen inkomsten genereert in de regio, maar daarnaast de regio in staat stelt zichzelf te 
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profileren als toonaangevende regio op het gebied van mediadistributie en ICT. Met de 
gereserveerde middelen worden conform het collegebesluit een bijdrage van € 100.000 per 
jaar van de Gemeente Amsterdam aan IBC voor 2011 en 2012 gefinancierd. Ook het Ministerie 
EZ levert een financiële bijdrage aan de kosten die samenhangen met het binnenhalen van dit 
voor stad en land belangrijke congres.  
 
Reserve Amsterdam Science Park   
Ter dekking van de risico’s van de investering in Amsterdam Science Park is uit het reserve 
Fonds Ontwikkelingsmaatschappij (FOM) een financieringsreserve gevormd. Deze reserve 
wordt aangesproken bij het afwaarderen van het vanuit het FOM gefinancierde investering in 
het Amsterdam Science Park. In het Amsterdam Science Park is en wordt vanuit EZ op 
meerdere wijzen geïnvesteerd. Aanvullend op de financieringsreserve zal ten behoeve van de 
afdekking van het risico bij de verstrekking van de nieuwe lening in 2012 een nieuwe reserve 
gevormd worden ter hoogte van € 0,45 miljoen zoals op 6 april 2011 besloten door uw raad. 
Aangezien de lening nog niet verstrekt is, kon de reserve nog niet gevormd worden in 2011 
maar is welals reserveringsvoorstel bij deze jaarrekening meegenomen.  
 
Reserve NEMO   
Met het raadsbesluit nr 344 d.d. 2 juli 1999 heeft de gemeente ingestemd met de doorstart van 
het Nationaal Centrum voor Wetenschap en Techniek New Metropolis, thans NEMO genaamd. 
De investering voor het gebouw op de Oosterdoksdijk ter hoogte van € 11,3 miljoen wordt door 
de gemeente in 30 jaar afgeschreven op grond van het raadsbesluit 122 uit 1995. De 
hypothecaire lening is renteloos en aflossingsvrij verstrekt, maar opvraagbaar. Ten overstaan 
van de lening wordt met de begrote afschrijvingbedragen een bestemmingsreserve gevormd. 
Met het collegebesluit van 20 januari 2012 is ingestemd met het overhevelen van de lening en 
de bestemmingsreserve naar de algemene dienst. De lening en reserve zullen in de 
beginbalans 2012 van Economische Zaken op nul gebracht worden.  
 
Reserve promotiebudget Holland Casino  
De toevoeging 2011 was € 81.950. Per bezoeker draagt Holland Casino een bezoekersheffing 
af aan de gemeente Amsterdam. Met een gedeelte van deze gelden wordt de reserve 
promotiebudget Holland Casino gevuld. Het overige gedeelte komt ten goede aan de algemene 
middelen van de gemeente. Dit is belegd in een raamovereenkomst tussen de gemeente 
Amsterdam en Holland Casino. Het promotiebudget wordt als instrument ingezet om de 
(marketing)doelen van zowel Holland Casino als van de gemeente Amsterdam te 
verwezenlijken. De bezoekersaantallen van het Holland Casino zijn sinds 2010 gedaald 
waardoor de afdracht aan dit fonds eveneens afnemen. In 2011 is een nieuwe impuls gegeven 
aan het fonds, omdat de bestedingvoorstellen achter bleven is er in 2011 concreet € 35.000 
besteed uit het fonds.  
 
Reserve WW – wachtgeld  
De reserve werd in voorgaande jaren aangewend voor betalingen van wachtgeld en WW, BW 
en FPU aan voormalige werknemers van Economische Zaken. Op grond van de prognose van 
de kosten voor voormalig personeel zijn in 2011 incidenteel voor  2011 en 2012 de begrote 
lasten voormalig personeel verhoogd.  
 
Reserve FOM   
Dit fonds wordt jaarlijks gevoed met € 1,0 miljoen ten laste van de exploitatie en wordt 
aangewend voor kapitaallasten volgend uit kapitaalinvesteringen en vestigingsbijdragen voor 
buitenlandse bedrijven.  
 
Reserve verbeteren achterlandverbindingen 
In 2011 is de voorziening een reserve geworden met als doel de containers te stimuleren.  
Er is in 2011 nog niets onttrokken uit de reserve maar er zijn wel al verplichtingen aangegaan. 
Er is tot 2014 voor een bedrag van ruim € 1,0 miljoen aan uitgaven gepland. In het eerste 
kwartaal 2012 zal ons College aan de raadscommissie nader rapporteren over de reserve. 
 
Afkoopsommen van erfpachttermijnen 
Als bij uitgifte in erfpacht wordt gekozen voor afkoop, worden de afkoopsommen in deze 
reserve gestort. Omdat niet vooraf bekend is of erfpachters kiezen voor afkoop of 
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canonbetaling, worden geen toevoegingen geraamd. Jaarlijks worden de op de afkoopsommen 
gebaseerde erfpachttermijnen ten laste van de reserve gebracht. 
 
Fonds promotie Sail 2015 
De reserve is gevormd ter dekking van de door HA in het kader van Sail Amsterdam te 
organiseren promotieactiviteiten. Aan de reserve wordt jaarlijks € 0,1 miljoen toegevoegd ten 
laste van de exploitatie. 
 
Fonds Duurzaamheid en Innovatie Haven (DIHA) 
De reserve is ingesteld in het kader van de besluitvorming over de Havenvisie 2008-2020 en 
bestemd om de ambities op het terrein van duurzaamheid en innovatie mede mogelijk te 
maken. Binnen DIHA kunnen aanvragen worden ingediend voor subsidie voor 
haalbaarheidsstudies en voor ontwikkelings-, pilot- of demonstratieprojecten. Voor 
haalbaarheidsstudies kunnen doorlopend gedurende het hele jaar aanvragen worden 
ingediend. 
 
4.1.4 Afgehandelde reserves 
 
Life Sciences Fonds Amsterdam  
Door de wijziging van de financieringsgrondslag van het fonds bij de Begroting 2011 van eigen 
(topstad)middelen naar leningfonds vervalt de noodzaak om een financieringsreserve aan te 
houden. De gevormde reserve ultimo 2010 ter grootte van € 2,9 miljoen is hiermee vrij 
gevallen.  
 
Reserve Pieken in de Delta  
Van de gereserveerde middelen ultimo 2010 is in 2011 is volledig onttrokken en toegevoegd 
aan de prioriteitsmiddelen Cofinancieringsmiddelen Pieken in de Delta (zie toelichting reserve 
Amsterdam Economic Board).  
 
Kosten verzelfstandiging Haven 
Bij de Jaarrekening 2009 heeft uw Raad ingestemd met het reserveren van middelen voor het 
onderzoek naar de verzelfstandiging van de Haven (€ 0,7 miljoen). In 2010 is € 0,4 miljoen en 
is 2011 is € 0,3 miljoen aan kosten voor het verzelfstandigingtraject ten laste van deze reserve 
gebracht. 

4.2 Voorzieningen 
 
Bedragen x € 1 miljoen                                                                                                                                                                                    Stand 

ultimo  
Mutaties 2011 Stand 

ultimo  

  2010  +  -/-  2011 

China Desk 0,1 0 0,1 0 

Voorziening BHG4 0,4 0 0 0,4 

Latente bodemverplichtingen 11,4 0,4 1 10,8 

Voorziening verbeteren achterlandverbindingen 7,1 0 7,1 0 

Fonds beheer baggerstortlocaties 5,4 0 3,6 1,8 

Egalisatie onderhoud (HA) 3 1 0 4 

Touringcarterminal Nieuw Europa 1,6 0,3 1,9 0 

Fonds inzamelen scheepsafval 0,1 1 0,5 0,6 

Wrakkenwet 0,2 0 0 0,2 

Egalisatie onderhoud vaartuigen (HA) 0,5 0,1 0 0,6 

Totaal voorzieningen 30,2 2,8 14,4 18,7 

 
4.2.1 Gehandhaafde voorzieningen 
 
Microkredietenfonds 
Om kleine ondernemers te helpen die in het ‘normale’ financiële circuit moeilijk aan financiering 
kunnen komen is een microkredietenfonds ingesteld. Dat betekent dat gedurende de periode 1 
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januari 2009 tot en met 31 december 2012 garantstellingen kunnen worden afgegeven ten 
behoeve van bancaire geldleningen. Rekening houdend met de maximale duur van de 
borgstellingen van 3,5 jaar blijft tot medio 2015 een financieel beslag op het garantiefonds 
bestaan. Het garantiefonds geeft vouchers af waarmee de ondernemer naar een bank van keuze 
kan gaan. Er wordt dus niet rechtstreeks krediet verleend vanuit het fonds. De bank heeft dan de 
garantie dat indien de ondernemer niet meer kan terugbetalen, de bank terecht kan bij het fonds 
en het nog niet terugbetaalde deel kan declareren bij het fonds. Omdat tot medio 2015 een 
financieel beslag op het garantiefonds bestaat is in 2009 € 300.000 in een voorziening gestort. 
Hiertegenover staat een vordering op de Dienst Werk en Inkomen voor hetzelfde bedrag. Bij 
afwikkeling van de garantstellingen worden gelden teruggestort aan EZ. In 2011 is het voormalige 
Startersfonds volledig afgewikkeld en is het laatste restant (8k) teruggestort en de voorziening en 
vordering met 80k verlaagd. 
 
Latente bodemverplichtingen 
In 2011 is één afkoopsom gedoteerd aan de voorziening voor € 6.000. De overige dotatie € 0,4 
miljoen bestaat uit bijboekingen van rente. De onttrekkingen van € 1,0 miljoen die plaats hebben 
gevonden hebben betrekking op saneringskosten voor verschillende terreinen. 
 
Verbeteren achterlandverbindingen  
Deze voorziening is, conform het besluit van uw raad op 22 juni 2011, omgezet in een reserve.  
 
Voorziening onderhoud vaartuigen 
Deze voorziening wordt gevormd voor het groot onderhoud van de patrouillevaartuigen. Doordat 
de Begroting in 2011 eenmalig was opgehoogd was het mogelijk al het onderhoud vaartuigen ten 
laste van de exploitatie uit te voeren. In 2011 heeft alleen de begrote dotatie aan de voorziening 
plaatsgevonden. 
 
Inzamelen scheepsafval 
De inzameling scheepsafval moet kostenneutraal zijn voor HA, vandaar dat een egalisatievoor-
ziening is ingesteld. In het tweede halfjaar van 2010 begonnen de uitgaven uit het fonds buiten 
proportioneel toe te nemen. 2011 is evenals 2010 afgesloten met een negatieve stand van ruim € 
0,5 miljoen. Om het fonds weer in balans te krijgen werden voor 2011 de heffingen met 30% ver-
hoogd en de afgifterechten met 30% verlaagd. Dit heeft nog niet tot het gewenste resultaat geleid 
waardoor het college met aanvullende maatregelen zal komen. 
 
Omdat de te treffen maatregelen pas met een vertraging effect hebben is de verwachting dat ook 
in 2012 een negatieve mutatie op de voorziening nodig zal zijn. Daarom is besloten om € 0,5 
miljoen extra te doteren aan de voorziening. 
 
Egalisatie onderhoud 
Deze voorziening is bedoeld voor de uitvoering van groot onderhoud aan verschillende objecten 
binnen de Haven dat niet ten laste van de onderhoudsbegroting uitgevoerd kan worden. In 2011 
is € 1 miljoen toegevoegd voor het onderhoud Baggerwerk wegens achterstallig onderhoud. Door 
toename van het aantal schepen met grotere diepgang is de Haven het afgelopen jaar steeds 
vaker geconfronteerd met spoedbaggerwerk om dat hier of daar een schip de grond raakte. 
Vandaar dat Haven Amsterdam een inventarisatie heeft laten maken van alle plekken waar 
sprake is van ‘achterstallig onderhoud’ die we nu in één keer goed willen aanpakken. De daaraan 
gekoppelde hoeveelheden zijn pas aan het eind van vorig jaar bekend geworden. Hieruit is naar 
voren gekomen dat de voorziening met € 1 miljoen opgehoogd moet worden. 
 
Fonds Beheer baggerstortlokaties 
De Provincie Noord-Holland houdt toezicht op de door Haven Amsterdam beheerde 
baggerstortlocatie en tevens op de hiervoor getroffen voorzieningen. Door ontwikkelingen in de 
techniek kan het beheer goedkoper worden uitgevoerd en de voorziening naar beneden 
bijgesteld. Het saldo sluit nu aan bij de door Provincie Noord-Holland opgegeven minimum 
voorziening en de verwachte beheerkosten. 
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4.2.2 Vervallen voorzieningen 
China Desk 
Deze voorziening is gevormd omdat de prioriteit China niet geheel is uitgegeven in 2010. Voor 
het restant waren wel verplichtingen aangegaan. In 2011 is € 63.000 uitgegeven ten laste van 
deze voorziening. 
 
Touringcarterminal Nieuw Europa 
In de afschrijvingslasten is een incidentele afschrijving op Passengers Terminal Amsterdam 
(PTA) opgenomen van € 1,9 miljoen Deze wordt gecompenseerd door een vrijval van € 1,9 
miljoen uit de voorziening touringcar-terminal Nieuw Europa. 
 
 
5  Prioriteiten en posterioriteiten 2011 
 
5.1 Realisatie prioriteiten 2011 
 
I4 Overige prioriteiten 
# Omschrijving S/I Beschikbaar 

gesteld 
(x € 1.000)p 

Ultimo 2011 
betaald en 
verplicht 
(x € 1.000) 

Voorstel om 
ultimo 2011 
op te nemen 
in reserve  
(x € 1.000) 

Omschrijving 
gerealiseerd 
resultaat 

Volledig 
uitgevoerd
? (J/N) 

Uiterste 
datum 
geplande 
uitvoering 

1 Pieken in de Delta I 2.000 0 2.000 Zie toelichting N 2012 

2 Amsterdam in 
Business 

I 1.200 1.100 0 
 

Zie toelichting J  

3 promotie 
bedrijventerrein 
Westpoort 
 

I 100 100 0 Zie toelichting J  

5.1.1 Toelichting realisatie prioriteiten 2011 
 
1. Pieken in de Delta 
Gelden zijn toegevoegd aan de reservering Pieken in de Delta (zoals gemeld in de 8-
maandsrapportage) ten behoeve van de financiering van de Kennis & Innovatie agenda en 
andere projecten in 2012 die door de Amsterdam Economic Board van positief advies zijn 
voorzien.  
 
2. Amsterdam in Business 
Met de extra middelen zijn nieuwe acquisitieactiviteiten georganiseerd en promotie en 
marketingactiviteiten ten behoeve van het vestigen en behoud van internationale bedrijven in de 
regio. Tevens zijn er activiteiten die met tijdelijke prioriteiten werden bekostigd gecontinueerd. 
Voor de extra activiteiten zijn acquisiteurs en ondersteuners 6 fte aangesteld. Door de latere 
aanstellingen van deze medewerkers bestaat er enige onderbesteding. In doelstelling 3 zijn de 
behaalde resultaten vermeld van de activiteiten. Door de uitbreiding zijn we in staat gebleken het 
aantal nieuwe bedrijven ongeveer gelijk te houden aan 2010 waarbij meer nieuwe banen 
gecreëerd zijn. Daarbij zijn er meer investor development activiteiten ondernomen – en is het 
aantal uitbreidingsprojecten bij reeds gevestigde internationale bedrijven toegenomen. 
Amsterdam wordt internationaal steeds beter bekend als zakenstad (ECM 4e plaats). De 
communicatieactiviteiten van Amsterdam in Business spelen hier een relevante rol in. Proactieve 
acquisitie speelt een prominentere rol in het jaarprogramma en er zijn twee nieuwe landen 
opgenomen in de acquisitie: Brazilië en Turkije. Daarbij heeft Amsterdam in Business nu naast 
landenspecialisten ook een aantal clusterspecialisten in huis die acquisitie activiteiten 
ondernemen voor een aantal clusters uit de Amsterdam Economic Board (ICT, Creatief, Life 
Science, Zakelijk/financieel).  
 
3. Promotie bedrijventerrein Westpoort 
Met de middelen is Westpoort open voor business! Westpoort is 37 km², en ligt tussen Haven 
Amsterdam en de stadsdelen West en Nieuw-West, en strekt zich uit van het Westerpark tot aan 
Spaarnwoude. 
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In Westpoort zijn momenteel 2.000 bedrijven gevestigd, met circa 50.000 werknemers. Dit staat 
voor 10% van de Amsterdamse werkgelegenheid en 15% van de omzet van de Amsterdamse 
economie. In samenwerking met de ORAM, OV Westpoort, Haven Amsterdam en OGA is in 2011 
een actieprogramma opgesteld ter verbetering van het vestigingsklimaat (doelstelling: terug in de 
top 10 van de beste bedrijventerreinen in Nederland). De uitvoering van het actieprogramma 
loopt door in 2012. 
 
5.2 Reali satie Posterioriteiten 2011 
 

              J(*)→realisatie door verhoogde incidentele 
baggerinkomsten 

 
 

Omschrijving 
posterioriteit 

S/I* Omsbuiging  Prognose 
ultimo 2011 

gerealiseerd  

Omschrijving gerealiseerd resultaat Posterioriteit 
volledig 
uitgevoerd ultimo 
2011 (J/N) 

Agentschap China I -250 -250 Beeindigen agentschappen China J (*) 

Agenstschappen 
Duitsland / VS 
beëindigen 

S -200 -200 Beeindigen agentschappen Duitsland en 
VS 

J 

doorbelasten 
personeel (Haven 
Amsterdam) 

S -15 -15 Het doorbelasten van de inzet van 
personeel  naar de diverse deelnemingen 

J 

parkeerbeheer S -140 -140 Een besparing van 50%  realiseren door 
de inzet van het toezicht op een slimmere 
manier in te zetten 

J 

reclame MUPI's S -45 -45 Aanvullende reclame-uitingen in het 
beheergebied van haven Amsterdam 

J (*) 

Westpoortbeheer S -200 -200 24% structureel  besparen op het 
beïnvloedbare deel van de kosten tussen 
het huidige onderhoudsniveau en het 
niveau ‘minimum’ 

J 

windmolens 
inkomsten 

S -200 -200 De bestaande windmolens zullen vanaf 
2011 extra inkomsten genereren 

J(*) 

Inzet Stadstoezicht 
lager 
beheersniveau 

S -50 -50 Lagere inzet van Dinst Stadstoezicht 
 

J 

Efficiency 
taakuitvoering (EZ) 

S -500 -500 Diverse activiteiten J 
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Programma Facilitair en bedrijven 
 
1 Maatschappelijk effect 
Het programma Facilitair en bedrijven bevordert de realisering van maatschappelijke effecten 
van de overige programma’s door de organisatieonderdelen die binnen die programma’s 
opereren te ondersteunen met goederen en diensten. Daarnaast leveren de diensten en 
onderdelen in dit programma in beperkte mate goederen en diensten aan de markt. De 
dienstverlening aan de gemeentelijke organisatieonderdelen en aan de markt moet qua 
efficiëntie en effectiviteit de vergelijking met marktpartijen kunnen doorstaan en mag niet in 
strijd zijn met het publieke belang.  
 

2 Kerncijfers  
 
Subprogramma Kunstenplan   
 
Bedragen x € 1 miljoen 

Rekening 
2010 

Begroting 
2011 

Rekening 
2011 

Verschil 
Rekening- 
Begroting  

Lasten + 357,7 308,4 319,7 11,3 

Baten - 316,5 290,0 286,9 -3,1 

Resultaat t.l.v. algemene middelen voor mutaties reserves 41,2 18,4 32,8 14,4 

Toevoeging minus onttrekking reserves 25,9 11,9 10,7 -1,2 

Resultaat t.l.v. algemene middelen na mutaties reserves 67,1 30,3 43,5 13,2 

Saldo reserves 54,5 47,2 63,5 18 

Saldo voorzieningen 12,1 12,4 10,0 4,7 

 
Het saldo van het programma ten laste van de algemene middelen bedraagt € 43,5 miljoen. 
Dit is een verbetering van € 13,2 miljoen ten opzichte van de Begroting 2011. Per 
subprogramma volgt een toelichting op de belangrijkste afwijkingen. 
 
 
3 Doelstellingen, activiteiten en financiën per subprogramma 

3.1 Subprogramma Project- en beleidsondersteunende taken 

3.1.1. Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?   
De onderdelen in dit subprogramma kenmerken zich door hun (vaak tijdelijke) 
ondersteunende en uitvoerende taken op gebied van beleid, projecten en het verzorgen van 
een efficiënte en integere bedrijfsvoering. Tot deze groep behoren1: 
� Dienstverlening en Facilitair Management (DFM) en daaronder gebracht Mediabeheer. 

Het Contactcenter Amsterdam (CCA) en de andere dienstverleningsactiviteiten voor 
burgers worden toegelicht in het Programma Dienstverlening. (NB. De toelichting van de 
cijfers in dat programma betreft uitsluitend CCA. De overige baten en lasten zijn in het 
onderhavige zijn in het onderhavige programma verwerkt). 

� Projectmanagementbureau (PMB) 
� Wibautgroep ondergebracht bij PMB 
� Dienst ICT (DICT) 
� Servicehuis Personeel (SHP) 
� Adviesgroep Amsterdam (AGA), Bureau Integriteit (BI), Amsterdams Bureau voor de 

Communicatie (ABC) en Gemeentelijk Wagenparkbeheer, alle ondergebracht bij de 
Bestuursdienst Amsterdam 

� Materiaaldienst, ondergebracht bij Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer 

                                                      
1 Met ingang van de Begroting 2011 zijn de Samenwerkende Amsterdamse Stadsdelen (SAS) en het Bureau 
Servicetaken Onderwijs (BSO) overgegaan naar het programma Educatie en jeugd en diversiteit. 
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Binnen dit programma is een onderverdeling te maken naar onderdelen die zich richten op: 
� ondersteuning en de (tijdelijke) invulling van personeelscapaciteit bij 

(project)management en beleidsontwikkeling 
� het bewerkstelligen van efficiëntere bedrijfsvoering en de controle daarvan 

 
In de regel is de Gemeente Amsterdam het werkgebied voor de verschillende onderdelen 
binnen dit subprogramma, al wordt in enkele gevallen ook de regio bediend, zoals in het 
geval van PMB/Wibautgroep.  
 
Programakkoord 2010-2014 
 
Doelstelling 1: De Gemeente Amsterdam verbetert in de periode 2011-2014 haar ICT 

Indicator Nulmeting en peildatum  Rekening 
2010 

Begroting 
2011 

Bereikt 
2011 

Te 
behalen 

resultaat 
2010 -2014 

Amsterdam laat van 2010-2014 een 
verbetering van zien 16 % ten 
opzichte van de ICT benchmark voor 
Nederlandse gemeenten. 

p.m. 1 januari 
2011 

p.m. p.m. p.m. p.m. 

 

3.1.2 Wat hebben we ervoor gedaan? 
Doelstelling 1: De Gemeente Amsterdam verbetert in de periode 2011-2014 haar ICT  
Als gevolg van de aanhoudende ICT problemen heeft ons college op 8 februari 2011 het 
uitvoeringsplan Eén ICT voor één Amsterdam stopgezet. Daarbij was de overweging dat de 
vigerende technische en organisatorische problemen dermate groot waren dat er van een 
succesvolle uitrol van het uitvoeringsplan geen sprake zou kunnen zijn. Het was aanleiding 
voor een intensief onderzoek naar de situatie bij Dienst ICT en zijn functioneren met 
betrekking tot zijn omgeving, in het bijzonder de zogenoemde BRI-diensten. Op basis van 
deze bevindingen is door het verzwaard management een crisisaanpak opgesteld. Voor de 
zomer zijn de bevindingen, de getroffen maatregelen en de hoofdlijnen van de crisisaanpak 
besproken in het college en raadscommissie EZP. Na de zomer is de vervolgaanpak van de  
ICT Visie 2015 en het Stabilisatieplan ICT 2011-2012 in college en raadscommissie JIF 
vastgesteld. Het doel van deze activiteiten is om begin 2013 een gestabiliseerde situatie te 
bereiken, waarbij sprake is van een betrouwbare ICT-dienstverlening.  
 
De stand van zaken per einde 2011: 
� door een betere inrichting en capaciteitsuitbreiding van de gegevensopslag (SAN) is Basis-

ICT gestabiliseerd. Door een betere inrichting en capaciteitsuitbreiding van de 
gegevensopslag (SAN) is de Basis-ICT gestabiliseerd. Direct gevolg is dat het gemiddeld 
aantal ernstige incidenten per maand is gedaald van acht begin 2011 naar twee eind 
2011. Zodoende kon de verdere ontwikkeling en implementatie van Basis-ICT weer worden 
opgepakt 

� de Basis-ICT werkplek is gestabiliseerd en de migraties naar Basis-ICT zijn hervat 
� netwerk en datacommunicatie zijn aangepakt: het aantal netwerkzones is gereduceerd 

van drieeënveertig  naar vier, er is netwerkmonitoring ingericht en de technische regie 
van netwerkleveranciers is georganiseerd 

� het aantal verstoringen van de op de service gerichte infrastructuur (SGI) is significant 
teruggebracht. 

� datacenters en hosting: de hostingcapaciteit op Amstel 1 is drastisch uitgebreid; de 
systemen van de BRI-diensten worden overgezet naar Amstel 1; het technisch 
applicatiebeheer is ingericht (zestig applicaties in beheer genomen; het totaal in beheer 
zijn nu zeventig applicaties) 

� de organisatie van de Dienst ICT is geprofessionaliseerd 
¯ de afdeling Technische Infrastructuur is georganiseerd op basis van competence 

centers en expert teams 
¯ de governance is ingericht voor integrale sturing van producten en diensten, 

wijzigingen en projecten 
¯ de projectorganisatie is ingericht  
¯ er is vorm gegeven aan het Project Portfolio Management 
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3.1.3 Wat heeft het gekost?  
Subprogramma: Project- en beleidsondersteunende taken   
 
Bedragen x € 1 miljoen 

Rekening 
2010 

Begroting 
2011 

Rekening 
2011 

Verschil 
Rekening 
- 
Begroting 

Lasten + 217,9 195,1 193,5 -1,6 

Baten - -175,4 -165,1 -155 10,1 

Saldo na  mutaties reserves 42,5 30 38,5 8,5 
 
Binnen het subprogramma project en beleidsondersteunende taken is het saldo met € 10,2 
miljoen verslechterd ten opzichte van de Begroting 2011. De belangrijkste ontwikkelingen 
worden hieronder in het kort per organisatie weergegeven. 
 
Dienstverlening en Facilitair Management (DFM) 
� Het tekort bij Mediabeheer van € 0,1 miljoen wordt veroorzaakt door vermindering van 

het aantal opdrachten 
� Voor groot onderhoud van het Stadhuis is in 2011 € 1,1 miljoen minder uitgegeven. In 

verband met de voorbereidingen voor verduurzaming van het Stadhuis zijn andere 
activiteiten doorgeschoven 

� Contactcenter (CCA) is opgenomen in het programma Dienstverlening 
 
Amsterdams Bureau Communicatie (ABC) 
Het resultaat ABC was iets beter dan was begroot. € 0,01 miljoen als gevolg van € 0,2 
miljoen hogere baten en € 0,2 miljoen hogere lasten. In 2011 heeft ABC geen toevoeging aan 
de reserve gedaan. 
 
Adviesgroep Amsterdam (AGA) 
Het resultaat AGA was beter dan begroot: tegenover € 0,4 miljoen hogere lasten stonden 
€ 1,1 miljoen hogere baten. Conform de richtlijn voor facilitaire onderdelen wordt jaarlijks een 
deel van het exploitatievoordeel toegevoegd aan de bestemmingsreserve om 
schommelingen in de bedrijfsvoering op te kunnen vangen; AGA voegde € 0,1 miljoen toe. 
 
Gemeentelijk wagenparkbeheer 
Het saldo van baten en lasten was € 1,3 miljoen lager dan begroot, met als voornaamste 
oorzaak dat in 2011een deel van de lasten werd onttrokken aan de voorziening, opdat deze 
weer het peil van het maximaal vastgestelde plafond van € 2,5 miljoen zou bereiken. 
Daarnaast zijn een aantal besparingen gerealiseerd op verschillende verzekeringspremies 
(€ 0,1 miljoen). 
 
Dienst ICT  
De vastgestelde Begroting 2011 is opgebouwd uit reguliere budgetten, prioriteiten en 
bestuurlijk goedgekeurde begrotingswijzigingen en laat een nadelig exploitatiesaldo zien van 
€ 16,6 miljoen. Dit betrof: 
� een gedekt tekort vanuit Algemene Middelen (CIO Office Dienst ICT) van € 4,7 miljoen  
� dotatie aan de reserve Uitvoeringsplan ICT (inclusief begrotingswijziging 2011) van 

€ 19,0 miljoen 
� budgetverlaging in lijn met de structurele taakstelling 2011 ICT stelsel van € 2,0 miljoen 
 
Het exploitatiesaldo voor de projecten is conform de Begroting 2011. Het exploitatiesaldo 
Uitvoeringsplan / Stabilisatieplan heeft betrekking op de dotatie vanuit de reserve 
Uitvoeringsplan ICT tranche 2011 (budget € 17,3 miljoen). De dienst heeft geprobeerd om dit 
zo eenvoudig mogelijk in beeld te brengen. Daarbij is gekozen om in de toelichting de 
ontwikkelingen ten opzichte van de begroting op hoofdlijnen toe te lichten. 
 
De afwijkingen in de jaarrekening ten opzichte van de begroting zijn als volgt weer te geven:   
Reguliere Activiteiten                 Bedragen x € 1miljoen 
� Baten (lagere omzet basisdiensten/ aplicatiemanagement,      8,80 
      IAM/SGI , meer detacheringen)   
� Eigen personeel (vertraging opbouw eigen personeel)     -3,60 
� Extern Personeel (o.a. extra inhuur door verstoringen,      5,90 
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ziekteverzuim (10.4%)), vacatures)  
� Overige Personeelskosten (agv werving & selectie)       0,20 
� Kapitaallasten (effect van hogere investeringen in 2010)     0,30 
� Automatiseringskosten (herrubricering huurkosten datacentres)     1,10 
� Huisvesting (herrubricering huurkosten datacentres      0,70 

en minder werkplekken)   
� Overige Kosten: meer reserveringen voor oninbaar 2011 

(€ 0,8 miljoen) , positief afwikkelingsverschil 2010 (€ 0,9 miljoen)     0,00 
� Totaal                     11,20  
 
Projectmanagementbureau (PMB)/Wibautgroep 
De omzet van het PMB bedroeg in 2011 € 21,4 miljoen. Dat is een vermindering ten opzichte 
van  2010 (€ 21,8 miljoen), maar komt ruim uit boven de begrote omzet (€ 20,3 miljoen). Het 
PMB heeft in 2011 de materiële kosten fors naar beneden weten bij te stellen (€ 0,93 miljoen 
ten opzichte van de Jaarrekening 2010; € 1,1 miljoen ten opzichte van de Begroting 2011). 
Deze verlaging heeft voor een klein deel een incidenteel karakter of wordt veroorzaakt door 
een aangepaste wijze van verwerking, en betreft grotendeels de invulling van de 
bezuinigingstaakstellingen en een voorsortering op de komende tranches (2012 t/m 2014) uit 
de heroverwegingen.  

De hoger dan begrote opbrengsten enerzijds en de lagere kosten anderzijds hebben een 
resultaat van € 3,8 miljoen opgeleverd en dat is € 2,1 miljoen hoger dan begroot.  

De Wibautgroep heeft de winsttaakstelling gerealiseerd: een omzet van € 1,7 miljoen met 
een resultaat van € 0,15 miljoen, leidend tot een afdracht van € 0,13 miljoen waar € 
0,07 miljoen was begroot. 

Materiaaldienst 
De omzet van de Materiaaldienst kwam in 2011 € 2,5 miljoen lager uit dan begroot, onder 
andere door de economische teruggang in de bouw. Het rekeningresultaat is desondanks 
sterk positief uitgevallen en uitgekomen op € 0,85 miljoen (begroot was € 0,12 miljoen). Dit 
resultaat is met name gerealiseerd door een positief saldo van € 0,3 miljoen van diverse 
baten en lasten (waaronder een extra dotatie aan de voorziening dubieuze debiteuren van 
€ 0,8 miljoen) en door een gerealiseerd positief resultaat op het primaire proces. Door de 
opheffing van het verlieslatend wegenbouwkundig adviesbureau is de structurele 
posterioriteit van € 0,15 miljoen gerealiseerd en ook de overige taakstellingen uit de 
Begroting 2011 zijn gerealiseerd. 
  
Servicehuis Personeel (SHP) 
De lasten en baten van het SHP zijn nagenoeg gelijk (het nadelig saldo bedraagt € 0,126 
miljoen). Aan de egalisatiereserve is € 0,3 miljoen gedoteerd. Dit betreft enerzijds een 
onderbesteding van €  0,18 miljoen op de ICT uitgaven, die is gestort in de reserve. Ook 
heeft het SHP de bezuiniging voor 2011 gerealiseerd, zij het dat door het SHP wel aan de 
lastenkant is gerealiseerd, maar niet is verwerkt in de tarieven, de batenkant. In 2012 wordt 
de ombuiging structureel in de tarieven verwerkt.  
 
 
3.2 Subprogramma Financiële dienstverlening/activiteiten 
 
3.2.1 Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?  
De organisaties die binnen dit subprogramma opereren, richten zich op de financiële 
activiteiten in de richting van de burger, maar ook in de richting van de andere gemeentelijke 
organisaties. 
Het gaat om de volgende diensten en dienstonderdelen: 
� Gemeentelijke Dienst Verzekeringszaken (DV) die samen met de NV Verzekeringsbedrijf 

Groot Amsterdam VGA Verzekeringen vormt (VGA) 
� Facilitaire activiteiten van de Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam (DBGA) 
� ACAM 
� Dienst Stadstoezicht 
� Parkeerbeheer, sinds 20101 ondergebracht in Cition BV waarvan de gemeente de enige 

aandeelhouder is.  
� Stadswarmte (lening aan Westpoort Warmte BV) 
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3.2.2 Wat hebben we ervoor gedaan? 

De onderdelen binnen dit subprogramma verrichten ondersteunende taken. De acties en 
activiteiten van de diensten die niet in dit subprogramma ter sprake komen worden nader 
uitgewerkt in de programma’s ten gunste waarvan die ondersteunende taken worden 
uitgevoerd. 

 
ACAM 
De belangrijkste ontwikkelingen zijn: 
� de afgenomen vraag naar de inzet van ACAM en daarmee samenhangende dalende 

urenomzet heeft geleid tot extra kosten. De personeelsbezetting is niet gelijktijdig 
teruggelopen met als gevolg enige overcapaciteit en leegloop. Door de grotere 
omzetdaling ontstond een lagere dekking van de overhead. Als gevolg van het gestarte 
mobiliteitsbeleid heeft ACAM te maken met een groeiend aantal gedetacheerden 

� het exploitatietekort dat voor 2011 werd verwacht, is in het laatste kwartaal voor een 
groot deel nog ingelopen. Deze beperking was te danken aan de volgende maatregelen: 
¯ effecten van de (beperkte) tariefsverhoging medio het jaar, in lijn met de gemiddeld 

duurdere bezetting  
¯ door bij detacheringscontracten waar mogelijk een toeslag voor overheadkosten af te 

spreken 
¯ het voeren van een terughoudend beleid ten aanzien van opleidingskosten 
¯ verhoging van directe uren, ten koste van indirecte uren voor interne projecten en 

opleidingen 
¯ aanpassing van de managementrapportages waardoor er een adequatere wijze van 

sturing mogelijk is 
¯ beleid ten aanzien van ziekteverzuim aanscherpen aan de voorkant (preventie) 
¯ het uitstellen van ICT-uitgaven 

� in 2011 zijn de volgende maatregelen getroffen om voor 2012 tot een sluitende 
exploitatie te komen: 
¯ de omvorming van een accountantsdienst naar een auditdienst 
¯ omvang van de ondersteuning in lijn brengen met omvang primaire activiteiten  
¯ versnelling van de verhuizing met twee jaar met als gevolg een daling van de 

overheadkosten 
¯ een (beperkte) verhoging van de tarieven 
 
ACAM heeft in 2011 een reorganisatieplan opgesteld met als doel zich om te vormen tot 
een flexibele organisatie met breed inzetbare en klantgerichte auditprofessionals. De 
reorganisatie zal gefaseerd verlopen, van begin 2012 tot en met 2015. 

 

3.2.3 Wat heeft het gekost?  
 
Subprogramma: Financiële dienstverlening/activiteiten   
 
Bedragen x € 1 miljoen 

Rekening 
2010 

Begroting 
2011 

Rekening 
2011 

Verschil 
Rekening-
Begroting  

Lasten + 72,1 59,1 68,1 9,0 

Baten - -65,3 -53,8 -60,8 -7,0 

Saldo na mutaties reserves 6,8 5,3 7,3 2,0 
 
DBGA 
Zoals in voorgaande jaren verleende DBGA in 2011 externe diensten buiten de Gemeente 
Amsterdam (dienstverlening aan stadsdelen, parkeerbelasting, kwijtschelding, afronding 
dienstverlening gemeente Oostzaan en inning gelden leerplichtwet). Het rekeningresultaat is 
tegenover de Begroting 2011 met € 0,4 miljoen gestegen. Dat was vooral het gevolg van 
hogere baten uit de dienstverlening aan de stadsdelen en een hoger aantal 
naheffingsaanslagen Parkeerbelasting. Het uiteindelijke resultaat binnen het programma 
Facilitair en bedrijven was € 0,55 miljoen, waarvan conform de geldende afspraken 25% 
(€ 0,14 miljoen) aan de egalisatiereserve commerciële activiteiten is toegevoegd. 
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Dienst Stadstoezicht (DST) 
DST levert zijn prestaties geheel binnen het subprogramma Financiële dienstverlening/ 
activiteiten. De omzet bedroeg € 37,2 miljoen en dat was € 4,0 miljoen hoger dan begroot. 
Deze hogere omzet is het gevolg van de verlate decentralisatie van de Muldertaken en de 
verlate afbouw van de SLA-Cition. De baten (€ 3,1 miljoen) zijn niet evenredig toegenomen 
met de lasten, met een groter negatief resultaat dan begroot (€ 0,9 miljoen) als gevolg. De 
overschrijding op de lasten is het gevolg van prijsindexatie (€ 0,4 miljoen) en extra benodigde 
inhuur om aan de contractverplichtingen te kunnen voldoen (€ 0,5 miljoen). Op niveau van de 
gehele dienst DST is de Begroting 2011 grotendeels gevolgd.  
 
Op het niveau van het regulier bedrijf en het reorganisatiebedrijf (REO-bedrijf) is dit niet het 
geval. Het reguliere bedrijf heeft een tekort op de begrote stand van € 3,1 miljoen en het 
Reo-bedrijf heeft een overschot van € 2,2 miljoen.  
In dit REO-bedrijf zijn die werkzaamheden en functies ondergebracht die als gevolg van de 
reorganisatie de komende jaren worden afgebouwd. Deze reorganisatie komt voort uit de 
afsplitsing van het fiscaal parkeerbeheer in Cition BV per 1 januari 2010. DST geeft 
uitvoering aan taken op het gebied van toezicht en handhaving.  
 
ACAM 
De omzet van de ACAM bedroeg € 7,4 miljoen, € 1,1 miljoen lager dan begroot. ACAM heeft 
in 2011 een bruto resultaat gerealiseerd van € 0,144 miljoen (negatief). Het resultaat is 
verbeterd ten opzichte van vorig jaar. Het negatief resultaat voor onttrekking aan de reserves 
bedroeg in 2010 € 0,319 miljoen. Na verrekeningen en na de voorgenomen onttrekkingen 
aan de reserves resteert een beperkt nadelig resultaat van € 12.000. Dit tekort is aangevuld 
vanuit de bedrijfsreserve. 
 
De kosten van niet doorberekende bestuurshulp (ondersteuning rekeningencommissie, 
opgenomen in resultaatgebied bestuur en concern) van € 70.000 komen ten laste van het 
bruto resultaat, dat hiermee op € 0,214 (negatief) komt. Het bruto resultaat is € 1,6 miljoen 
lager dan de Begroting 2011. 
 
Gemeentelijke Dienst Verzekeringszaken 
De omzet bedroeg € 3,6 miljoen, € 0,1 meer dan begroot. Er is een negatief saldo van € 0,7 
miljoen, dat het gevolg is van het vaste aandeel in de kosten van de NV VGA; het begrote 
saldo was € 0,8 miljoen. 
 
Het verschil van € 0,1 miljoen tussen rekening en begroting wordt veroorzaakt door hogere 
baten dan begroot (€ 84.000) als gevolg van nieuwe afspraken met het GVB, waar tegenover 
staat dat de verwachte baten voor opdrachten risicomanagement niet gerealiseerd werden. 
Deze activiteit zal niet gecontinueerd worden. 
 
3.3 Subprogramma Ruimtelijk gerichte ondersteuning 
 
3.3.1 Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?   
De onderdelen binnen dit subprogramma voeren de ondersteunende taken uit binnen de 
ruimtelijke sector, zoals beheer, onderhoud en productontwikkeling. 
Het gaat om de volgende diensten en dienstonderdelen: 
� Ingenieursbureau Amsterdam (IBA) 
� Facilitair bedrijf DRO 
� Werk in opdacht gebiedsontwikkeling (OGA) 
� Beheer gemeentelijk vastgoed (OGA) 
� Food Center Amsterdam (FCA) 
� Procesbegeleiding bewoners (OGA) 
� Kenniscentrum Amsterdam (DW) 
� Exploitatie Jodenbreestraat 25 (DW) 
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3.3.2 Wat hebben we ervoor gedaan? 

De onderdelen binnen dit subprogramma verrichten ondersteunende taken. Voor een nadere 
uitwerking van acties en activiteiten wordt verwezen naar de programma’s ten gunste 
waarvan die ondersteunende taken worden uitgevoerd. 

3.3.3 Wat heeft het gekost? 
 
Subprogramma: Ruimtelijk gerichte ondersteuning   
 
Bedragen x € 1 miljoen 

Rekening 
2010 

Begroting 
2011 

Rekening 
2011 

Verschil 
Rekening - 
Begroting  

Lasten + 86,8 74,7 82 7,3 

Baten - -87,8 -78,1 -84,3 -6,2 

Saldo na  mutaties reserves -1 -3,4 -2,3 1,1 
 
IBA 
In 2011 is de omzet uitgekomen op een bedrag van € 33,6 miljoen, € 4,3 miljoen hoger dan 
begroot. IBA kent een positief bedrijfsresultaat van € 3,6 miljoen, € 1,2 miljoen hoger dan 
begroot. De verwachte afname van het werkpakket heeft zich in 2011 niet voltroken. IBA 
heeft het afgelopen jaar voldoende nieuw werk weten binnen te halen. Het betere resultaat is 
enerzijds aan de inkomstenkant gerealiseerd door een grotere inzet van (declarabele) 
inhuurkrachten en het vervullen van openstaande vacatures. Hierdoor is de totale 
productiviteit van IBA licht gestegen. Verder heeft IBA aan de kostenkant kunnen bezuinigen. 
 
Werk in opdacht gebiedsontwikkeling (OGA) 
Onder opdrachtnemer gebiedsontwikkeling worden de kosten en opbrengsten verantwoord 
van de op het vlak van de gebiedsontwikkeling actieve facilitair werkende onderdelen van het 
ontwikkelingsbedrijf gemeente Amsterdam. De realisatie is lager dan begroot. De op ruim 
€ 13,9 miljoen begrote lasten zijn bijna € 2,5 miljoen lager uitgekomen op € 11,5 miljoen. Bij 
de baten is de realisatie met € 11,5 miljoen € 2,5 miljoen lager dan de begrote € 14 miljoen. 
Het gerealiseerde resultaat van € 0 is € 0,1 miljoen lager dan begroot. De oorzaak voor de 
lagere omzet en het lagere resultaat is de economische crisis met als gevolg een afnemende 
raag naar gebiedsontwikkelingsactiviteiten en afbouw van formatie. 
 
Beheer gemeentelijk vastgoed (OGA) 
De omzet bij de tijdelijke exploitatie en het permanente beheer van onroerend goed is met 
€ 0,8 miljoen gestegen van € 13,3 miljoen naar € 14,1 miljoen. Omdat de lasten daalden met 
€ 0,4 miljoen van € 13,2 miljoen naar € 12,8 miljoen steeg het positieve resultaat met € 1,2 
miljoen. De exploitatie van het permanent bezit zorgt voor deze resultaatverbetering. In dit 
resultaat is tevens een afboeking van € 0,4 miljoen verwerkt van zakelijke lasten die niet 
meer toe te rekenen waren. Het hogere resultaat kwam vooral tot stand doordat in 2011 de 
onderhoudslasten lager uit vielen, de huuropbrengsten hoger waren en uit de verkoop van 
bezit een incidenteel resultaat is behaald van € 0,4 miljoen. 
 
Food Center Amsterdam (OGA) 
Bij het Foodcenter worden enerzijds de exploitatie van het huidige centrum onderscheiden, 
anderzijds worden hier de baten en lasten verantwoord van het herstructureringsproject. De 
exploitatie van het huidige centrum kende een niet begroot overschot van € 0,2 miljoen door 
een onderschrijding op diverse kosten bij gelijkblijvende baten van € 2,7 miljoen.  
De lasten en baten voor de herstructurering van het Foodcenter inclusief het 
kermisexploitantenterrein worden verrekend met de reserve Gemeentelijke bijdrage 
Herstructurering Foodcenter. In 2011 waren de kosten bij het project € 1,3 miljoen en de 
baten € 2,5 miljoen. De baten bestonden uit de rentetoevoeging op de reserve voor de jaren 
2009, 2010 en 2011. De rente over 2009 en 2010, € 1,7 miljoen, is ten laste van het 
exploitatieresultaat van het Foodcenter gebracht. 
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4 Reserves en voorzieningen 
 
4.1 reserves 
 
Bedragen x € 1 miljoen                                                                                              Stand 

ultimo  
Mutaties 2011 Stand 

ultimo  

  2010  +  -/-  2011 

BRI-DPG 0,1 0 0,1 0 
Reserve Round About IBA 0,1 0 0,1 0 
Reservering Prioriteit 2010 integreren websites 0 0,2 0 0,2 
Uitvoeringsplan 0,4 18,6 4 15 
Algemene bedrijfsreserve (PMB) 4 0,4 0 4,4 
Algemene reserve (IBA) 3,2 0,1 0 3,3 
Algemene reserve (DAB - Materiaaldienst) 2,4 0,4 0 2,8 
Wachtgeld (IBA) 1,6 0 0,1 1,5 
Egalisatiereserve nieuwe activiteiten 1,7 0,2 0 1,9 
AGA 0,9 0,1 0 1 
Winstreserve (25%) (IBA) 1,4 0,6 0 2 
Algemene bedrijfsreserve (ACAM) 0,2 0 0,1 0,1 
ABC Pool 0,6 0 0 0,6 
WW-verplichtingen (PMB) 0,5 0 0 0,5 
Professionalisering PMB 0,4 0 0 0,4 
WW en wachtgeld (SHI) 0,3 0 0 0,3 
Wachtgeld (FBA) 0,3 0 0,1 0,2 
Algemene reserve (Wibautgroep) 0,2 0 0 0,2 
Reserve nieuwe huisvesting (IBA) 0,3 0 0,1 0,2 
Huisvesting en meubilair (PMB) 0,2 0 0 0,2 
WW-uitkeringen (ACAM) 0,1 0 0,1 0 
Bureau Integriteit 0,1 0 0 0,1 

Incassobureau 0,1 0 0,1 0 
Reserve WW (SHP) 0,1 0 0 0,1 
Reserve Verbetering Bedrijfsvoering 0,1 0,2 0,1 0,2 
Exploitatieverliezen groente- en fruithal 0,1 0 0,1 0 
Reserve Gemeentelijke bijdrage herstructurering Food Center Amsterdam 19 2,5 1,3 20,2 
Dekking kapitaallasten achterstallig onderhoud 16,1 0 6,9 9,2 
Egalisatiereserve P-beheer 0 0,3 0 0,3 
Totaal reserves 54,5 23,6 13,2 64,8 

 
 
4.2 voorzieningen 
De meeste voorzieningen van de facilitaire diensten zijn bedrijfsmatig van aard. Ten opzichte 
van de Begroting 2011 zijn de belangrijkste ontwikkelingen: 
 
Bedragen x € 1 miljoen Stand 

Ultimo 
2010 

Mutaties 
2011 

Stand 
Ultimo 
2011 

  + -/-  
Voorziening Groot Onderhoud BHG 0,0 0,1 0,0 0,1 
Onderhoudsfonds (FBA) 1,2 1,1 0,0 2,3 
Groot onderhoud gebouw en terrein (DAB - Materiaaldienst) 0,1 0,1 0,1 0,1 
Ontwikkeling Parkeerbeheer 0,0 5,9 0,0 5,9 
Sociaal Plan Cition 7,0 0,4 1,4 6,0 
Gemeentelijk Wagenpark 3,6 0,3 1,4 2,5 
Noordelijke ontsluiting Food Center 0,1 0,0 -0,1 0,2 
Totaal voorzieningen 12,0 7,9 2,8 17,1 
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5 Prioriteiten 2011 
I1b Programakkoord: overige prioriteiten 
# Omschrijving S/I Beschikbaar 

gesteld 
(x € 1.000) 

Ultimo 2011 
betaald en 
verplicht 
(x € 1.000) 

Voorstel om 
ultimo 2011 
op te nemen 
in reserve  

(x € 1.000) 

Omschrijving 
gerealiseerd 

resultaat  

Volledig 
uitgevoerd

? (J/N) 

Uiterste 
datum 

geplande 
uitvoering  

1 Realisatieplan ICT op 
OAP (tranche 2011) 

       

5.2 Toelichting prioriteiten  

I1b Programakkoord: overige prioriteiten 

 
1. Realisatieplan ICT op OAP (tranche 2011) 

Uitvoeringsplan ICT / Stabilisatieplan ICT 

Via een Raadsbesluit in december 2010 is er € 2,0 miljoen budget beschikbaar gesteld vanuit 
de Reserve Uitvoeringsplan ICT voor uitgaven gedurende het 1e kwartaal voor het 
Uitvoeringsplan binnen Dienst ICT. In het 1e kwartaal 2011 is € 0,4 miljoen besteed. Het 
Uitvoeringsplan ICT is in februari 2011 op hold gezet. Het niet uitgegeven deel vanuit het 1e 
kwartaal budget Uitvoeringsplan ICT (€ 2,0 miljoen) bedraagt € 1,6 miljoen. 
 
In 2011 is, op basis van de ICT visie 2015 en het stabilisatieplan 2011-2012 aanvullend € 20 
miljoen beschikbaar gesteld. Hiermee moeten 2 hoofddoelen gerealiseerd worden:   
 
� het stabiliseren van de Infrastructuur van de BRI diensten zodat er begin 2013 een 

betrouwbare toekomstbestendig ICT infrastructuur is 
� het omvormen van de dienst ICT naar een professionele ICT organisatie. Met een 

duidelijke financiële verhouding tussen de dienst en haar klanten  
 
Onderstaand wordt de opbouw en het verloop van de reservemutaties gedurende 2011 
weergegeven. 
            Bedragen x € 1 miljoen 
Prioriteit Uitvoeringsplan ICT Begroting 2011 en toekenning / Reserve 
Uitvoeringsplan saldo 2010 Totaal  AFS DICT 

Prioriteit Begroting 2011 (tranche 2011 Uitvoeringsplan ICT) 20,0 2,7 17,3 

▪ Raadsbesluit december 2010 (AFS/Dienst ICT) -/- 3,0 -/- 1,0 -/- 2,0 

▪ Raadsbesluit 13 juli 2011 budget AFS (BDA) -/- 1,7 -/- 1,7 0,0 

▪ Uitgaven 2011 Dienst ICT (Stabilisatieplan 3e + 4e kwartaal) -/- 2,3 0,0 -/- 2,3 

Eindtotaal Reserve Uitvoeringsplan ICT 2011 13,0 0,0 13,0 

Saldo Reserve Uitvoeringsplan (opstapkosten) ultimo 2010 0,4 0,0 0,4 

Totaal saldo Reserve Uitvoeringsplan ultimo 2011 13,4 0,0 13,4 

 
Reserve Stabilisatieplan ICT 
Het saldo van de  Reserve Stabilisatieplan ICT bedraagt ultimo 2011 € 1,6 miljoen. Samen 
met het saldo Reserve Uitvoeringsplan ICT (€ 13,4 miljoen) bedraagt de beschikbare 
financiering eind 2011  €15 miljoen. In de Begroting 2012 is € 8,6 miljoen budget beschikbaar 
gesteld voor uitgaven voor het Stabilisatieplan ICT. Het totaal beschikbare budget van € 23,7 
miljoen in 2012 vormt conform de bestuurlijke besluitvorming de resterende financiering van 
het Stabilisatieplan ICT vanuit Dienst ICT. 
 
Voorgesteld wordt om alle reserves met betrekking tot uitvoeringsplan/stabilisatieplan uit 
transparantie-overwegingen bij elkaar te voegen tot 1 reserve: Reserve Stabilisatieplan ICT. 
De dienst geeft aan dat met het huidig inzicht dit voldoende is voor de resterende activiteiten. 
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ICT besparingen stelsel  
De (structurele) ICT besparingen stelsel zijn via een begrotingswijziging in mindering 
gebracht op het beschikbare budget vanuit de Begroting 2011 van Dienst ICT. Deze 
besparingen dienen binnen het ICT stelsel verwerkt en gerealiseerd te worden. Vanwege de 
noodzaak om eerst de organisatie, financiën en de techniek te stabiliseren binnen het ICT 
stelsel zijn de beoogde besparingen uit het Uitvoeringsplan Eén ICT voor één Amsterdam 2 
jaar uitgesteld. Dit zal verder meegenomen worden in de stadsbrede Begroting 2012 e.v.  
 
In de geactualiseerde Begroting 2011 zijn een aantal prioriteiten en toegestane 
overschrijdingen opgenomen. Deze zijn door het college voorgelegd en goedgekeurd door de 
gemeenteraad. Het betreft de volgende prioriteiten en toegestane overschrijdingen. 
 
� Toegestane overschrijding i.v.m. afwikkeling kosten Project IZI € 0,3 miljoen 

Dit betreft de afwikkeling van uitgaven in 2009 i.v.m. het stopzetten van het project. 
Dienst ICT heeft conform het beslispunt bij de Jaarrekening 2010 de afrekening voor het 
deel Centrale Stad afgewikkeld 
 

� Toegestane overschrijding afwikkeling uitgaven voor  Aanpak Certificatenproblematiek  
€ 0,3 miljoen 
Dit betreft de afwikkeling van de uitgaven n.a.v. de aanpak van de 
certificatenproblematiek in 2011. Het college heeft hiervoor een budget beschikbaar 
gesteld van € 0,5 miljoen. Dienst ICT heeft hiervoor € 0,3 miljoen aan uitgaven verwerkt 
in de Jaarrekening 2011 
 

� Structurele prioriteit verbeteringstraject ICT € 0,5 miljoen 
Deze prioriteit dient voor de uitgaven van de salariskosten van de directie en de uitgaven 
voor de oprichting van de Dienst ICT 
 

� Structurele prioriteit SHI € 0,18 miljoen 
Dit betreft de prioriteit overgekomen van SHI voor de uitbreiding met twee 
functionarissen, een directiesecretaris en een senior project adviseur  

 
De prioriteiten zijn in 2011 geheel gerealiseerd bij de afdelingen Besturing, Architectuur en 
Directie. De toegestane overschrijdingen voor Project IZI (€ 0,3 miljoen) en de Aanpak 
Certificatenproblematiek (€ 0,3 miljoen) zijn geheel verwerkt binnen de exploitatie 2011 van 
Dienst ICT. 
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Programma Stedelijke ontwikkeling 
 
1 Maatschappelijk effect 
Amsterdam is een geliefde plek om te wonen, werken en recreëren. Een compacte en 
duurzame stad in een groene omgeving. De woningmarkt biedt plaats aan jonge starters en 
gezinnen, kopers en huurders. Er staan goedkope en duurdere woningen. Nieuwe instromend 
talent heeft voldoende mogelijkheden om zich in onze stad te vestigen. 
 
2 Kerncijfers  
Totaal programma  
 
Bedragen x € 1 miljoen 

Rekening 
2010 

Begroting 
2011 

Rekening 
2011 

Verschil 
Rekening- 
Begroting 

Lasten + 674,5 263,1 552,9 289,8 

Baten - 464,9 236,5 512,4 275,9 

Resultaat t.l.v. algemene middelen voor mutaties reserves 209,5  26,6 40,5 13,9 

Toevoeging minus onttrekking reserves -119,0 38,2 14,0 -24,2 

Resultaat t.l.v. algemene middelen na mutaties reserves 90,6 64,8 54,5 -10,3 

Saldo reserves 270,0 351,5 284,1 -67,4 

Saldo voorzieningen 1.142,7 1.091,9 1.251,2 159,3 

 
 
3 Doelstellingen, activiteiten en financiën per subprogramma 

3.1 Subprogramma Ruimtelijke ontwikkeling 
 
3.1.1 Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?   
 
Doelstelling 1: De stad groeit  

Indicator Nulmeting en peildatum Rekening 
2010 

Begroting 
2011 

Bereikt 
2011 

Te 
behalen 
resultaat 
2010-2014 

 
Door een pakket aan maatregelen 
kan  de stad zich ook na 2014 
ruimtelijk ontwikkelen. De gemeente 
heeft daar investeringsmogelijk-
heden voor. Toekomstige 
ontwikkelingen uit de Structuurvisie, 
zoals Havenstad, Dokmodel Zuidas 
en Foodcenter zijn in 2015 een reëel 
perspectief. 

   
 
zie toelichting 

 
Doelstelling 2: Amsterdam stabiliseert de CO 2-uitstoot. Amsterdam houdt vast aan de ambitie om (ten opzichte 
van 1990) in 2025 de CO 2 uitstoot met 40 procent te reduceren  
Indicator Nulmeting en peildatum Rekening 

2010 
Begroting 
2011 

Bereikt 
2011 

Te 
behalen 
resultaat 
2010-2014 

 
Jaarlijkse CO2 uitstoot 

  
1990 

 
Zie toelichting 
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Doelstelling 3: Bewaken stedelijke samenhang  

Indicator Nulmeting en peildatum Rekening 
2010 

Begroting 
2011 

Bereikt 
2011 

Te 
behalen 
resultaat 
2010-2014 

 
Bewaken functioneel-ruimtelijke 
samenhang binnen de stad en met 
de regio. 

  
Zie toelichting 

 
Doelstelling 4: Beschikbaar stellen van capaciteit en kennis aan het bestuur  

Indicator  Nulmeting en peildatum Rekening 
2010 

Begroting 
2011 

Bereikt 
2011 

Te 
behalen 
resultaat 
2010-2014 

Totaal aantal uren voor onder 
andere cultuurgebouw, 
Parkmanagement, kantorenloods, 
kennisdelen etc. 22.957 

Actualisatie 
begroting 
2010 

 21.472 20.806 22.250 
 
Doelstelling 5: Planvorming grootstedelijke projecten 

Indicator Nulmeting en peildatum Rekening 
2010 

Begroting 
2011 

Bereikt 
2011 

Te 
behalen 
resultaat 
2010-2014 

Voortgang en uitvoering van 
grootstedelijke (coalitie)projecten: 

  

 
Projectbureaus: 
� Noordwaarts 
� IJburg 
� Zuidoostlob 
� Zuidelijke IJoever 
� Wibaut aan de Amstel  
� Werkgebieden: 

¯ Westpoort 
¯ Riekerpolder 

 

 
De projecten zijn in 
verschillende stadia van 
voorbereiding en 
uitvoering. Over de 
voortgang, 
risicobeheersing en 
planvormingskosten 
wordt verslag gedaan in 
de Financiële 
Perspectieven 

 
Programma’s per project 

 
Doelstelling 6: Realiseren van een voor de stad optimale grondopbrengst 

Indicator Nulmeting en peildatum Rekening 
2010 

Begroting 
2011 

Bereikt 
2011 

Te 
behalen 
resultaat 
2010-2014 

 
Uren bestuursopdracht 
� Loket en accountschap voor 

stadsdelen en projectbureaus 
bij grondprijsadviezen en 
aanverwante vraagstukken op 
(her)ontwikkelingslocaties; 

� Bijdragen aan grondprijsbeleid 
en regie op vastgoedproductie 
in de stad. 

� Kennisopbouw en -verspreiding  
        Uren betaalde dienstverlening 

   
 0                            2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   0                        2010 

 
14.478 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        2.144 

 
9.348 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         5.381 

 
10.278 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         3.151 

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

 

3.1.2 Wat hebben we ervoor gedaan? 
 
Doelstelling 1: De stad groeit  
Toekomstige ontwikkelingen uit de Structuurvisie moeten in 2015 een reëel perspectief zijn. 
De eerste stap is de vaststelling van de structuurvisie geweest, begin 2011, waarvan 
vervolgens een aantal uitwerkingen zijn gestart. 
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� Watervisie, waarin het accent ligt op waterberging, het gebruik van water voor duurzaam 
vervoer van goederen en personen, en ruimte voor wonen en werken op het water 

� Gebiedsvisie Waterland, waarin afspraken worden gemaakt over schaalvergroting in de 
landbouw, boerderijverplaatsing en verbreding met maatschappelijke functies 

� Verkenning Gaasperdam, waaruit duidelijk moet worden of bebouwing langs de zuidrand 
van de Gaasperplas gewenst is en hoe stedelijke vernieuwing in Gaasperdam vorm gaat 
krijgen 

� Mobiliteitsaanpak, een wenkend (middel)lange termijnperspectief voor het verkeers- en 
verblijfsbeleid van de gemeente Amsterdam 

� Transformatiebesluiten Haven. 
 
De investeringsmogelijkheden voor stedelijke groei zijn echter beperkt. 2011 heeft – mede 
naar aanleiding van het advies van de Commissie Wijntjes – sterk in het teken gestaan van 
instrumentontwikkeling om tot een beter beheer van het Vereveningsfonds te komen. 
Introductie van kasstroomsturing, ontwikkeling voor programmatische kaders ten behoeve 
van realistische programmering en fasering, een nieuwe weerstandsnorm (met 
bandbreedtes), een vernieuwde vorm van beheer van grondexploitaties, de ontwikkeling van 
een nieuw systeem voor het – eenduidig – ramen van proceskosten, verdieping en 
aanscherping risicoanalyses, werving van kandidaten voor de verzwaarde functie van 
projectcontroller en het doelmatig en doeltreffend aanhaken van de plancyclus bij de p&c-
cyclus zijn belangrijke maatregelen die onderdeel uitmaken van het pakket. 
 
Doelstelling 2: Amsterdam stabiliseert de CO2-uitstoot. Amsterdam houdt vast aan de ambitie 
om (ten opzichte van 1990) de CO2 uitstoot in 2025 met 40% te reduceren  
Programmabureau Klimaat en Energie rapporteert jaarlijks over de CO2-uitstoot van de stad. 
In 2011 is het CO2 Jaarverslag van 2010 opgesteld. Uit de cijfers blijkt dat de CO2-uitstoot in 
2010 met 1,5% is toegenomen tot 5.045 kiloton. Die toename werd vooral veroorzaakt door 
zakelijke energiegebruikers: het energieverbruik van particulieren en van de sector verkeer en 
vervoer zijn ongeveer gelijk gebleven. Daarbij kan de kanttekening geplaatst worden dat 
Amsterdam in die periode nog altijd groeide, waardoor er in absolute termen weliswaar geen 
reductie is behaald, maar in relatieve termen het aardgasverbruik per huishouden wel degelijk 
bleek af te nemen. 
 
In september 2011 is het rapport Temperatuur van het Amsterdamse klimaat: Quick scan 
naar de tussenstand van doelen en effecten van het klimaat- en energieprogramma 
opgesteld. Wat betreft de doelstelling was de conclusie: 
� 40% CO2-reductie in 2025 is ambitieus maar haalbaar 
� stabilisatie van CO2-uitstoot in 2014 is haalbaar als gekeken wordt naar het 

energieverbruik/CO2-uitstoot per eenheid (inwoners, woningen, werkgelegenheid, 
toegevoegde waarde) 

 
Wat betreft de focus heeft de quick scan de volgende inzichten opgeleverd: 
� er moet meer aandacht komen voor energiebesparing bij grootverbruikers: hier valt nog 

veel winst te halen 
� de programmaonderdelen stadswarmte, uitbreiding windenergie, energiebesparing in 

corporatiewoningen en klimaatneutraal bouwen sluiten goed aan bij de rol en invloed van 
de gemeente en leveren een substantiële CO2-reductie op 

� zonne-energie is een belangrijke duurzame energiebron van de toekomst, maar nu nog te 
duur. De gemeente kan al wel barrières wegnemen zodat niets grootschalige uitrol in de 
weg staat als de prijzen verder dalen 

� de pijler Klimaat, duurzaamheid en luchtkwaliteit van het Amsterdams Investeringsfonds 
(AIF) kan een aanzienlijke bijdrage leveren aan het halen van de CO2-doelstellingen 

�  de gemeente moet haar inspanningen op het gebied van de eigen organisatie drastisch 
intensiveren, als zij wil vasthouden aan de doelstelling dat de gemeentelijke organisatie 
CO2-neutraal is in 2015. Onderzoek naar alternatieven is nodig 

 
Deze inzichten zijn verwerkt in het jaarprogramma Klimaat en Energie voor 2012.  
In 2011 waren drie mijlpalen afgesproken die alle drie zijn behaald.   
� Er is een Green Deal (bestaande uit 10 subdeals) getekend met het Rijk 
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� De pijler Klimaat, duurzaamheid en luchtkwaliteit van het Amsterdamse investeringsfonds 
is gestart; de criteria en werkwijze zijn vastgesteld, een eerste compartiment is ingesteld 
voor energiebesparing in de bestaande woningvoorraad en een eerste 
bestedingsvoorstel voor drie projecten is goedgekeurd  

� De windvisie is opgesteld (vaststelling in 2012) en de windcoalitie is van start gegaan 
 
Andere resultaten zijn het tekenen van de Lokale Klimaatagenda met het ministerie van 
Infrastructuur & Milieu en het project Zonnestroom voor Amsterdamse scholen, waarbij zon-
PV systemen zijn aangelegd op 27 locaties in de stad, met een capaciteit van bijna 600 kWp 
(vergelijkbaar met het elektriciteitsgebruik van tweehonderd huishoudens). 
 
Doelstelling 3: Bewaken Stedelijke samenhang  
De stedelijke samenhang wordt vormgegeven door beleid te formuleren, kaders te stellen en 
deze te toetsen. Voorbeelden hiervan zijn de Hoofdgroenstructuur, de Stadsloods, 
locatiebeleid, en de actualisering van bestemmingsplannen. Om de kaderstellende en 
toetsende rol te kunnen waarmaken is het van belang basisinformatie te verzamelen en te 
ontsluiten. GIS (Geografisch Informatie Systeem) wordt steeds meer ingezet als instrument 
bij ruimtelijke ontwikkeling. Op het gebied van wet- en regelgeving zorgen dossiers als de 
nieuwe omgevingswet, veranderende wetgeving op het gebied van ecologie, natuur en 
dierenwelzijn en externe veiligheid voor continue benodigde inspanning om oplossingen te 
zoeken die optimaal zijn voor mogelijke gebiedsontwikkeling. 
 
Doelstelling 4: Beschikbaar stellen van capaciteit en kennis aan het bestuur 
De indeling van de werkzaamheden wordt afgestemd binnen de OntwikkelingsAlliantie. De 
inhoudelijke inzet op de gewenste werkzaamheden wordt in direct overleg met het college 
bepaald. Onderwerpen zijn onder andere parkmanagement, kantorenloods, kennisdelen en 
het inzetten van expertise op het gebied van contracteren van werken en diensten. 
 
Doelstelling 5: Planvorming grootstedelijke projecten  
Met ingang van 2008 worden voor alle grootstedelijke projecten jaarlijks Financiële 
Perspectieven opgesteld. Hierin wordt ingegaan op de voortgang van het plan en de verdere 
planvorming. In elk Financieel Perspectief is een actualisatie van de grondexploitatie 
opgenomen, een risicoanalyse en een raming van de planvormingskosten. 
De Financiële Perspectieven worden tegelijk met de gemeentebegroting ter besluitvorming 
voorgelegd. Kortheidshalve wordt voor de voortgang van de individuele plannen hiernaar 
verwezen.  
 
Doelstelling 6: Realiseren van een voor de stad optimale grondopbrengst 
Binnen deze taak is het voeren van de regie op de productie en het vormgeven en uitvoeren 
van het (grondprijs)beleid cruciaal. Dit behelst onder meer de advisering van stadsdelen en 
projectbureaus inzake vastgoedprogramma’s, afzetbaarheid, kosten en opbrengsten van 
vastgoed. Dit gebeurt door advisering over marktconforme grondprijzen maar ook door 
toepassing van het principe ‘de juiste functie op de juiste plaats’. Behalve bij nieuwbouw en 
nieuwe erfpachtuitgiftes wordt vastgoedadvisering ook gebruikt bij herbestemming of 
herontwikkeling van bestaande erfpachtrechten.
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3.1.3 Wat heeft het gekost? 
 
Subprogramma: Ruimtelijke ontwikkeling   
 
Bedragen x € 1 miljoen 

Rekening 
2010 

Begroting 
2011 

Rekening 
2011 

Verschil 
Rekening - 
Begroting  

Lasten + 480,2 140,6 377,4 236,8 

Waarvan:         

Vereveningsfonds 438,3 73,5 309,2 235,7 

Zuidas 17,7 16,2 50,3 34,1 

     0 

Baten - 293,5 168,9 427,7 258,8 

Waarvan:         

Vereveningsfonds 244,3 111,5 403,5 292 

Zuidas 36,7 20,8 20,1 -0,7 

      

Toevoegingen reserves + 612,2 81,2 461,4 380,2 

Waarvan:       0 

Vereveningsfonds 586,7 76,4 455,9 379,5 

Zuidas 22,7 4,7 5,5 0,8 

Onttrekkingen reserves - 776,5 38,8 394,2 355,4 

Waarvan:         

Vereveningsfonds 765,3 38,6 358,4 319,8 

Zuidas 3,3 0 35,6 35,6 

Saldo 22,4 14,0 16,9 2,7 

 
De lasten en baten worden voornamelijk bepaald door het Vereveningsfond en deze wijken in 
grote mate af van de begroting. Dit wordt veroorzaakt doordat in de rekening de mutaties 
binnen het Vereveningsfonds via de lasten en baten lopen, terwijl in de begroting niet in die 
mate geraamd wordt. Het fonds kent een eigen financieel kader en heeft op het totaal bezien 
geen effect op het saldo. Zie verdere toelichting in paragraaf 4.2 en 4.3. 

Het saldo in de jaarrekening is € 2,7 miljoen hoger dan begroot. Voor € 2,0 miljoen wordt dit 
veroorzaakt door een niet begrote dotatie in de reserve voor het Plan Openbare Ruimte 
Zuidelijke IJ-oevers, welke gemeentebreed neutraal is door een vrijgevallen prioriteit in het 
programma Openbare Ruimte en Groen, Sport en Recreatie. Verder is het saldo is € 0,5 
miljoen hoger dan begroot door diverse kleinere mutaties bij DRO (onder andere nominale 
ontwikkeling en overdracht budgetten). 

De lasten bij de Zuidas laten een afwijking zien van € 34 miljoen, welke verklaard wordt door 
niet in de begroting opgenomen posten als planafsluitingen en afrekening rioleringsbijdrage 
aan het Vereveningsfonds. Daartegenover staat een onttrekking aan de reserve van de 
Zuidas waardoor het effect in het resultaat 2011 per saldo neutraal is. 

3.2 Subprogramma Bouwen 
Binnen dit subprogramma staat de woningproductie centraal. Op basis van  afzetprognoses is 
de voorraad woningbouwlocaties teruggebracht tot 36.000 (tot 2020). Om de woningproductie 
te blijven stimuleren in deze voor de woningmarkt zo moeilijke tijden, is de inspanning gericht 
op het bevorderen van zelfbouw (naar 30% van de productie in 2016) en het middensegment 
huur.  
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3.2.1. Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt? 
 
Doelstelling 1:  Vergroting aanbod woningen voor studenten en jongeren  

Indicator Nulmeting en peildatum  Rekening 
2010 

Begroting 
2011 

Bereikt 
2011 

Te 
behalen 
resultaat 
2010-2014 

 
Aantal gerealiseerde studenten-
woningen (door een mix van 
maatregelen,niet alleen nieuwbouw)  

 
0 

 
1-1-2011 2.605 2.250 3.285 9.000 

Aantal gerealiseerde  
jongerenwoningen (idem, door een 
mix van maatregelen)  

 
0 

 
1-1-2011 1.365 625 817 2.500 

 
Doelstelling 2: Aanpak leegstaande kantoren 

Indicator Nulmeting en peildatum Rekening 
2010 

Begroting 
2011 

Bereikt 
2011 

Te 
behalen 
resultaat 
2010-2014 

 
Aantal m2 dat getransformeerd 
wordt naar nieuwe functies 

   
4.100m² 

 
25.000m² 

 
20.000m² 

 
187.600m² 

 
Doelstelling 3: Klimaatneutraal bouwen  

Indicator Nulmeting en peildatum Rekening 
2010 

Begroting 
2011 

Bereikt 
2011 

Te 
behalen 
resultaat 
2010-2014 

 
Minimaal 40% van de tussen 2010 
en 2014 gerealiseerde nieuwbouw is 
klimaatneutraal.  
 

  
0% 

 
20% 

 
0% 

 
40% 

 
Voorbereidingen voor 100% 
klimaatneutrale nieuwbouw vanaf 
2015 

   
n.v.t. 

 
n.v.t. 

 
n.v.t. 

 
Afronding 
in 2014 

 
Doelstelling 4: De hoeveelheid broedplaatsen groeit  

Indicator Nulmeting en peildatum Rekening 
2010 

Begroting 
2011 

Bereikt 
2011 

Te 
behalen 
resultaat 
2010-2014 

 
Aantal vierkante meters broedplaats 
(aantal m2 BVO, cumulatief) 

 
ca. 100.000 m20 31-12-
2009 

 
105.583 

 
120.000 

 
115.479 

 
150.000 

 
Doelstelling 5: Uitbreiden warmtenet  

Indicator Nulmeting en peildatum Rekening 
2010 

Begroting 
2011 

Bereikt 
2011 

Te 
behalen 
resultaat 
2010-2014 

 
Aantal stadswarmte aansluitingen (in 
woningequivalent) 

 
50.387 

 
31-12-2009 

   
3.000 
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Doelstelling 6: Stimuleren kansrijke projecten in de woningbouw onder voorwaarde dat er rapportage en 
monitoring plaatsvindt 
Indicator Nulmeting en peildatum Rekening 

2010 
Begroting 
2011 

Bereikt 
2011 

Te 
behalen 
resultaat 
2010-2014 

 
Rapportage zelfbouw 

   
n.v.t. 

 
n.v.t. 

 
Ja + plan 
van aanpak 
2012 

 
Jaarlijkse 
rapportage 
zelfbouw 
en 
middenseg
ment huur 

 
Rapportage middensegment 
huur 

     
Ja (o.b.v. 
gesprekken 
met 
negen 
beleggers 
een 
concept 
rapportage) 

 

 
 
3.2.2 Wat hebben we ervoor gedaan? 
 
Doelstelling 1: Vergroting aanbod woningen voor studenten en jongeren  
In 2011 zijn voor studenten 3.285 eenheden gerealiseerd; ruim 1.500 in de productie 
(nieuwbouw en onzelfstandige, tijdelijke eenheden in het getransformeerde ACTA-gebouw) 
en ruim 1.700 in de bestaande woningvoorraad (labelen en tijdelijke verhuur). 
Voor jongeren zijn 817 woonplekken gerealiseerd. Jongeren zijn voornamelijk aangewezen 
op de bestaande woningvoorraad. Labelen en tijdelijke verhuur bieden bijna 700 
woonplekken. In de nieuwbouw is woon-leer-werk project RIVA (72 eenheden) gestart. 
In 2011 is ingezet op toespitsing van regelgeving op het product studentenhuisvesting, zowel 
op gemeentelijk niveau als op Rijksniveau in G4-verband (Landelijk Actieplan 
Studentenhuisvesting). 
Daarnaast zijn twee locaties (nabij station Sloterdijk en op de Zuidas) voor 
studentenhuisvesting op gecoördineerde wijze aan de markt aangeboden. De verwachting is 
dat dit resulteert in start bouw van studentenwoningen in 2012/2013. 
 
Doelstelling 2: Aanpak leegstaande kantoren 
Twee randvoorwaarden om transformatie goed van de grond te krijgen zijn: 
1. de leegstaande kantoorpanden dienen marktconform te worden gewaardeerd (reële 

waarde); 
2. de gemeente dient haar processen, waaronder erfpachtbeleid en bouw- en regelgeving, 

op orde te hebben om transformatieprojecten optimaal te kunnen faciliteren. 
 
Hiervoor is in het afgelopen jaar het accent van de activiteiten voor de aanpak van leegstand 
verschoven van het stimuleren en faciliteren van transformatie naar de financieel-
economische problematiek van de leegstand. De gemeente zet zich in om meer inzicht te 
krijgen in de reële waardering van vastgoed en om de discussie hierover op gang te brengen. 
In augustus 2011 zijn gesprekken gevoerd met de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de 
Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). Het gezamenlijk doel is 
transparantie in een gezonde marktsituatie en een goed vestingsklimaat garanderen aan 
Nederlandse en Internationale investeerders.Tevens is in 2011 het Gemeentebreed 
Transformatieteam (GTT) opgericht, die de signalen oppakt van planeigenaren en 
marktpartijen die aanlopen tegen belemmerende regelgeving bij transformatie en die de 
grenzen opzoekt van wet- en regelgeving om transformatiebelemmeringen creatief op te 
lossen. Het GTT heeft in de zomer van 2011 vier speerpunten afgerond: 
Leegstandverordening, flexibele toepassing Bouwbesluit, flexibele toepassing juridisch 
planologische regelgeving en flexibele inzet erfpachtvoorwaarden. 
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De volgende acties zijn eind 2011 uitgevoerd en/of voorbereid: 
� Planschade bij transformatie kantoren; 
� Experimentenregeling erfpacht en transformatie; 
� Uitvoering Leegstandverordening; 
� Onderzoek financiële haalbaarheid van transformatie naar studentenhuisvesting; 
� Communicatie GTT naar stadsdelen; 
� Handboek Transformatie en procesbeschrijving transformatie. 
 
In 2011 is ongeveer 20.000m² bvo omgezet naar andere functies (hotel, school). Hierbij wordt 
uitgegaan van transformatieprojecten, waarvan daadwerkelijk de deuren zijn geopend. Voor 
een deel van de concrete transformatieprojecten van in totaal ca. 147.000 m² zijn de 
werkzaamheden in 2011 gestart en de planning is dat de deuren in 2012 worden geopend. 
Hierin is het ACTA gebouw (25.000m²) meegenomen. 
 
Doelstelling 3: Klimaatneutraal bouwen  
In 2011 zijn de volgende activiteiten uitgevoerd, om de doelstelling van klimaatneutraal 
bouwen te realiseren: 
� Projecten en initiatieven zijn ondersteund om klimaatneutraal bouwen te 
� stimuleren; 
� Het Adviesteam Selectie Marktpartijen heeft erop toegezien dat projectbureaus en 
� stadsdelen bij nieuwe gronduitgiften duurzaamheid substantieel meewegen in de 

 selectie van marktpartijen; 
� De Bijzondere subsidieverordening basiskwaliteit woningbouw marktsector Amsterdam is 

uitgebreid met een subsidie voor marktwoningen die voldoen aan de Toets Amsterdamse 
Klimaatwoning; 

� Er is een Menukaart Klimaatneutraal Bouwen ingezet om individuele zelfbouwers en 
zelfbouwcollectieven te stimuleren tot klimaatneutraal bouwen; 

� Er  is gestart met het monitoren van de voortgang van klimaatneutraal bouwen. 
 
In 2011 is de voorgenomen ambitie niet gerealiseerd, omdat de bouwprojecten in Amsterdam 
stagneren. Veel recente klimaatneutrale initiatieven komen later tot ontwikkeling dan voorzien 
en veel oudere niet-klimaatneutrale plannen worden nu pas uitgevoerd. Het lijkt er dan ook 
steeds meer op dat de ambitie voor 2014, namelijk ‘minimaal 40% van de tussen 2010 en 
2014 gerealiseerde nieuwbouw is klimaatneutraal’ niet gehaald gaat worden. 
De Taskforce klimaatneutraal bouwen werkt momenteel aan een voortgangsrapportage, 
waarin de oorzaken van de vertraging worden geanalyseerd. Naar aanleiding van deze 
rapportage zal worden gekeken of dit moet leiden tot bijstellen van de ambitie en/of tot acties 
om het proces te versnellen. 
 
Doelstelling 4: De hoeveelheid broedplaatsen groeit 
In 2011 is gewerkt aan verschillende, veelal kleinere, broedplaatsprojecten. De gerealiseerde 
projecten zijn onder andere de Meesteropleiding Coupeurs en het Global Dance Lab in West, 
de Service Garage in Oost, de Vondelbunker onder de Vondelparkbrug, broedplaats Wijk 7 in 
Zuidoost en de Muziek- en Modestraat in Noord. Dit heeft geleid tot realiseren van circa 9.896 
m² broedplaatsen. De doelstelling voor 2011 was om in 10.310 m2 broedplaatsen te 
realiseren, daarvan is 9896 m2 gerealiseerd en is de doelstelling dus bijna gehaald. Een 
aantal projecten is doorgeschoven naar 2012. 
 
Naast de gerealiseerde broedplaatsen is er ook aan een aantal andere projecten gewerkt die 
op langere termijn gerealiseerd worden. De verwachting is dat in 2012 een aantal grote 
projecten opgeleverd worden, zoals het Grootlab in Noord (circa 13.000 m²), het voormalige 
ACTA gebouw in Nieuw-West (circa 7.500 m²), Heesterveld in Zuidoost (circa 5.500 m²) en 
de Mobiele Eenheden (3.000 m²). Kleinere projecten die in 2012 op stapel staan zijn de 
Tolhuistuin (circa 1.600 m²), de Pro Rege school in Nieuw-West (circa 1.300 m²), en Krux in 
Oost (circa 900 m²).  
 
Doelstelling 5: Uitbreiden warmtenet 
In 2011 zijn 3000 aansluitingen gerealiseerd. De daadwerkelijke realisatie van de 
aansluitingen vindt plaats door Nuon en WPW (WestPoortWarmte; een joint venture Nuon-
Amsterdam). De vertraging in de woningbouw leidt tot minder aansluitingen dan verwacht. 
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Alle grote nieuwbouwprojecten zijn gecontracteerd voor de aanleg van warmtenetten, met 
uitzondering van IJburg II. De focus van verdere netwerkgroei is daarom verlegd van 
nieuwbouw naar de bestaande bouw.  
 
Doelstelling 6: Stimuleren kansrijke projecten in de woningbouw  
In 2011 zijn de volgende activiteiten uitgevoerd en/of financieel ondersteund, om de 
woningbouwproductie te stimuleren: 
� Het segment zelfbouw heeft een enorme impuls gekregen. In dit kader georganiseerde 
� zelfbouwcampagne en -markt (oktober 2011) was een succes; 
� Het project huisvesten Asielzoekers is een stuk verder gebracht. Concrete locaties 

worden nu op haalbaarheid onderzocht; 
� Internationale investeerders kregen op UIN-Summit een goede indruk van het 

vestigingsklimaat van de stad Amsterdam; 
� Voor het eerst de AMA-stand op de Expo Real in München georganiseerd. Dit leverde 

een unieke publiek-private samenwerking van 16 partners. De acquisitiedoelstelling van 
Ontwikkelingsbedrijf zal in de volgende versie beter ingevuld moeten worden; 

� De Prijzen van 2011 zijn dit jaar zeer professioneel en feestelijk uitgereikt in het 
Transformatorhuis, voor een publiek van circa 650 vastgoedprofessionals en 
gemeentelijke vertegenwoordigers; 

� Er zijn eind november 2011 gesprekken gevoerd met negen beleggers over gewenste 
investeringen in het zeer kansrijke middeldure huursegment. Daarover wordt in januari 
2012 gerapporteerd. 

 

3.2.3 Wat heeft het gekost? 

 
Subprogramma: Bouwen   
 
Bedragen x € 1 miljoen 

Rekening 
2010 

Begroting 
2011 

Rekening 
2011 

Verschil 
Rekening- 
Begroting  

Lasten + 29,6 22,5 19,9 -2,6 

Baten - 27,8 14,5 12,7 -1,8 

Toevoegingen reserves + 4,8 2,4 1,4 -1,0 

Onttrekkingen reserves - 6,2 6 6,1 0,1 

Saldo 0,4 4,4 2,5 -1,9 

De afwijking in het saldo is een onderschrijding van € 2,0 miljoen. De belangrijkste 
onderdelen hierin zijn: lagere lasten bij het onderdeel Broedplaatsen (€ 0,7 miljoen), meer 
inkomsten bij Regie Woningproductie (€ 0,2 miljoen), en een hogere onttrekking aan de 
reserve Aanjagen Woningbouwregie in verband met meer uren besteed aan Segment 
zelfbouw (€ 0,5 miljoen) en Duurzaamheid (€ 0,4 miljoen). Daarnaast hebben er afwijkende 
mutaties met de reserve aanjagen woningbouwregie plaatsgevonden: de mutaties voor 
studentenhuisvesting die hier begroot was heeft bij het subprogramma Wonen 
plaatsgevonden (effect: -€ 1,0 miljoen) en het restant van de prioriteit Transformatie is 
opgenomen in de reserve (+€ 0,4 miljoen).  
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3.3 Subprogramma Wonen 
 
3.3.1. Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt? 
 
Doelstelling 1: Vergroting eigen woningbezit naar 35% van de woningvoorraad 

Indicator Nulmeting en peildatum Rekening 
2010 

Begroting 
2011 

Bereikt 
2011 

Te 
behalen 
resultaat 
2010 2014 

Percentage eigen woningbezit 
volgens tweejaarlijks onderzoek 
Wonen in Amsterdam 

29 % Mei 2009 -- 31% 31,3% doel 35% 

 
Doelstelling 2: De aanpak van illegale verhuur in de sociale huursector wordt uitgebreid, onder andere door 
middel van Zoeklicht  
 
Indicator Nulmeting en peildatum Rekening 

2010 
Begroting 
2011 

Bereikt 
2011 

Te 
behalen 
resultaat 
2010 2014 

Aantal vrijgekomen onrechtmatig 
verhuurde woningen  

650  2007  1.182 1.200 nog niet 
bekend *) 

1.200 

Aantal handhavingsbesluiten 900 2007 1.570 1.300 *) 1.300 

*) In 2011 is de werkwijze binnen Handhaving gewijzigd van algemeen toezicht naar projectmatig werken gericht op 
excessen, leegstand en signalen van burgers. Daardoor zijn de cijfers niet meer vergelijkbaar. 
 
Doelstelling 3: Een grootschalig woningisolatieprogramma wordt uitgevoerd 

Indicator Nulmeting en peildatum Rekening 
2010 

Begroting 
2011 

Bereikt 
2011 

Te 
behalen 
resultaat 
2010 2014 

Aantal labelsprongen bij woningen 
sociale sector  23.000 2009 tussen 75.000 en 100.000 in de periode 2010-2014 

 
Doelstelling 4: Het bieden van ondersteuning aan mensen op het gebied van wonen 

Indicator Nulmeting en peildatum Rekening 
2010 

Begroting 
2011 

Bereikt 
2011 

Te 
behalen 
resultaat 
2010 2014 

Uitbreiding huurdersondersteuning 
vanuit de Steunpunten Wonen 

  dienstverlening uitgebreid, in 2014 wijksteunpunt in 
alle stadsdelen 

 
Doelstelling 5: De gemeentelijke taken bouw- en woningtoezicht worden op adequaat niveau uitgeoefend 

Indicator Nulmeting en peildatum Rekening 
2010 

Begroting 
2011 

Bereikt 
2011 

Te 
behalen 
resultaat 
2010 2014 

Perceel vergunning verleend binnen 
wettelijke termijn; aantal 
beschikkingen 

97,4% van 
1471 

2008 99,0% 
1155 

99% van 
750 

99,19% 
van 741 

900 

Toetsing binnen wettelijke 
voorschriften: perceel zaken dat in 
laatste instantie in rechte in stand 
blijft; aantal zaken 

90% van 31 2008 98% 
van 102 

90% van 
50  

88% van 
50 

2.500 
goedkeurin
gen 
600 
controles 
65 zaken 

Toezicht: er wordt niet gebouwd in 
afwijking van de vergunning: aantal 
bestuursdwangzaken 

63 
bestuurs-
dwang-
zaken 

2008 113 60 113  

Adviseren en informeren: tijdig, 
adequaat en juridisch houdbaar  

10.824 
welstands-
adviezen 

2008 9818 9.500 
welstands 
adviezen 

8280 
welstandsa
dviezen 

12.000 
welstandsa
dviezen 
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3.3.2 Wat hebben we ervoor gedaan? 
 
Doelstelling 1: Vergroting eigen woningbezit naar 35% van de woningvoorraad 
Het percentage koopwoningen is in 2011 volgens het tweejarig onderzoek Wonen in 
Amsterdam (WiA) 2011 toegenomen tot 31,3. Dit is een toename van 2,5 procent t.o.v. 2009. 
Wat betreft het particuliere splitsingsbeleid is nog geen nieuw quotum ingevoerd. Door het 
college is een voorstel gedaan voor een quotum van 1.000 rechten in 2012.  
 
Voor de verkoop van corporatiewoningen is naar aanleiding van Bouwen aan de Stad II het 
Convenant Splitsen en Verkoop Sociale Huurwoningen met ingang van 1 juli 2011 herzien en 
heeft een looptijd tot 2020. De volgende afspraken zijn van belang:  
� de voorwaarden voor verkoop blijven ook na 2025 geldig tot een maximum van 27.000 

woningen 
� verhoging van het aantal nog te verkopen woningen met 5.000; het totaal aantal nog 

mogelijke verkopen komt daarmee inclusief de resterende ruimte uit het bestaande 
convenant op circa 30.000 

� maximeren van het aantal door middel van KoopGarant te verkopen woningen op 5.000 
en deze onder de voorwaarden brengen van het Convenant Verkoop 

� vereenvoudiging kwaliteitseisen. Wat betreft de kwaliteitseisen is afgesproken dat het 
minimale kwaliteitsniveau waaraan vooroorlogse woningen en woongebouwen moeten 
voldoen, overeenkomt met hetgeen is bepaald in het Bouwbesluit bestaande bouw 2003. 
Op enkele onderdelen zijn kwaliteitseisen overeengekomen die boven het niveau 
Bouwbesluit bestaande bouw 2003 uitgaan. 

 
In 2010 zijn volgens gegevens van de woningcorporaties 1.144 corporatiewoningen verkocht. 
Voor 2011 staat de teller op 1 oktober op 1.000 en nog 300 te transporteren bij de notaris.  
 
Doelstelling 2: De aanpak illegale verhuur in de sociale huursector wordt uitgebreid, onder 
andere  door middel van Zoeklicht  
2011 stond in het teken van de modernisering van de handhaving en de vormgeving van de 
handhaving volgens het nieuwe Amsterdamse woonruimteverdelingvoorstel, dat oktober 2011 
is vastgesteld. Er vond een omslag plaats van algemeen toezicht naar werken in projecten, 
waarbij gericht ingezoomd is op excessen, leegstand en doorverhuur. In 2011 zijn op deze 
wijze in totaal twintig projecten uitgevoerd. Het betroffen acht Zoeklichtprojecten gericht op 
aanpak van doorverhuur en onderhuur van woningen en twaalf excesprojecten. Deze laatste 
projecten waren vooral gericht op de aanpak van huisjesmelkers en het crimineel gebruik van 
woningen (wietplantages, mensenhandel, prostitutie, illegale vreemdelingen). De meeste 
projecten zijn gezamenlijk of in afstemming met partners zoals verhuurders, politie, 
belastingdienst, andere gemeentelijke diensten en stadsdelen uitgevoerd. Het instrument van 
bestuurlijke boetes is in 2011 uitgebreid met het instrument van de dwangsom. Met beide 
instrumenten wordt bewerkstelligd dat woonfraude wordt beëindigd en leegkomende 
woningen meer volgens de regels worden betrokken.  
In 2011 is de samenwerking met andere partijen in Doorzon (aanpak crimineel gebruik van 
woningen, zoals wietplantages) verder uitgebouwd. Naast de huidige partijen DWZS, 
corporaties en politie, sluiten nieuwe partijen als Liander, stadsdelen en OOV zich aan.  
Tot slot zijn in 2011 de stadsdelen akkoord gegaan met het centraliseren van de aanpak van 
woonfraude (OBT, domein Wonen). Dat betekent dat DWZS een trekkersrol kan vervullen bij 
de aanpak van bijvoorbeeld illegale hotels, waarbij sprake is van woningonttrekking. 
 
Doelstelling 3: Een grootschalig woningisolatieprogramma wordt uitgevoerd. 
In 2011 is in Bouwen aan de Stad II de afspraak met de corporaties gemaakt om jaarlijks 
12.000-18.000 labelstappen1 te maken (ofwel 48.000 tot 74.000 in vier jaar). Hiervoor 
ontvangen de corporaties uit het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting een subsidie per 
gemaakte labelstap. Met de particuliere verhuursector is juli 2011 een convenant gesloten. In 
het convenant zijn acties afgesproken over onder andere het ontwikkelen van 
modelafspraken huurder-verhuurder, communicatie, welstand, et cetera. In 2011 heeft uw 
raad besloten om voor eigenaar/bewoners en kleine verenigingen van eigenaren een 

                                                
1 De prestaties van de Amsterdamse woningbouwcorporaties op het gebied van energiebesparende maatregelen 
worden gemeten in labelstappen op de schaal van G tot A  (van G naar E is twee labelstappen enzovoort) . 

Raadsdruk Jaarrekening 2011 243Raadsdruk Jaarrekening 2011 243



  

laagrentende lening beschikbaar te stellen. De verordening waarop deze laagrentende lening 
wordt gebaseerd is in voorbereiding. 
 
Doelstelling 4: Het bieden van ondersteuning aan mensen op het gebied van wonen 
In 2010 zijn door ons college de criteria voor een urgentieverklaring op medische en sociale 
gronden aangescherpt. Het gevolg is minder aanvragen, minder urgentieverklaringen en 
minder woningen naar urgenten. Er zijn 1.615 urgentieverklaringen gegaan naar sociale- en 
medische urgenten, vanuit een instelling, beroepsgroepen, statushouders, sv-particulier en 
naar een bijzondere (rolstoel, WiBo, atelier) woning. Het aandeel van deze urgenten op de 
vrijkomende sociale woningen is daardoor niet gestegen. Door de bouwcrisis wordt door 
particuliere eigenaren minder gerenoveerd en gesplitst waardoor er minder uitplaatsingen in 
het kader van de herstructurering zijn. 
 
In 2011 kregen 112 cliënten na een proefperiode van begeleid wonen een eigen huur-
contract. In 2011 zijn minder woningen naar beroepsgroepen gegaan dan maximaal mogelijk. 
De politie heeft niet het volledige contingent van 75 woningen nodig gehad, wegens strengere 
interne selectiecriteria bij deze organisatie. Er zijn 118 verhuizingen bij de rolstoelwoningen 
geweest naar rolstoelgeschikte woningen in IJburg. Dit is meer dan de gemiddeld 100 
geraamde verhuizingen in een jaar. De taakstelling om in 2011 406 statushouders (personen, 
geen huishoudens) te huisvesten is gehaald. 
Het aantal verzoeken om wooninformatie in 2011 is met 35.381 lager dan geraamd. Door de 
bezuinigingstaakstelling op het apparaat van DWZS is de dienstverlening rond wooninforma-
tie aan de burger efficiënter ingericht. DWZS heeft de telefonische informatieverstrekking over 
wonen in de eerste lijn overgedragen aan CCA.  Door verscherping van de urgentiecriteria in 
2010 zijn er in 2011 minder afspraken gemaakt. 
 
Doelstelling 5: De gemeentelijke taken bouw- en woningtoezicht (BWT) worden op adequaat 
niveau uitgevoerd 
Sindsdien 2010 is het aantal bouwvergunningen afgenomen, zowel in aantal als in 
complexiteit. Er wordt meer verbouwd dan nieuw gebouwd. Dit heeft gevolgen voor de 
betreffende handhavingsorganisatie. 
Het aantal welstandsadviezen daalde met 16% t.o.v. 2010 en bleef 13% onder het begrote 
aantal van 9.500 voor 2011. Deze daling is enerzijds het gevolg van de lancering van het 
systeem De Schoonheid van Amsterdam Digitaal, in september 2009, en anderzijds vanwege 
de economische crisis.  
 
Implementatie Bouwtoezicht op Maat 
Bouwtoezicht op Maat is in 2010 bestuurlijk vastgesteld. Begin 2011 is gestart met de 
implementatie van dit protocol in de vorm van een pilot. De resultaten van de pilot zijn van 
belang omdat het inzichtelijk maakt wat en hoe er gecontroleerd wordt en hoeveel capaciteit 
dit kost. Er is in 2011 gewerkt aan een verdere invulling volgens de richtlijnen van 
Bouwtoezicht op Maat en het Nieuwe (Mobiele) Werken; een uniforme werkwijze die ervoor 
zorgt dat inspectiegegevens eenduidiger en sneller worden vastgelegd.  
 
Tunnelprojecten 
In het afgelopen jaar is het risicomanagement binnen de projectorganisatie voor toezicht en 
handhaving bij grote projecten verder uitgewerkt.  Dit heeft geresulteerd in het rapport: 
Risicogestuurd werken voor toezicht en handhaving. Het rapport bevat een voorstel tot 
invoering van een systeem van risicogestuurde werkwijze. Voor complexe en risicovolle 
projecten, zoals tunnels, betekent deze werkwijze een hulpmiddel om tot een daadwerkelijk 
risicogestuurde aanpak te komen.  
 
Met een projectorganisatie, die gekenmerkt wordt door toepassing van een specifiek bij het 
project passende vorm van bouwtoezicht, zijn bij de Noord/Zuidlijn en tweede 
Coentunnel/Westrandweg goede ervaringen opgedaan. Het toezicht wordt planmatig 
aangepakt en is gericht op onderkende risico’s vanuit de onderscheiden 
verantwoordelijkheden van bouwer/aannemer en het publiekrechtelijk bouwtoezicht.   
Bij renovatieprojecten zoals de IJ-tunnel en de Oostlijn waren de ervaringen minder goed. Dit 
was één van de aanleidingen om extra maatregelen te nemen. Bijvoorbeeld door bij DIVV 
speciale projectorganisaties, met daarin tunnelexperts, in te richten voor tunnelprojecten. 
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Tunnelveiligheid 
In 2011 heeft het ministerie van Infrastructuur & Milieu besloten de wet aanvullende regels 
veiligheid wegtunnels te wijzigen. In het wetsontwerp is een eenduidige norm voor 
tunnelveiligheid vastgelegd met bijbehorend kwantitatief toetsingsinstrument. Verder wordt 
onder andere voorgesteld de Commissie Tunnelveiligheid op te heffen.   
 
Amsterdam is betrokken geweest bij deze wijziging. Een deel van de Amsterdamse inbreng is 
in de wet opgenomen, zoals de mogelijkheid tot het verbinden van voorwaarden aan een 
openstellingvergunning. Voor een ander deel is de lobby naar de Tweede Kamer nog gaande: 
andere eisen voor gemeentelijke wegtunnels dan voor rijkstunnels. 
 
Handen In Een 
Het project is ten einde en de coördinatie van de scholing van nieuwe BWT-inspecteurs is 
overgenomen door de ‘Stichting bwtopleiding.nl’. Op 27 december 2010 is het contract 
getekend. De kosten voor het opleiden van BWT-inspecteurs bedroegen in 2011 (exclusief 
uren DMB) € 1,4 miljoen, waarvan € 1 miljoen verhaald kon worden op stadsdelen en € 0,36 
miljoen ten laste van de legesinkomsten is gebracht. De in 2011 afgestudeerde zeventien 
inspecteurs hadden een baangarantie voor twee jaar binnen de Gemeente Amsterdam en zijn 
in de verschillende Bouwtoezichtorganisaties opgenomen (of worden ingehuurd). Gezien de 
situatie in de bouw is er in 2011 geen nieuwe opleiding gestart. De opleidingsperiode van de 
laatste groep eindigt in oktober. Eind 2012 zal, op basis van de situatie en perspectieven van 
dat moment worden besloten of en hoe de opleidingsaanpak kan worden gecontinueerd. 
 
Harmonisatie leges stad en stadsdelen 
De gemeenteraad heeft ingestemd met een gedeeltelijke harmonisatie met de stadsdelen; de 
stijging van de niet bouwsomgerelateerde leges is gemaximeerd op 25%. Op enkele kleine 
bouwaanvragen na is harmonisatie met de stadsdelen gerealiseerd. Voor 2011 was een 
bedrag aan bouwleges begroot van € 7,3 miljoen, het resultaat is € 4,4 miljoen.  
 
Wabo-SVP 
Bij de invoering van Wabo (om bij vergunningen vanuit één loket te werken) en SquitXO, een 
ICT-programma wat nodig is bij de uitvoering van de Wabo, hebben kinderziektes bij het 
implementeren van nieuwe wetgeving en nieuwe software tot vele knelpunten en vertragingen 
geleid. Veel tijd is gestoken in het oprichten van een beheerorganisatie om deze knelpunten 
in kaart te brengen en besluitvaardig op te kunnen treden bij het oplossen van de knelpunten. 
Ook in 2012 zullen er op dit vlak nog problemen aangepakt moeten worden. 
 
3.3.3  Wat heeft het gekost? 
 
Subprogramma: Wonen   
 
Bedragen x € 1 miljoen 

Rekening 
2010 

Begroting 
2011 

Rekening 
2011 

Verschil 
Rekening- 
Begroting  

Lasten + 61,7 40,3 44,2 3,9 

Baten - 46,7 12 17 5 

Toevoegingen reserves + 15,5 0 1,4 1,4 

Onttrekkingen reserves - 4,9 5 9,6 4,6 

Saldo 25,6 23,3 19 -4,3 

 
Het saldo ten laste van de algemene dienst is in de Jaarrekening 2011 verbeterd met € 4,3 
miljoen. De grootste afwijkingen ten opzichte van de begroting zijn: 
DWZS heeft een afwijkend saldo van € 8,1 lager als gevolg van Vrijval AMH Fonds (€ 6,5 
miljoen), lagere apparaatslasten (€ 1,5 miljoen), en overig waaronder rentebaten (€ 0,1 
miljoen). Verder zijn er saldoneutrale effecten waaronder de hogere lasten voor de regeling 
‘van koop naar huur’ van € 4,1 miljoen welke wordt gedekt door een navenante onttrekking 
aan de reserve ‘van koop naar huur’. Tevens zijn de uitgaven ten laste van de voorziening 
‘AHM fonds’  € 0,9 miljoen hoger dan begroot. 
DMB heeft in de rekening een hoger saldo ten opzichte van de begroting van € 2,8 miljoen. 
Dit komt voornamelijk door het achterblijven van het aantal aanvragen voor een 
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omgevingsvergunning en de lagere zwaarte daarvan (lagere legesopbrengsten) en minder 
betaalde dienstverlening. 
OGA rapporteert in de rekening een hoger saldo op het onderdeel studentenhuisvesting van 
€ 1,0 miljoen als gevolg van overheveling uit het subprogramma Wonen. Binnen het 
programma Stedelijke Ontwikkeling is die overheveling saldo neutraal. 
 

3.4 Subprogramma Stedelijke vernieuwing  
Dit programma betreft de coördinatie van de stedelijke vernieuwing evenals de investeringen 
en activiteiten waarmee de centrale stad een bijdrage levert aan de vernieuwing van 
stedelijke gebieden die extra aandacht behoeven. Voor de centrale diensten ligt het accent op 
gemeenschappelijke taken, zoals het bieden van ondersteunende faciliteiten, deskundigheid 
en innovaties, en het benutten van het partnerschap met de rijksoverheid.  
 
3.4.1. Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt? 
 
 Doelstelling 1: Bereiken van gemiddeld niveau (NAP) in de buurten van de wijkaanpak in 2018 

Indicator Nulmeting en peildatum Rekening 
2010 

Begroting 
2011 

Bereikt 
2011 

Te behalen 
resultaat 
2010-2014 

 
Alle buurten en inwoners bereiken 
het gemiddelde niveau NAP op 
sociaal, fysiek en economisch terrein 
in 2018.2  
 

 
Zie Monitor 
Wijkaanpak 

 
2008 

- 

 
Doelstelling 2: Faciliteren van meer en beter maatschappelijk vastgoed in de stadsdelen 

Indicator Nulmeting en peildatum Rekening 
2010 

Begroting 
2011 

Bereikt 
2011 

Te behalen 
resultaat 
2010-2014 

 
Aantal m2 bruto vloeroppervlak dat 
met de PMI bijdragen kan worden 
gerealiseerd. 

 
PM 

 
Eind 2009 

 
- 

 
5000 

 
5500 

 
- 

 
 
Doelstelling 3: Nieuwe afspraken over de Parkstaddeal op basis van de evaluatie Koers Nieuw West 
Indicator Nulmeting en peildatum Rekening 

2010 
Begroting 
2011 

Bereikt 
2011 

Te behalen 
resultaat 
2010-2014 

 
Nieuwe afspraken over 
overeenkomst Parkstad 

   
N.v.t. 

 
N.v.t. 

 
Gesprekke
n hebben 
nog 
niet tot 
afspraken 
geleid 

 
In 2012 
worden 
afspraken 
gemaakt 

 
Doelstelling 4: Voldoende ruimte in het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting 

Indicator Nulmeting en peildatum Rekening 
2010 

Begroting 
2011 

Bereikt 
2011 

Te behalen 
resultaat 
2010-2014 

 
Beschikbare vrije ruimte in het SFV 
Gronddeel ten behoeve van 
knelpunten 

 
14.000 

 
2005 

 
6.951 

 
5.308 

 
5.746 

 
4.200 

 
Beschikbare vrije ruimte in het 
Stimuleringsfonds 
Volkshuisvesting gronddeel 
algemeen 

 
32.768 

 
2005 

 
54.082 

 
39.846 

 
2.982 

 
2.100 

                                                
2 Het uitgangspunt is dat de buurten dan niet langer in de probleemcategorieën zeer veel aandacht of veel aandacht 
vallen. Dit wordt vastgesteld aan de hand van de indicatoren: leefsituatie-index, Cito-eindtoets, startkwalificatie, 
sociale cohesie, minima < 18 jaar, werkloosheid, banen, sociale huur, leefbaarheid en veiligheid.  
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Beschikbare ruimte Parkstad 

 
0 

 
2006 
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Totaal beschikbare ruimte   79.874 69.289 28.370 28.300 

Doelstelling 5: Realisatie van de plannen voor de stedelijke vernieuwing 

Indicator Nulmeting en peildatum Rekening 
2010 

Begroting 
2011 

Bereikt 
2011 

Te behalen 
resultaat 
2010-2014 

Aantal afgesloten plannen in Noord 
en Parkstad 

3 2010 3 7                   
7 

16 

 
 
3.4.2. Wat hebben we ervoor gedaan? 
 
Doelstelling 1: Bereiken van gemiddeld niveau (NAP) in de buurten van de wijkaanpak in 
2018  
Programma Wijkaanpak 
Het Programma Wijkaanpak is een programma dat in partnerschap tussen centrale stad, 
stadsdelen en corporaties is ontwikkeld en wordt uitgevoerd. De uitvoeringsactiviteiten 
hebben als algemeen doel het bereiken van een ‘Normaal Amsterdams Peil’ in 2018 in de 
buurten waarin nu sprake is van significante achterstanden (wijkaanpakbuurten). Dat wil 
zeggen dat de betreffende wijken en de inwoners van die wijken in 2018 een niveau op 
sociaal, fysiek en economisch niveau hebben bereikt dat hetzelfde is als voor de hele stad en 
deze buurten niet langer in de probleemcategorieën zeer veel aandacht of veel aandacht 
vallen. 
 
De uitvoering in de wijken staat centraal in het programma. De stadsdelen en hun partners 
hebben voor 2008 t/m 2010 BuurtUitvoeringsProgramma’s (BUP’s) opgesteld en 
bewonersinitiatieven uitgevoerd. Hiervoor waren rijksgelden ter beschikking gesteld. Een deel 
van die middelen (circa € 2 miljoen) was eind 2011 nog niet besteed. De uitvoering loopt nog 
door in 2012. 
 
Voor 2011 zijn er in overleg met stad en stadsdelen Gebiedsgerichte Arrangementen (GGA’s) 
ontwikkeld, gefinancierd met middelen Wijkaanpak in de gemeentebegroting (€ 7,5 miljoen). 
In deze arrangementen zijn de projecten uitgewerkt voor uitvoering in 2011 in de stadsdelen. 
Het grootste deel van de GGA-middelen is beschikt naar de stadsdelen (€ 6,9 miljoen). De 
overige 8% is als organisatiekosten aan het programmabureau toegekend. 
 
Het programmabureau ondersteunt de ontwikkeling en het uitdragen van methodieken om tot 
een krachtige uitvoering in de wijken te komen. De buurtcoalities krijgen ondersteuning van 
het programmabureau bij de uitvoering door gezamenlijke rapportages en evaluaties, 
kennisdeling en door het wegnemen van mogelijke uitvoeringsbarrières. Daarnaast zorgt het 
programmabureau voor de bestuurlijke agendering van knelpunten en het efficiënter 
verbinden van betrokkenen en activiteiten.  
 
In 2011 zijn verder de volgende activiteiten uitgevoerd: 
� herijken van het programma Wijkaanpak met het Rijk 
� procesbegeleiding en bestuurlijke besluitvorming rondom GGA’s en monitoring  

(www.uitvoeringsmonitor.nl),  
� organiseren van Wijkaanpak-tours, debatten, kennisbijeenkomsten en conferenties. 
� acht uitzendingen Buurt TV in samenwerking met AT5 (najaar) 
� onderhouden website www.amsterdam.nl/wijkaanpak en uitbrengen van maandelijkse 

nieuwsbrieven 
 
Bewonersparticipatie 
De methode wijkaanpak streeft naar een hoge mate van bewonersbetrokkenheid. In 2011 
waren nog rijksmiddelen beschikbaar voor bewonersinitiatieven (totaal € 4,3 miljoen). Het 
grootste deel (€ 3,4 miljoen) is beschikt naar de stadsdelen voor de uitvoering van de 
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initiatieven. In de periode januari t/m juli zijn er 1.324 initiatieven gehonoreerd in de 
stadsdelen. Het programmabureau vervult daarnaast een centrale rol bij het bevorderen van 
bewonersparticipatie in de stadsdelen door middel van: een stedelijk kader, praktische 
ondersteuning, kennisdelen, het opstellen van wetenschappelijke rapportages (waaronder 
bewonersrapportages) en het organiseren kennisbijeenkomsten en conferenties.  
 
 
Koers Nieuw West  
Ultimo 2011 wordt het vierjarig programma Koers Nieuw West (KNW) beëindigd. Dit 
programma, een partnerschap tussen centrale stad, stadsdelen en corporaties, beoogde 
evenals het programma Wijkaanpak dat Nieuw West het Normaal Amsterdams Peil bereikt. 
De uitvoering stond centraal in het programma. Hiervoor zijn interventies opgezet. De 
interventies worden afgerond en geborgd bij de stadsdeelorganisaties. KNW is geïntegreerd 
met de programma’s voor de wijkaanpak. De wethouder voor KNW heeft opdracht gegeven 
tot het houden van een bondige evaluatie van het programma. Deze wordt in 2012 gedaan. 
 
Doelstelling 2: Faciliteren van meer en kwalitatief beter maatschappelijk vastgoed in de 
stadsdelen 
Programma Maatschappelijke Investeringen (PMI) 
Het PMI draagt bij aan de stichtingskosten van maatschappelijk vastgoed. Door deze bijdrage 
verdwijnt de onrendabele top die ontstaat wanneer huurders van maatschappelijk vastgoed 
een kostendekkende huur niet kunnen opbrengen. In 2011 zijn er 19 projecten opgeleverd die 
deels gefinancierd worden vanuit het PMI, waaronder: 
 
� Jongerenactiviteitencentrum The Matrixx in Stadsdeel Nieuw-West 
� Jongerenproductiehuis Jav’art in Stadsdeel Oost 
� Tijdelijke Basisschool Overhoeks/IJsbreker in Stadsdeel Noord 
� Verenigingsgebouw Bijlmerpark, Stadsdeel Zuidoost 
 
Daarnaast is dit jaar het beleidskader van het PMI verruimd. De uitbreiding van de reikwijdte 
betreft een toevoeging van de functies tijdelijke voorzieningen en Cruyff- en Krajicekcourts 
aan het PMI en het stelt stedelijk wethouders in staat om PMI aanvragen te doen voor 
maatschappelijk vastgoedprojecten in gebieden in de stad die niet (rechtstreeks) onder het 
bestuur van een stadsdeel vallen. 
 
In 2011 is een bijdrage geleverd aan het verbeteren van het beheer en de exploitatie van 
maatschappelijk vastgoed. Onder de noemer masterclass is in 2010 een platform voor 
kennisdeling over dit onderwerp opgericht. Bij elke masterclass wordt een actueel onderwerp 
binnen het thema ‘beheer en exploitatie van maatschappelijk vastgoed’ met experts en 
vertegenwoordigers van de stadsdelen besproken. In 2011 zijn Materclasses georganiseerd 
over de bezuinigingsopgave bij de stadsdelen, bewonerszelfbeheer en het ‘Huis van de Wijk’. 
Het PMI is onderdeel van de bestuursopdracht Hervorming Stedelijke Vernieuwing, die op 6 
december 2011 door het college is vastgesteld. Vanuit deze opdracht zal vanaf 2013 een 
scherpe prioritering plaats vinden van de inzet van ondermeer PMI-middelen. 
  
Doelstelling 3: Nieuwe afspraken over de Parkstaddeal op basis van de evaluatie Koers  
Nieuw West 
De overleggen in 2011, zullen in 2012 voortgezet worden om tot resultaten te komen. In 2012 
worden door Stadsdeel Nieuw-West, OGA, Dienst Wonen Zorg en Samenleving en de 
corporaties per vernieuwingsplan nieuwe afspraken gemaakt met betrekking tot de 
voortzetting van de vernieuwing in Parkstad. 
 
Doelstelling 4 Voldoende ruimte in het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting 
In 1998 is besloten om de in het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SFV) gecreëerde ruimte 
(die samenhing met hogere erfpachtinkomsten uit bepaalde groepen oudere 
corporatiewoningen) te bestemmen voor de herstructurering van naoorlogse wijken, 
voornamelijk in Amsterdam Noord en de Westelijke tuinsteden. In latere jaren heeft 
gedetailleerde besluitvorming plaatsgevonden over de bestemming en het budgettaire beheer 
van de middelen In 2011 is opnieuw geraamd wat de ontwikkeling is van het 
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Stimuleringsfonds tot en met 2014. Zie voor nadere toelichting paragraaf wat heeft het 
gekost. 
 
Doelstelling 5 Realisatie en financiële afwikkeling stedelijke vernieuwingsplannen  
Amsterdam heeft drieëndertig  stedelijke vernieuwingsgebieden. Het merendeel (zeventien) is 
gelegen buiten de Ring A10. Op basis van gesprekken met de stadsdelen is gebleken dat 
zeven vernieuwingsgebieden zijn afgerond, vier gebieden in de laatste fase van afronding 
verkeren, vijf gebieden halverwege de uitvoering zijn, negen aan het begin staan en dat zes 
vernieuwingsgebieden nog moeten starten. Van de zeven plannen die zijn afgesloten ging het 
om drie plannen met een negatief saldo (Vrankendijkestraat, Huygenslocatie, Aakstraat) en 
vier plannen met een positief financieel saldo (Postjesweg Noord, El Kadisha, Slotermeerhof, 
‘uitplaatsing’ Waterlandplein). 
Naast dit gevarieerde beeld is gebleken dat de gebieden die nu of in de (nabije) toekomst in 
de uitvoeringsfase verkeren een langere doorlooptijd kennen dan gepland. Voor ons college 
is dit aanleiding geweest de bestuursopdracht Hervorming Stedelijke Vernieuwing vast te 
stellen. Focus en reductie aanbrengen voor de jaren 2013 en 2014 is een eerste spoor 
waaraan als gevolg van deze opdracht gewerkt gaat worden. De ontwikkeling van een nieuwe 
manier van stedelijk vernieuwen is een ander spoor. De nieuwe manier van werken is een 
kleinschaliger aanpak, op basis van nieuwe coalities met minder middelen. De exacte 
invulling van wat dit precies betekent en hoe hier invulling aan te geven is onderwerp van 
gesprek. Een resultante van het uitwerken zal zijn dat het aantal stedelijke 
vernieuwingsgebieden in 2012 naar beneden wordt bijgesteld.  
 

3.4.3 Wat heeft het gekost? 
 
Subprogramma: Stedelijke vernieuwing   
 
Bedragen x € 1 miljoen 

Rekening 
2010 

Begroting 
2011 

Rekening 
2011 

Verschil 
Rekening - 
Begroting  

Lasten + 103 59,7 111,4 51,7 

Waarvan Stimuleringsfonds     

Baten - 96,9 41,1 55,1 14 

Waarvan Stimuleringsfonds     

Toevoegingen reserves + 67,6 20,2 34,8 14,6 

Onttrekkingen reserves - 31,4 15,9 74,9 59 

Saldo 42,3 22,9 16,2 -6,7 

 
Dit subprogramma heeft voornamelijk betrekking op het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting 
(SFV). De baten en lasten en de mutaties reserves in het SFV vormen een groot deel van dit 
subprogramma Stedelijke Vernieuwing. Aangezien het SFV echter een eigen budgettair kader 
heeft, is er geen invloed op het saldo. 
Op de overige onderdelen laat het rekeningsaldo een afwijking van € 6,7 miljoen aan 
onderbesteding zien. Bij DMO maakt het Programma Maatschappelijke Investeringen daar 
met een afwijking van € 6,5 miljoen het grootste deel van uit.  
 
Programma Maatschappelijke Investeringen (PMI) 
In 2011 is per saldo € 0,5 miljoen van de prioriteit van € 10 miljoen besteed, veroorzaakt door 
relatieve hoge vrijval uit ingetrokken en lager vastgestelde projecten. Conform raadsbesluit bij 
de 8-maandsrapportage wordt voor het onderdeel PMI een onderbesteding van € 5,5 miljoen 
gepresenteerd ten opzichte van de vastgestelde begroting. Dit dient ter compensatie van het 
niet realiseren van de verkoopopbrengsten bij het onderdeel Onderwijshuisvesting (zie 
programma Educatie, jeugd en diversiteit). Daarnaast valt € 1,0 miljoen aan PMI-middelen vrij 
ten gunste van de Algemene Middelen. Het resterende budget ad € 3,0 miljoen is gedoteerd 
aan de reserve PMI. 
 
Vrijval Stenen voor Sociaal projecten als gevolg van lagere vaststellingen 
In 2011 zijn vier projecten binnen de voorloper van PMI, Stenen voor Sociaal, lager 
vastgesteld. Als gevolg daarvan valt € 0,2 miljoen vrij ten gunste van de Algemene Middelen.  
 

Raadsdruk Jaarrekening 2011 249Raadsdruk Jaarrekening 2011 249



  

Wijkaanpak 
Ten opzichte van de vastgestelde begroting Wijkaanpak is € 0,25 miljoen meer uitgegeven in 
verband met een toevoeging voor Bewonersinitiatieven in het Gemeentefonds 
(septembercirculaire 2010). Dit bedrag is beschikbaar gesteld ten behoeve van het 
zogenaamde vouchersysteem voor bewonersinitiatieven. In 2011 wordt conform de 8-
maandsrapportage een bedrag van € 0,5 miljoen gedoteerd aan de reserve. Deze dotatie 
wordt gevormd door een onderbesteding van € 0,3 miljoen op de lasten en een hogere baat 
van € 0,2 miljoen. 
Wijkaanpak heeft een onderbesteding van € 0,3 miljoen; deze betreft voor € 0,2 miljoen 
(rijks)middelen ten behoeve van  bewonersinitiatieven. Ook is er vertraging opgetreden in het 
opstellen van plannen door stadsdelen ten behoeve van de (prioriteit) middelen ten behoeve 
van de Gebiedsgerichte Arrangementen. Hierdoor ontstond tevens vertraging in de bureau-
activiteiten met als gevolg een onderbesteding op de bureaukosten (€ 0,1 miljoen).  
Aan de batenkant is bij Wijkaanpak € 0,2 miljoen gerealiseerd, voornamelijk vanwege de 
detachering van personeel naar andere diensten of stadsdelen en een bijdrage van 
Stadsdeel Nieuw-West.  
 
Koers Nieuw West 
Beschikbaar voor Koers Nieuw West 2011 was € 1,7 miljoen door onttrekking uit de reserve. 
Dit bedrag is in 2011 volledig besteed. Hiermee is het programma volledig afgerond. In 2011 
zijn de lopende interventies afgerekend. De resterende activiteiten/interventies, waaronder 
Meesterplan, gebiedsarrangementen in de stadsdelen West en Nieuw West worden 
overgedragen aan de betreffende stadsdelen.  
 

4 Reserves, voorzieningen en investeringen 
 
4.1 Reserves en voorzieningen 
 
Bedragen x € 1 miljoen                                                                                                                                                                                                          Stand 

ultimo  
Mutaties 2011 Stand 

ultimo  

Reserves en voorzieningen 2010  +  -/-  2011 

Reserves Vereveningsfonds, Stimuleringsfonds en Zuidas 195,2 489,9 470,1 215,1 
Reserves         
Reserve Programma Maatschappelijke Investeringen 3,9 3 0 6,9 
Koers Nieuw West 1,7 0 1,7 0 
Aanjagen woningbouwproductie 3,8 1,2 1,8 3,1 
Besluit Woninggebonden Subsidies 5e fonds 1,9 0,2 0,5 1,6 
Aanleg van een tijdelijk strand op IJburg 0,2 0 0,1 0,1 
Aanjagen productie / jongerenhuisvesting 1 0 0 1 
Creatieve Hotspots 0,5 0 0,1 0,4 
Broedplaatsen 0 0 0 0 
Van koop naar huur 11,6 0 9,1 2,5 
Wijkaanpak 0,6 0,5 0 1,2 
Zuidelijke IJ-oevers 45,9 2,8 0 48,6 
Reserve uitvoering strategiefase 0,4 0 0,1 0,3 
Reserve Huisvesting OKC's 0,8 0 0,2 0,6 
Reserve Studentenhuisvesting 0 1,4 0,4 1 
Overige reserves 0,6 0 0,1 0,5 
Reserve Klimaat 0,7 0 0,3 0,4 
Energiebesparing bestaande woningvoorraad van woningcorporaties 1,3 0 0,3 1 
Totaal reserves 270 498,9 484,8 284,1 
          
Voorzieningen          
Voorzieningen Vereveningsfonds en Stimuleringsfonds 1.111,70 228,1 112 1.227,80 
EFRO Doelstelling 2 Groot Oost 0 0,2 0 0,2 
EFRO Urban 2 0 0 0 0 
Borgstelling leningen Triodosbank aan broedplaatsen 1 0 0 1 
Voorziening Nationaal Restauratie Fonds 1,1 0,1 0 1,2 
AMH-fonds 16,7 1,4 8 10,1 
Starterslening 5,3 0 0,9 4,4 
Parkeergarages Bijlmermeer 6,1 0 0,5 5,6 
BWS Rente 0,3 0 0,1 0,2 
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Overige voorzieningen 0,4 0 0 0,4 
Totaal voorzieningen 1.142,70 230 121,5 1.251,20 

 
 
De reserves en voorzieningen binnen het Vereveningsfonds, het Stimuleringsfonds 
Volkshuisvesting en de Zuidas worden apart toegelicht verderop in dit programma. 
 
 
4.1.1 Gehandhaafde reserves 
 
Reserve Programma Maatschappelijke Investeringen (PMI) 
In 2011 wordt een bedrag gedoteerd van € 3,0 miljoen. Dit bedrag wordt betrokken bij het 
verdeelbesluit PMI 2012.  
 
Aanjagen Woningbouwproductie en reserve Studentenhuisvesting 
In 2011 is het onderdeel Studentenhuisvesting afgesplitst van de reserve Aanjagen 
woningbouwproductie en een aparte reserve geworden. Voor Studentenhuisvesting is € 0,4 
miljoen besteed aan programmamanagement en advies en onderzoek. Het restant van de 
incidentele prioriteit 2011 (‘Behoud het goede’) en de structurele prioriteit vormt de stand 
ultimo 2011 (€ 1,0 miljoen).  
Aan de reserve Aanjagen woningbouwproductie is onder andere het restant prioriteit 
Transformatie (€ 0,4 miljoen) gedoteerd en is er onttrokken ten behoeve van de onderdelen 
Segment zelfbouw, duurzaamheid en kantorenloods. 
 
Besluit woninggebonden subsidies 5e fonds 
Het BWS 5e fonds is toegewezen door middel van raadsbesluiten ter dekking van 
verschillende projecten. Er worden geen nieuwe aanwendingen meer aangegeven en daarom 
valt het vrije deel (los van verplichtingen en reserveringen) in de mandatering vrij. De 
aanwending in 2011 bedraagt  € 0,54 miljoen ten opzichte van het begrote bedrag van € 0,5 
miljoen Deze aanwending bestaat voor €  95.590 uit mutaties in de verplichtingen en 
€ 0,32 miljoen aan kasuitgaven. Tevens valt € 0,13 miljoen vrij in de exploitatie; er waren 
geen inkomsten geraamd in de begroting. De realisatie in de rekening bedraagt 
€ 0,17 miljoen Dit behelst voornamelijk de betaling door stadsdelen en diensten van 
voorgeschoten bedragen voor het blad 020 van € 0,15 miljoen. 
 
Aanleg van een tijdelijk strand op IJburg 
Deze reserve is in 2010 gevormd van het restant prioriteit 2010 en bedoeld voor uitloop van 
het project in 2011/12. In 2012 is nog circa € 50.000 nodig als dekking voor beheerlasten en 
het restant van de reserve (€ 0,13 miljoen) valt vrij in de Jaarrekening 2011. 
 
Broedplaatsen 
De onttrekking bestemd voor dekking van uitgaven bedroeg in 2011 € 38.400, waarmee de 
reserve volledig is aangewend.  
 
Van koop naar huur 
In de Begroting 2011 is een toevoeging begroot van € 8 miljoen. Bij de Baakbesprekingen is 
de dotatie teruggedraaid. De aanwending werd begroot op € 13 miljoen. De realisatie 
bedraagt € 9,1 miljoen. Dit betekent dat in 2011 minder corporaties en ontwikkelaars van de 
regeling gebruik hebben gemaakt. 
 
Reserve Wijkaanpak 
Aan deze reserve wordt € 0,5 miljoen gedoteerd ter verduurzaming en borging van de 
bewonersnetwerken, die ontwikkeld zijn met de rijksmiddelen voor de bewonersinitiatieven. 
Deze middelen zullen ultimo 2012 tot besteding gekomen zijn. 
 
Aanjagen productie/jongerenhuisvesting 
De aanwending was begroot op € 0,4 miljoen, de realisatie is € 0. Het project – met een 
omvang van circa € 0,4 miljoen – zal in 2012 worden afgerekend. 
 
 
 

Raadsdruk Jaarrekening 2011 251Raadsdruk Jaarrekening 2011 251



  

Creatieve Hotspots 
In de begroting is uitgegaan van een toevoeging ter grootte van de verwachte aanwending 
van € 0,4 miljoen. De realisatie bedraagt € 0,1 miljoen. Er is minder subsidie aangevraagd 
dan verwacht. 
 
Zuidelijke IJ-oevers 
Bij het Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam (OGA) zijn twee dotaties aan deze reserve 
gedaan, € 1,3 miljoen uit vrijval bij de Dienst Ruimtelijke Ordening, ter compensatie van de 
korting op het ISF-budget en € 1,5 miljoen ter dekking van het Tramsporenplan. 
 
Reserve Uitvoering strategiefase 
De activiteiten voor de strategiefase zijn in 2010 vertraagd tot uitvoering gekomen vanwege 
de heroverwegingen in het Vereveningsfonds. Een deel van de activiteiten voor de 
strategiefase zal in 2011-2013 plaatsvinden, waarbij de besteding zal plaatsvinden binnen de 
randvoorwaarden van de oorspronkelijk toegekende prioriteit. 
 
Reserve Huisvesting OKC’s 
Uit de reserve Huisvesting PMI-OKC’s is in 2011 een bedrag onttrokken van € 0,2 miljoen ter 
dekking van bestede middelen voor OKC’s. Ultimo 2011 resteerde € 0,5 miljoen. 
 
Reserve Klimaat 
Aanvullend op de prioriteit K&E is de bestemmingsreserve 'Klimaat en Energie' ter grootte 
van € 0,7 miljoen door DMB overgedragen aan DRO. Deze middelen worden aangewend 
voor projectgebonden kosten voor het programmabureau Klimaat & Energie. Deze kosten 
bestaan onder meer uit: inhuur deskundigen, websites en publicaties, communicatie en 
bijeenkomsten, technische rapporten voor onder meer CO2 monitoren en diverse bijkomende 
kosten voor lobbyen in Brussel en Den Haag. Aanwending in de komende drie jaar € 0,12 
miljoen per jaar. In 2011 is € 0,33 miljoen besteed ten laste van deze reserve.  
 
Energiebesparing bestaande woningvoorraad van woningcorporaties 
Deze reserve is ontstaan in 2010 en beschikbaar tot 2013. Bestedingen en verplichtingen 
worden in Raadsbesluiten vastgelegd. In 2011 is € 0,25 miljoen besteed.  
 
4.1.2 Afgewikkelde reserves  
 
Koers Nieuw West 
De reserve Koers Nieuw West is in 2011 volledig ingezet. In 2011 zijn de lopende interventies 
afgerekend. De resterende activiteiten/interventies worden overgedragen aan Stadsdeel West 
en Stadsdeel Nieuw-West. Daarnaast is in 2011 (conform de 8-maandsrapportage) een 
bedrag van € 0,3 miljoen  gedoteerd aan de reserve WW/Re-integratiekosten in verband met 
verwachte frictiekosten. Hiermee komt de reserve Koers Nieuw West ultimo 2011 volledig tot 
besteding. 
 
4.1.3 Gehandhaafde voorzieningen 
 
Voorziening Amsterdamse Middensegment Hypotheek 
De voorziening is bedoeld voor de financiering van de Amsterdamse Middensegment 
Hypotheek. De inkomsten bestaan uit rente. Naar aanleiding van driejaarlijkse  
inkomenstoetsen, wordt een deel van het aflossingsvrije/renteloze deel verschoven naar het 
deel waarover rente wordt betaald. Deze rente wordt in het fonds gestort. Gezien de omvang 
van het fonds is besloten een bedrag van € 6,5 miljoen te laten vrijvallen in de jaarrekening. 
Bij de analyse van de vrijval is op basis van de economische ontwikkelingen een negatief 
scenario gehanteerd. In 2012 zal op 340 van de 660 resterende dossiers een inkomenstoets 
gedaan worden. Bij de Jaarrekening 2012 zal, mede afhankelijk van de uitkomsten van deze 
inkomenstoetsen, bezien worden of opnieuw een bedrag kan vrijvallen. Bij die overwegingen j 
wordt de omvang betrokken van de voorziening Staterslening, de opvolger van de 
Amsterdamse Middensegment Hypotheek.   
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Voorziening BWS rente 
Deze voorziening dient voor de uitbetaling van het rentebestanddeel van de subsidie in de 
vorm van jaarlijkse bijdragen. De voeding komt van het rentebestanddeel dat het ministerie 
van VROM bij de gemeente heeft gestort.   
 
Voorziening EFRO Urban 2 
Urban 2 is het Europese programma voor het gebied West binnen de ring. De EU verstrekt 
een bijdrage uit het Europees Fonds voor de Regionale Ontwikkeling aan een programma dat 
stedelijk verval moet tegengaan. De voorziening geeft de vrij beschikbare ruimte weer. De 
mutatie 2011 betreft een ontvangst van € 26.000 van de Europese Commissie als gevolg van 
een verhoging van het budget. De onttrekking betreft het doorbetalen van de ontvangst aan 
de stadsdelen.   
 
Voorziening EFRO Doelstelling 2  
Doelstelling 2 is het Europese programma voor het gebied Groot Oost en Zuid Oost. Om 
stedelijk verval tegen te gaan is een programma opgesteld waaraan de EU geldelijk bijdraagt. 
De mutatie in 2011 betreft een ontvangst van de Europese Commissie waarop niet was 
gerekend. Het gaat om de eindafrekening bij de afsluiting van het programma. 
 
Voorziening Disagio leningen  
De voorziening is ter dekking van risico’s op door gemeente verstrekte leningen. Na 
overdracht van de risico’s aan het Waarborgfonds Sociale Woningbouw is voor de periode 
dat de gemeente geen risico meer loopt het disagio terugbetaald aan de corporaties. Met 
betrekking tot een aantal leningen is het risico niet overgedragen. In 2011 waren er geen 
uitgaven. De voorziening is bestemd voor de dekking van het risico op deze niet 
overgedragen leningen.  
 
Voorziening parkeergarages Bijlmermeer 
Door middel van deze reserve vindt verevening plaats van de kosten sloop parkeergarages. 
De gemeentelijke middelen en de bijdrage van het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting 
worden conform de afspraken in de saneringsaanvraag Bijlmermeer voorgeschoten aan het 
stadsdeel. Op verzoek van het stadsdeel vindt de administratie van de sloop plaats bij de 
Dienst Wonen, Zorg en Samenleven, opdat verevening van dure sloop en goedkope sloop 
kan plaats vinden. De mutatie in 2011 is een besteding van € 0,45 miljoen.  
 
Voorziening fonds Woningbedrijf (in overig) 
Fonds voor toeslag ziekenkosten van voormalig personeel van het Woningbedrijf.  
 
Voorziening impulsbudget stedelijke vernieuwing 
Een rijksbijdrage op door het Rijk goedgekeurde sociale projecten in de westelijke tuinsteden, 
in Stadsdeel Noord en Stadsdeel Zuidoost. De mutatie in 2011 van € 0,15 miljoen betreft een 
ontvangst van het ministerie. 
 
Voorziening starterslening 
De voorziening is bestemd om de rentekosten van de starterslening te dekken. 
  
Voorziening borgstelling Triodosbank Broedplaatsen 
Ten laste van de reserve Broedplaatsen is € 1 miljoen bij de Triodosbank gestort als 
borgstelling voor leningen van de Triodosbank aan Broedplaatsen. De omvang van de 
voorziening is het maximale risico dat de gemeente loopt op de door de Triodosbank te 
verstrekken leningen. 
 
Voorziening Nationaal Restauratiefonds 
De voorziening is de dekking voor de garantstelling door de gemeente voor de leningen die 
door het Nationaal Restauratiefonds worden verstrekt voor de aanpak van monumenten en 
enkele andere vormen van woningverbetering. De voorziening wordt gevoed door storting 
door particulieren die lenen via het NRF en eventuele opbrengsten van antispeculatie 
bedingen. 
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4.2 Investeringen 
Grondexploitaties 
De investeringen in dit programma hebben over het algemeen betrekking op investeringen 
binnen grondexploitaties, die comptabel gezien niet als investering in de jaarrekening worden 
verantwoord, maar als onderhanden werk. Gedurende de uitvoering van de grondexploitaties, 
die plaatsvinden onder verantwoordelijkheid van de centrale stad, worden tot de afsluiting van 
het plan de uitgaven en inkomsten geactiveerd als voorraad. Op de balans komt dit tot 
uitdrukking in de stand van het grondproductiekapitaal. 
De mutaties van dit onderhanden werk zijn sterk afhankelijk van de voortgang van projecten 
en marktomstandigheden. 
Het saldo van het grondproductiekapitaal bedroeg ultimo 2011 € 720 miljoen. Een netto 
vermindering ten opzichte van 2010 met € 14 miljoen. Onderstaande grafiek beschrijft de 
ontwikkeling over de afgelopen jaren. 
 

Ontwikkeling grondproductiekapitaal 2006 - 2011
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Een positieve stand van het grondproductiekapitaal betekent dat er in de actieve 
grondexploitaties minder is ontvangen dan besteed. Op zich is dat geen probleem, zolang er 
voldoende dekking tegenover staat. De dekking in de grondexploitaties staat echter sinds de 
economische crisis onder druk. Zie hiervoor verder de toelichtingen op de ontwikkelingen in 
het Vereveningsfonds. 
 
Specificatie van de ontwikkeling in 2011 
 
bedragen x € 1 miljoen         Uitgaven           Opbrengsten 

  2010 2011 2010 2011 

IJburg -24 60 -9 -16 

Noordwaarts 52 47 -7 -124 

Zuidas 333 37 -270 -115 

Zuidelijke IJ-oevers 51 4 -32 18 

Werkgebieden 8 -61 -10 161 

Zuidoostlob 28 28 -14 -24 

Wibaut aan de Amstel 13 17 -7 -64 

Overig 10 21 -4 -3 

Totaal  470 152 -352 -166 
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Programma Maatschappelijke Investeringen (PMI) 
Voor het PMI is in 2009 een krediet verleend van € 4,1 miljoen, ter dekking van de 
financieringskosten van drie sporthallen en één Ouder- en Kindcentrum (OKC). In 2011 is van 
de binnen dit krediet geoormerkte projecten er geen tot start bouw gekomen. De 
kapitaalslasten, die het jaar na investering (start bouw) optreden, blijven daardoor in zowel 
2011 als in 2012 uit.  
Verwachting is dat het OKC in 2012 tot start bouw komt; daarmee zal een deel van het 
krediet aangewend worden en zullen vanaf 2013 kapitaalslasten genomen worden. 
 
4.3 Vereven ingsfonds 

4.3.1 Algemeen Vereveningsfonds 
De financiële resultaten van de meeste grondexploitaties van de centrale stad en de 
stadsdelen worden verantwoord in het Vereveningsfonds (VE-fonds) dat is onderverdeeld in 
een aantal compartimenten – (groepen) reserves en voorzieningen – die hieronder 
beschreven worden (de nummers corresponderen met de tabel Ontwikkelingen 
Vereveningsfonds  in de volgende subparagraaf).   
 
Indeling Vereveningsfonds 
� Algemene reserve betreft het bedrag dat beschikbaar is voor de dekking van tegenvallers 

in lopende negatieve plannen en eventuele nieuwe grondexploitaties met een geraamd 
negatief resultaat (1) 

� Bestemmingsreserves en voorzieningen voor de dekking van planclusters (IJburg en 
Overhoeks) en specifieke kosten buiten de sfeer van grondexploitaties; deze worden 
jaarlijks geïndexeerd en zonodig aangepast (2, 6, 7, 8 en 9) 

� Specifieke voorzieningen - een voor bepaalde risico’s in plannen en een voor generieke 
risico’s in het fonds (3 en 4) 

� de algemene voorziening tekorten grondexploitatie ter dekking van de tekorten van 
vastgestelde grondexploitaties. Voor elke vastgestelde grondexploitatie met een geraamd 
negatief resultaat, is in het VE-fonds een voorziening opgenomen gelijk aan het 
geraamde tekort. Zonodig wordt de voorziening elk jaar aangepast op basis van de 
actuele inzichten in de geraamde tekorten. Bij de afsluiting van een verliesgevend plan 
vindt een onttrekking aan de voorziening plaats die gelijk is aan het gerealiseerde tekort 
(5) 

 

4.3.2 Ontwikkelingen Vereveningsfonds in 2011 
 
De mutaties in het overzicht hieronder worden in deze paragraaf per compartiment toegelicht. 
 
Bedragen x € 1 miljoen                                                                                                                                                                                                          Stand 

ultimo  
Mutaties 2011 Stand 

ultimo  

  2010  +  -/-  2011 

1.        Algemene reserve -199,1 314,9 -187,6 -71,8 

2.        Bestemmingsreserves 78,4 50,4 -83 45,8 

3.        Voorziening generieke risico's  80 90   170 

4.        Voorziening projectspecifieke risico’s 77   -1 76 

5.  Algemene Voorziening Tekorten Grondexploitaties 396,5 94,5 -46,8 444,3 

6.        Voorziening IJburg 383,6 16,3 -26,1 373,7 

7.        Voorziening Overhoeks 37,5 1,6 -15,9 23,2 

8.        Overige voorzieningen 2,1 0,1 -2,2 0 

9.        Bodemsanering 10,1   -5,4 4,7 

Saldo 866,1 567,8 -368 1.065,9  
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1. Algemene reserve 
De Algemene Reserve is de zogenoemde vrije ruimte in het Vereveningsfonds, die met name 
dient als buffer voor tegenvallers in lopende plannen en als dekking voor nieuwe 
verliesgevende plannen. De Algemene Reserve wordt primair gevoed uit de resultaten van 
afgesloten positieve plannen. De stand van de Algemene Reserve bedraagt ultimo 2011 
€ 71,8 miljoen negatief. Ten opzichte van de Jaarrekening 2010 (€ 199,1 miljoen negatief) is 
de stand van de Algemene Reserve verbeterd met € 127,3 miljoen. 

Dankzij het afsluiten van positieve plannen heeft er een winstafdracht aan de algemene 
reserve plaatsgevonden van € 158,3 miljoen. Andere grote dotaties aan de algemene reserve 
komen voort uit vrijval van reservering planclusters (IJburg € 33,3 miljoen, Overhoeks € 36,9 
miljoen, Herstructurering Bedrijfsterreinen € 9,7 miljoen). Dit wordt onder andere gedaan op 
basis van de generieke maatregelen waartoe is besloten in het kader van het gezond maken 
van het Vereveningsfonds (gemeenteraad 15 december 2010). Op basis van Bouwen aan de 
Stad 2 is in 2011 € 53 miljoen toegevoegd aan het Vereveningsfonds. Het gaat hier om het 
niet-bestemde ruimte in het gronddeel van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SFV). 

Algemene Reserve 
(bedragen x  € 1 miljoen) 2011 

STAND PER 01-01 -/- 199,1 

1. Rentebijschrijving -/- 1,2 

2. Planafsluitingen 158,3 

3. Eerste verstrating -/- 0,2 

4. Actualisatie Voorziening Grondexploitatie  -/- 77,7 

5. Actualisatie Voorziening Generieke Risico’s -/- 90,0 

6. Actualisatie Voorziening Projectspecifieke Risico’s 1,0 

7. Vrijval reservering planclusters 82,1 

8. Bouwen aan de Stad I en II / ACE 60,9 

9. Vrijval stimulering actieplan woningbouw 3,5 

10. Dotatie aan voorziening bodemsanering / kosten Boco-Grondbank -/- 1,1 

11. IPB fasen 2 en 3 -/- 7,6 

12. Proceskosten toets- en vermogensbeheer (OGA en extern) -/- 8,4  

13. Bijdrage Zuidas in het kader van besluit riolering 7,9 

14. Verrekening boekwaarden OGA niet (meer) actieve plannen -/- 0,5 

15. Overig 0,3 

STAND PER 31-12 -/- 71,8  

 

2. Bestemmingsreserves IJburg 
Op basis van de generieke maatregelen, waartoe uw raad op 15 december 2010 in het kader 
van het gezond maken van het Vereveningsfonds heeft besloten en het stoppen met de 
verlaagde aanvangshuren kan de reservering voor IJburg verlaagd worden. Op basis van de 
actualisatie bij het Voorjaars-RAG 2011 heeft uw vergadering besloten om het financieel 
kader met € 31,9 miljoen te verlagen naar € 397 miljoen (prijspeil 01-01-2011). Op basis 
hiervan valt per 31-12-2011 een bedrag van € 33,3 miljoen vrij, uit de bestemmingsreserve 
IJburg naar de Algemene Reserve. Bij het Eindejaars-RAG 2011 is tevens gebleken, dat de 
grondexploitatie IJburg verder is verbeterd. Hierdoor valt uit de voorziening IJburg € 26,1 
miljoen (per 31-12-2011) vrij ten gunste van de bestemmingsreserve.  
 
� Herstructurering bedrijfsterreinen  
Uw vergadering heeft op 22 juni 2011 besloten om de plancluster Herstructurering 
Bedrijfsterreinen op te heffen. De plannen van de Herstructurering Bedrijfsterreinen worden 
overgeheveld naar de reguliere plannen, waarbij ze worden betrokken in de Algemene 
Voorziening tekorten grondexploitaties. In het besluit is opgenomen dat uit de 
bestemmingsreserve Herstructurering Bedrijfsterreinen per 31-12-2011 € 9,7 miljoen kan 
vrijvallen ten gunste van de Algemene Reserve (gemeenteraad 22 juni 2011). Eveneens werd 
toen besloen de voorziening Herstructurering Bedrijfsterreinen op te heffen,  een vrijval van 
€ 2,2 miljoen. Zo is in totaal € 11,9 miljoen vrijgevallen ten gunste van de Algemene Reserve.  
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� Overhoeks 
Uw raad heeft 15 december 2010 besloten in het kader van het gezond maken van het 
Vereveningsfonds, in 2011 een deel van de bestemmingsreserve voor de plancluster 
Overhoeks vrij te laten vallen ten gunste van de Algemene Reserve. Het gaat om een bedrag 
van € 4 miljoen berekend.  
De grondexploitatie van cluster Overhoeks is bij het Eindejaars-RAG 2011 fors verbeterd en 
er valt een bedrag van € 15,9 miljoen vrij uit de voorziening grondexploitatie Overhoeks ten 
gunste van de bestemmingsreserve. Dit is onder andere het gevolg van het verwijderen van 
de risicovoorziening uit de grondexploitatie. Het risico voor dit plan is nu opgenomen in de 
voorziening projectspecifieke risico’s. Aangezien deze grondexploitatie in 2012 als regulier 
plan in de Algemene Voorziening Tekorten wordt opgenomen, valt de bestemmingsreserve in 
zijn geheel vrij. Inclusief het hierboven genoemde bedrag van € 4,0 miljoen valt in totaal  
€ 36,9 miljoen vrij ten gunste van de Algemene Reserve 
 
� Overige bestemmingsreserves 
De bestemmingsreserve vrije ruimte programakkoord 1998-2002: deze reserve heeft 
betrekking op sociaal culturele voorzieningen op IJburg, die in uitvoering zijn. In 2011 zijn 
declaraties ingediend voor een bedrag van € 0,47 miljoen met betrekking tot de aanleg van 
een sporthal op Haveneiland-Oost en is een bijdrage van € 0,43 miljoen uitgekeerd voor de 
eerste fase aanleg Sportpark IJburg. Voor de toekenning van de middelen voor het sportpark 
is in 2011 een raadsbesluit genomen. De stand van de reserve is ultimo 2011 € 0,7 miljoen. 
 
3. Voorziening generieke risico’s 
Op portefeuilleniveau wordt in het Vereveningsfonds een voorziening voor risico’s getroffen 
die nog niet aan afzonderlijke projecten kunnen worden toegerekend: de generieke risico’s.  
In de Jaarrekening 2010 was een voorziening van € 80 miljoen voor generieke risico’s 
getroffen. Hierbij werd met het faseringsrisico rekening gehouden. Voor de voorziening 
generieke risico’s is bij de Eindejaars-RAG 2011 een bedrag van € 170 miljoen geraamd. Dit 
betekent een aanvulling van € 90 miljoen ten laste van de Algemene Reserve. De voorziening 
omvat nu naast het faseringsrisico (afzetrisico) ook een algemeen prijs- en renterisico en het 
risico van dalende grondprijzen. In de voorziening is nog geen rekening gehouden met het 
eventueel extra schrappen van kantoren in verband met de nota Kantorenstrategie.  
 
4. Voorziening projectspecifieke risico’s 
Voor alle grootstedelijke grondexploitaties en enkele grote stadsdeelprojecten is in het kader 
van het Eindejaars-RAG 2011 een risicoanalyse gemaakt. Op basis van de opgestelde 
risicoanalyses zijn projectspecifieke risico’s in kaart gebracht. Voor de projectspecifieke 
risico’s is een voorziening van € 76 miljoen getroffen. In de Jaarrekening 2010 was voor 
projectspecifieke risico's een voorziening van € 77 miljoen getroffen. Dit betekent dat een 
bedrag van € 1 miljoen vrijvalt ten gunste van de Algemene Reserve.  
 
5. Algemene Voorziening Tekorten Grondexploitaties 
Op basis van het Eindejaars-RAG 2011 is ook deze voorziening geactualiseerd. Bij de 
jaarrekening is € 77,7 miljoen aan deze voorziening toegevoegd ten laste van de Algemene 
Reserve. Bij het Eindejaars-RAG 2011 werd in verband met een verlaging van het percentage 
sociale huurwoningen (van 30% naar 20% in Stadsdeel Oost en Stadsdeel West) een 
verlagend effect van € 10 miljoen op deze voorziening verwacht; dit heeft zich echter maar 
voor een deel voorgedaan. Daarnaast is € 16,9 miljoen rente aan deze voorziening 
toegevoegd. In 2011 is een bedrag van € 46,8 miljoen aan de voorziening onttrokken voor de 
afsluiting van verliesgevende plannen.  
 
6. Voorziening IJburg 
Als gevolg van de actualisatie van de grondexploitaties IJburg in het kader van Eindejaars-
RAG 2011 is een bedrag van € 26,1 miljoen uit de voorziening IJburg vrijgevallen ten gunste 
van de bestemmingsreserve IJburg. Daarnaast is € 16,3 miljoen aan rente bijgeschreven. 
 
7. Voorziening Overhoeks 
Als gevolg van de actualisatie van de enige grondexploitatie in deze cluster, Overhoeks 
(455.01), is een bedrag van € 15,9 miljoen uit de voorziening Overhoeks vrijgevallen ten 
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gunste van de bestemmingsreserve Overhoeks. Daarnaast is € 1,6 miljoen aan rente 
bijgeschreven. 
 
8. Overige voorzieningen  
Uw vergadering heeft op 22 juni 2011 besloten om de plancluster Herstructurering 
Bedrijfsterreinen op te heffen. Op basis van dit besluit is naast de bestemmingsreserve 
Herstructurering Bedrijfsterreinen ook de voorziening Herstructurering Bedrijfsterreinen 
opgeheven. Het betreft een vrijval van € 2,2 miljoen (inclusief € 0,1 miljoen toegevoegde 
rente 2011).  
 
9. Bodemsanering 
In 2011 heeft een aanwending van € 2,1 miljoen uit de voorziening bodemsanering 
plaatsgevonden. Daarnaast is € 0,4 miljoen vrijgevallen uit de voorziening bodemsanering ten 
gunste van de Algemene Reserve Grondexploitaties. Bij grondexploitatie Overhoeks is ervoor 
gekozen, om de nog uit te voeren bodemsanering in de grondexploitatie op te nemen. 
Daarmee is de voorziening voor bodemsanering binnen de plancluster Overhoeks per ultimo 
2011 vervallen. Het restant van € 2,9 miljoen is vrijgevallen ten gunste van de 
bestemmingsreserve Overhoeks. 

4.3.3 Instrumentontwikkeling voor een gezond Vereveningsfonds 
Naar aanleiding van de zorgelijke ontwikkeling van de stand van de Vereveningsfonds, zijn in 
2011 voor een beter beheer van het Vereveningsfonds een aantal instrumenten (verder) 
ontwikkeld. 
 
Kasstroomsturing  
In 2011 is voor het Vereveningsfonds – mede het advies volgend van de Commissie Wijntjes 
– kasstroomsturing geïntroduceerd. Het sterk vertraagde tempo van de stedelijke 
ontwikkeling gaf daar aanleiding toe. De vraag naar nieuw vastgoed en daarmee de vraag 
naar grond nam sterk af. De planvorming en planuitvoering sloot daar niet genoeg op aan. De 
investeringen in de laatste jaren lagen sterk boven het niveau van de inkomsten en zonder 
sterkere sturing dreigde deze ontwikkeling door te zetten, waardoor de voorraad ‘onverkochte 
grond’ verder zou toenemen en de risico’s voor de grondportefeuille navenant. Door in de 
kasstroomsturing als uitgangspunt te nemen dat de uitgaven de inkomsten – over een 
periode van drie jaren - niet mogen overtreffen, wordt getracht die ontwikkeling een halt toe 
geroepen. De concrete uitvoering ervan zal vanaf 2012 overigens nog veel aandacht en werk 
vergen.  
 
Programmatische Kaders 
De economische recessie heeft de bestaande overmaat in de plannen, met name voor 
kantoren en woningbouw, pregnant zichtbaar gemaakt. Het is duidelijk dat het noodzakelijk is 
het aanbod van locaties en de vraag naar plannen op die locaties, zo goed mogelijk op elkaar 
af te stemmen, om te voorkomen dat er teveel plannen in ontwikkeling genomen worden. Om 
dit te bereiken is de macro-economische analyse of Meerjaren Afzet Analyse ontwikkeld, 
waarmee over een langere termijn investeringsmogelijkheden en onmogelijkheden inzichtelijk 
gemaakt kunnen worden. Verder bestond al een Programmatisch Kader Woningbouw en 
Kantoren. Dit product is in 2011 geactualiseerd en aangevuld met een Programmatisch Kader 
Hotels, Winkels en Bedrijven. Voor alle kaders vormen realistische programmering en 
fasering het uitgangspunt. Ook bieden deze programmatische kaders toetsingskaders voor 
strategie- en ontwikkelingsbesluiten. Een maatregel die met de programmatische kaders 
samenhangt, is de Strategieontwikkeling transformatie bestaande kantorenvoorraad. Deze is 
voltooid, besproken en goedgekeurd door de raadscommissie Bouwen Wonen en Klimaat. 
 
Nieuwe weerstandsnorm  
In aansluiting op het rapport van Wijntjes en de daarop volgende besluitvorming, is in 2011 
gewerkt aan een nieuwe risiconorm die de huidige norm, de zogenaamde N2, zal vervangen. 
Werken met scenario’s staat centraal bij deze nieuwe norm  en omdat de risico’s per scenario 
verschillen ontstaat een risicobandbreedte. In het Eindejaars-RAG 2011 wordt deze 
bandbreedte opgenomen en de nieuwe risiconorm in die context geïntroduceerd, conform het 
desbetreffende amendement van de raadsleden Van der Ree, Mulder en van Doorninck. 
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Vernieuwd beheer grondexploitaties  
Op de weg naar een vernieuwde vorm van beheren van grondexploitaties zijn vorderingen 
gemaakt. In overleg met de ACAM is een plan van aanpak opgesteld, dat doorloopt tot het 
Eindejaarrag 2013. Voortvloeiend uit dit plan zijn in 2011 van alle projecten logboeken 
gemaakt die onder andere inzicht geven in de herkomst van de raminggegevens, die 
toelichting op de begrotingen bevatten, en een visualisatie van de begroting en de mutaties 
die binnen een project zijn opgetreden. Ook is nadrukkelijk aandacht gevraagd voor het 
actueel houden van de grondexploitaties, en is geïnvesteerd in een nieuw systeem om 
proceskosten eenduidig te bepalen en vast te leggen.  
 
Proceskosten  
De belangrijkste ontwikkeling met betrekking tot de proceskosten in 2011 was het opzetten 
van een nieuw systeem voor het ramen van deze kosten. Aanleiding daarvoor was met name 
de beperkte herkenbaarheid van proceskosten. Het systeem heeft dan ook als doel de 
proceskosten transparanter te maken en de grip op deze kosten te versterken. Dat gebeurt 
door de kosten duidelijk af te bakenen, de wijze waarop met proceskosten wordt omgegaan 
te uniformeren en door een concrete methode te geven voor het ramen van de proceskosten. 
De ontwikkeling van het systeem is in een afrondende fase. In het eerste kwartaal van 2012 
is begonnen met de implementatie, zodat de ramingen voor de proceskosten 2013 op deze 
manier kunnen worden opgesteld. Er is overigens sprake van een groeimodel. De methode 
zal in de praktijk worden verfijnd, op basis van de ervaringen opgedaan bij planeigenaren. 
 
Verdieping risicoanalyses  
In 2011 zijn de risicoanalyses van grondexploitaties aangescherpt. Voor de projectspecifieke 
risico’s is dat onder meer gebeurd door de wijze van aanlevering door planeigenaren verder 
te uniformeren en zogenaamde ‘challenge-gesprekken’ te voeren. Er zijn intensieve 
gesprekken gevoerd met de projectdirecties en planeigenaren aan de hand van de 
aangeleverde risicorapportages.  
Ook met betrekking tot de generieke risico’s heeft een aanscherping plaatsgevonden. Ten 
behoeve van het bepalen van de generieke risico’s is in 2011 een nieuw rekenmodel 
ontwikkeld. Dit model bepaalt, in combinatie met de nieuw vastgestelde scenario's voor de 
marktontwikkeling, per functie de overmaat in de actieve plannen en toont het financiële effect 
van het doorschuiven van deze overmaat. Deze nieuwe systematiek houd tevens rekening 
met eventuele fluctuaties op de parameters loon- en prijsstijging en rente. Dit heeft 
geresulteerd in een gedetailleerdere benadering van de generieke risico’s en een verhoogde 
realiteitswaarde. 
 
4.4 Zuidas 
In 2011 heeft Dienst Zuidas in financieel opzicht een goed resultaat behaald door het 
realiseren van een aantal majeure gronduitgiften. Deze opbrengsten, gecombineerd met een 
lager investeringsniveau dan verwacht, levert in totaal over 2011 een positief exploitatiesaldo 
op van circa € 56 miljoen. 
 
In 2011 heeft Dienst Zuidas sterk ingezet op kostenbeheersing. Investeringen in bouw- en 
woonrijp maken zijn getemporiseerd en ook de budgetten voor planvorming zijn omlaag 
gebracht ten opzichte van 2010. Voorts zijn de reeds gesloten overeenkomsten en de daarbij 
gewenste voortgang onderzocht om te bezien of deze projecten binnen afzienbare termijn tot 
ontwikkeling kunnen komen. Bij het door marktpartijen niet nakomen van eerder gesloten 
overeenkomsten is de huidige marktsituatie gebruikt om de grondposities en de reserveringen 
op kavels op te schonen. 
Ook is kritisch gekeken naar de ruimtelijke plannen in de verschillende gebieden. Voor 
deelgebied Ravel is een nieuw ontwikkelingsmodel uitgewerkt en samenwerking met de RAI 
is voor het gelijknamige deelgebied de toekomstvisie RAI opgesteld. Naar aanleiding van de 
schouw Zuidas is het kantorenprogramma versoberd en getemporiseerd en is in het 
woonprogramma een sterkere focus aangebracht. 
 
Voor de ontwikkeling van de Dokzone heeft de gezamenlijke projectorganisatie ZuidasDok in 
2011 gewerkt aan een voorkeursbeslissing ZuidasDok. Uit de businesscases van de 
verschillende integrale varianten bleek dat deze als gevolg van teruglopende 
vastgoedopbrengsten en beperkte overheidsfinanciën niet haalbaar waren. Gezien het belang 

Raadsdruk Jaarrekening 2011 259Raadsdruk Jaarrekening 2011 259



  

dat partijen hechten aan de ontwikkeling van Zuidas is daarom medio 2011 besloten om in te 
zetten op de middellange termijn waarbij de A10 ondergronds wordt gebracht en een 
openbaar vervoer terminal wordt gerealiseerd in combinatie met de aanpassing van 
trein/metrostation Amsterdam Zuid.  
 
De operationalisatie van de missie uit 2010 heeft tot vijftien concrete acties geleid die tot en 
met 2015 worden uitgevoerd in Zuidas (het programma Fifteen by Fifteen). De acties hebben 
als doel om van Zuidas een interessantere plek te maken, met de nadruk op het bevorderen 
van de levendigheid. In 2011 zijn vele acties uitgevoerd als onderdeel van dit programma. 
 
Financieel 
Zuidas   

  

Bedragen x € 1 miljoen 

Rekening 
2010 

Begroting 
2011 

Rekening 
2011 

Verschil 
Rekening - 
Begroting  

Totale lasten 17,7 16,2 50,3 34,1 

Totale baten -36,7 -20,8 -20,1 0,7 

Saldo voor mutaties reserves -19 -4,6 30,2 34,8 

Toevoegingen reserves 22,7 4,7 5,5 0,8 

Onttrekkingen reserves 3,3 0 35,6 35,6 

Mutaties in reserves 19,3 4,7 -30,1 -34,8 

Saldo van baten en lasten (incl. mutaties reserves) 0,3 0,1 0,1 0 

 
 
Stand reserve Zuidas 
Bedragen x € 1 miljoen Stand 1-1-2011  Mutaties  Stand 31-12-2011  
  +/+ -/-  
Reserve grondexploitaties Zuidas 129,8 5,5 35,6 99,6 

 
De afname van de reserve is het gevolg van rentebijstellingen, planafsluitingen, de 
verrekening van de boekwaarde van het projectbudget en de afrekening rioleringsbijdrage. 

4.5 Stimuleringsfonds volkshuisvesting 

4.5.1 Algemeen 
Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SFV) kent twee dekkingsbronnen met ieder een 
eigen bestemmingsrichting: 
� het SFV-KTA deel, dat indertijd is gevoed met de opbrengsten uit de verkoop van de 

Kabeltelevisie Amsterdam.  
� het Erfpachtdeel (SFV-EP) dat wordt gevoed met de opbrengsten uit de meerwaarde die 

ontstaat bij de conversie van de erfpachtcontracten van woningbouwcorporaties van 
tijdelijk naar permanent 

 
De Commissie Stimuleringsfonds doet het college voorstellen over de besteding van SFV-
middelen. 

4.5.2 KTA-deel stimuleringsfonds 
In 2001 heeft uw vergadering besloten het KTA-deel aan te wenden voor: 
� een aantal grote projecten (onder meer IJburg en het vernieuwingsplan Bijlmermeer) 
� transformatie van de woningvoorraad in stedelijke vernieuwingsplannen, onder andere 

om woningen te kunnen samenvoegen en om subsidies te kunnen verstrekken voor 
rolstoelgeschikte woningen (ROWO’s) en wonen in beschermde omgeving (WIBO’s) 

 
Op basis van eerdere besluiten van uw vergadering (Begroting 2009, Begroting 2010 en 
Begroting 2011) worden de KTA-middelen ingezet voor diverse doeleinden, zoals 
achterstallig onderhoud monumenten, Beter Verbeteren3 , museum ’t Schip, Woonbeurs 
                                                
3 Subsidie voor het behoud en herstel van het oorspronkelijke aangezicht van de gevel van architectonisch 
waardevolle panden. 
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Zuiderkerk, maatschappelijk vastgoed en studentenhuisvesting. Begroot was voor deze 
doelen in 2011 een aanwending van € 3,5 miljoen. In 2011 is € 3,0 miljoen aan de reserve 
onttrokken. De reden voor de afwijking van € 0,5 miljoen is dat er minder plannen voor 
subsidie door de corporaties zijn ingediend. Stand van de reserve is ultimo 2010 € 7,7 
miljoen.  

4.5.3 Erfpachtdeel Stimuleringsfonds 
De grond waarop corporaties hun woningen bouwden is destijds grotendeels uitgegeven in 
tijdelijke erfpacht. Gemeente en corporaties spraken in 1997 af dat de tijdelijke 
erfpachtcontracten bij afloop worden omgezet in voortdurende erfpachtcontracten en dat de 
corporaties de canon over een periode van 75 jaar afkopen. Door afkoop ontstaat voor de 
gemeente meerwaarde omdat de afkoopsom hoger is dan de boekwaarde van de grond. Op 
grond van de gemaakte afspraak zal de gemeente deze meerwaarde storten in het SFV-EP. 
Dit deel van het fonds is bestemd voor de herstructurering van de naoorlogse wijken in 
Stadsdeel Nieuw West, de Kolenkitbuurt in Stadsdeel West en Nieuwendam Noord en De 
Banne in Stadsdeel Noord. De gerealiseerde en geraamde voeding van het SFV-EP tot 2020 
tezamen bedraagt € 566 miljoen (netto contante waarde per 1-1-2011, inclusief rente).  
 
Het SFV-EP bestaat uit twee onderdelen die ieder grofweg de helft van de meerwaarde als 
voeding hebben: 
� SFV-EP gronddeel ter dekking van tekorten in de grondexploitaties 
� SFV-EP vastgoeddeel ter dekking van onrendabele investeringen in de volkshuisvesting 
 
In de afgelopen jaren heeft uw raad al een groot deel van de middelen die tot 2020 
beschikbaar komen gereserveerd voor specifieke stedelijke vernieuwingsplannen. Voor elk 
stedelijk vernieuwingsplan stelt uw vergadering een taakstellend budgettair kader vast met 
een bijdrage uit het gronddeel en vastgoeddeel van het SFV-EP.  
Hiernaast heeft uw vergadering, middels het vaststellen van de overeenkomst Bouwen aan 
de Stad II, vastgelegd dat vanuit het gronddeel SFV wordt bijgedragen aan het 
Vereveningsfonds. 
 
Het SFV-erfpacht gronddeel is opgedeeld in de volgende aan elkaar gerelateerde 
onderdelen: 
� de reserve voor nieuwe negatieve grondexploitaties én de dekking voor niet voorziene 

toekomstige tegenvallers in vastgestelde exploitaties met daarbinnen de reserve 
knelpuntenpot (t.b.v. knelpunten in de vernieuwingsgebieden Noord en Parkstad voor 
zowel gronddeel als vastgoeddeel) en de reserve Parkstad (t.b.v. knelpunten in 
Parkstadplannen) 

� de voorziening nodig voor de dekking van de negatieve saldi van alle vastgestelde 
grondexploitaties onder de werkingssfeer van het SFV 

 
Per ultimo 2011 zijn binnen het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting eenendertig plannen 
actief. In 2011 zijn zeven plannen afgesloten, waarvan vier positief en drie negatief. 
Daarnaast is er een restwerkenplan afgerekend. Het verloop van het SFV-erfpacht gronddeel 
in 2011 was als volgt: 
 

Bedragen x € 1 miljoen 
Ultimo 

2010 Dotatie  Onttrekking  
Ultimo 

2011 

Algemeen deel 54,1 15,3 66,4 3 

Knelpuntenpot SFV 7 0,3 1,5 5,7 

Parkstad 0,2 0,01 0 0,3 

Uitwerkingsplannen Raamovereenkomst Parkstad 18,6 0,8 0 19,4 

Totaal reserve SFV-EP gronddeel 79,9 16,4 67,9 28,4 

SFV-EP gronddeel voorziening 117,4 19 14,1 122,4 

Uitwerkingsplannen Raamovereenkomst Parkstad voorziening 17,5 0,8 0 18,2 

Totaal voorziening SFV-EP gronddeel 134,9 19,8 14,1 140,6  
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De eindstand van de reserve Gronddeel algemeen is ten opzichte van de beginstand met 
€ 51,1 miljoen afgenomen. Dit is een combinatie van onder andere de afdracht van € 53 
miljoen aan het Vereveningsfonds conform de afspraak in Bouwen aan de Stad II, een 
verslechtering in de plannen van € 10,5 miljoen, ontvangen meerwaarde van € 10,6 miljoen 
en een positief resultaat uit de planafsluitingen van € 2,1 miljoen.  
 
Aan het SFV-erfpacht vastgoeddeel is in 2011 is € 5,1 miljoen onttrokken, in plaats van de 
geraamde € 9,0 miljoen, voor de door uw vergadering vastgestelde bestemmingen 
(rolstoelgeschikte woningen, nieuwbouw grote woningen en wonen in beschermde 
omgeving). De afwijking is omdat corporaties minder woningbouwprojecten starten en 
daarom ook minder subsidie aanvragen. De inkomsten, geraamd op € 8,4 miljoen, kwamen 
uit op € 14,9 miljoen. Vooral als gevolg van een hogere rentevergoeding van € 4,6 miljoen. 
Het bedrag aan openstaande verplichtingen bedraagt € 14,1 miljoen. 
 
 
Bedragen x € 1 miljoen Ultimo 2010 Toevoeging  Onttrekking  Ultimo 2011 

SFV-erfpacht vastgoeddeel 95,6 14,9 5,1 105,4 
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5 Prioriteiten en posterioriteiten 2011 

5.1 Overzicht prioriteiten en posterioriteiten 2011 
I1 Programakkoord 
# Omschrijving S/I Beschikbaar 

gesteld 
(x € 1.000) 

Ultimo 2011 
betaald en 
verplicht 
(x € 1.000) 

Voorstel om 
ultimo 2011 
op te nemen 
in reserve  

(x € 1.000) 

Omschrijving 
gerealiseerd 

resultaat  

Volledig 
uitgevoerd

? (J/N) 

Uiterste 
datum 

geplande 
uitvoering  

1 Gebiedsgerichte inzet 
(wijkaanpak) 

I 7.500 7.400 100 Beschikt aan 
Stadsdelen tbv 

Gebiedsgerichte 
Arrangementen 

N 2012 

2 Uitbreiding 
wijksteunpunten 
Wonen I 

200 200 0 
Intensivering 

bewonersonder
steuning. 

J  

3 Woningbouwregie S 600 600   J  

4 Transformatie, 
kantorenloods 

I 350 350   J  

 
5 

 
Broedplaatsen I 1.000 1.000 0 

100 betaalbare 
werkruimten 

voor startende 
kunstenaars 

J  

6 Transformatie kantoren I 1000 1000   N  

 
 
 
 

        

L1b Programmakkoord: 
overige prioriteiten 

       

7 Programma 
Maatschappelijke 
Investering 

I 10.000 7.000 3.000 Beschikt aan 
projecten uit 

Verdeelbeslui-
en 2011 en  
ter dekking 

overschrijding 
Onderwijshuis-

vesting 

N 2013 

8 Budget 
‘stadsmariniers’ 
incidenteel (2011) 
verlagen   

I       

   
ISV Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing 
# Omschrijving S/I Beschikbaar 

gesteld 
(x € 1.000) 

Ultimo 2011 
betaald en 
verplicht 
(x € 1.000) 

Voorstel om 
ultimo 2011 
op te nemen 
in reserve  

(x € 1.000) 

Omschrijving 
gerealiseerd 

resultaat  

Volledig 
uitgevoerd

? (J/N) 

Uiterste 
datum 

geplande 
uitvoering  

         

9 Van groot naar beter I 250 0 250.000  N 2012 

10 Beter verbeteren en 
funderingsherstel 

I 615 0 0 Programma 
kan worden 
uitgevoerd 
binnen de 

oude 
budgetten 

 n.v.t. 

11 Stelpost 
bodemsanering 

I 2.000 0 2.000 Verplichting 
naar het Rijk 

i.v.m. 
convenant 

bodem 

N  

12 Sleutelbedrag 
Stadsdelen 

! 14.750 3.402 12.884  N 2014 

13 Vernieuwing 
Bijlmermeer 

I 365 365 0 Betreft 
bijdrage aan 

J n.v.t. 
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# Omschrijving S/I Beschikbaar 
gesteld 
(x € 1.000) 

Ultimo 2011 
betaald en 
verplicht 
(x € 1.000) 

Voorstel om 
ultimo 2011 
op te nemen 
in reserve  

(x € 1.000) 

Omschrijving 
gerealiseerd 

resultaat  

Volledig 
uitgevoerd

? (J/N) 

Uiterste 
datum 

geplande 
uitvoering  

projectbureau  
SP4 Structurele posterioriteiten 
# Omschrijving S/I Beschikbaar 

gesteld 
(x € 1.000) 

Ultimo 2011 
betaald en 
verplicht 
(x € 1.000) 

Voorstel om 
ultimo 2011 
op te nemen 
in reserve  

(x € 1.000) 

Omschrijving 
gerealiseerd 

resultaat  

Volledig 
uitgevoerd

? (J/N)  

Uiterste 
datum 

geplande 
uitvoering  

 
13 Verlaging Subsidies 

ASW en HA S -250 -250 0 

De subsidies 
aan ASW en 

HA zijn 
verlaagd 

J 2011 

 
 
14 Scenario´s 

woonruimteverdeling 
S -275 -275 0 

Deel 2011 is 
gerealiseerd 

door 
inkrimping 

van de 
formatie 

J 2011 

15 Verhoging Leges 
(DWZS) S -620 -620 0 

Verhoging 
leges is 

doorgevoerd 
J 2011 

         

16 RO-beleid stedelijke 
samenhang 

    De korting op 
het 

jaarprogram-
ma van DRO 

is 
doorgevoerd 

J  

17 Zuiderkerk     De Zuiderkerk 
is gesloten 

per 
31/12/2010 

J  

18 Vastgoedadvisering 
t.l.v. Vereveningsfonds 

S 950 950  n.v.t.  J  

         

         

5.2 Toelichting prioriteiten en posterioriteiten 

5.2.1 I1 Programakkoord 
Bovenstaande prioriteiten aangaande woningbouw, transformatie, broedplaatsen en 
kantorenloods betreffen allemaal programakkoordprioriteiten waaraan meerjarige bestuurlijke 
doelstellingen zijn gekoppeld. De beoogde doelstellingen lopen door tot 2014. Gezien de 
voorbereidingstijd voordat sprake kan zijn van zichtbare resultaten zullen met name later in 
deze bestuursperiode de beoogde doelstellingen worden gerealiseerd. 
 
1. Gebiedsgerichte inzet (wijkaanpak) 
Van de toegekende prioriteit ad € 7,5 miljoen bestemd voor Gebiedsgerichte Arrangementen 
in de stadsdelen, is ultimo 2011 een bedrag van € 0,1 miljoen nog niet besteed. De 
stadsdelen hebben de plannen voor de Gebiedsgerichte Arrangementen pas medio 2011 
ingeleverd, waardoor ook de daaruit voortvloeiende bureau-activiteiten vertraging hebben 
opgelopen. De verwachting is dat deze middelen ultimo 2012 besteed zullen zijn. 
 
2. Uitbreiding Wijksteunpunten Wonen 
Prioriteit is toegekend ten behoeve van de intensivering van de bewonersondersteuning in de 
gebieden buiten de ring en wel stadsdeel Noord, stadsdeel Nieuw West en stadsdeel 
Zuidoost. 
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5. Broedplaatsen 
Prioriteit maakt onderdeel uit van de meerjaren toezegging waarbij een totaal bedrag ter 
beschikking wordt gesteld voor de realisatie van broedplaatsen. Ambitie is jaarlijks 100 à 150 
ruimten of 10.000 m² aan betaalbare (woon)-werkruimte voor startende kunstenaars en 
creatieve ondernemers te realiseren. Naast deze prioriteit zijn er ook nog middelen 
beschikbaar in het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing die mede van toepassing zijn 
op de te realiseren aantallen en oppervlakte. 

5.2.2 I1b Programakkoord: overige prioriteiten 
 
7. Programma Maatschappelijke Investeringen, PMI 
In 2011 is per saldo € 0,5 miljoen van de prioriteit van € 10 miljoen besteed. Conform de 8-
maandsrapportage wordt € 5,5 miljoen ingezet ter dekking van het niet realiseren van de 
verkoopopbrengsten Onderwijshuisvesting. Daarnaast valt € 1 miljoen vrij ten gunste van het 
rekeningresultaat 2011 gemeentebreed. De resterende € 3,0 miljoen wordt aan de reserve 
PMI gedoteerd en uiterlijk 2013 ingezet. 

5.2.3 ISV Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing 
 
9. Van Groot naar Beter 
In 2011 is gestart met een nieuwe regeling van Groot naar Beter waarbij de 
woningbouwverenigingen de regie hebben gekregen bij het laten verhuizen van krap 
wonende grote gezinnen naar grote woningen. Zij kunnen daarbij gebruik maken van deze 
subsidie. De regeling is traag van start gegaan omdat de woningbouwverenigingen moeite 
hebben de juiste match te vinden tussen groot gezin en woning. Bovendien is de 
doorstroming momenteel bijzonder laag. In 2012 moet duidelijk worden of de subsidieregeling 
aan haar doelstelling voldoet. 
 
10. Sanering Verkeerslawaai 
Het volledige budget is besteed. In 2011 zijn 689 woningen van de zgn. A-lijst, de lijst met 
woningen met een hoge geluidbelasting, geïsoleerd. 
 
11. Beter Verbeteren en Funderingsherstel 
Woningcorporaties en particuliere eigenaren worden met de regeling ‘Beter Verbeteren’ 
gestimuleerd om tijdens hun onderhouds- en verbeteringswerkzaamheden te investeren in 
behoud of herstel van het oorspronkelijk aangezicht van de gevel. De aanvraag t.l.v. het ISV 
is gebaseerd op de aanvraag van stadsdelen vastgelegd in door de raad vastgestelde 
stadsvernieuwingsplannen. Het beschikbaar stellen van prioriteiten loopt niet synchroon met 
de productie. Hoewel op de ISV post 2011 van € 0,6 miljoen geen uitgaven zijn geboekt is wel 
ten laste van voorgaande jaren een uitgave geboekt van € 1,8 miljoen. 

5.2.4 SP4 Structurele posterioriteiten 
 
13. Verlaging Subsidies ASW en HA 
De verlaging van de subsidies is doorgevoerd in de toekenningen aan ASW en HA. 
 
14. Scenario´s woonruimteverdeling 
Het deel voor 2011 van de besparingen in het kader van de woonruimteverdeling is 
gerealiseerd. Het betreft hier de maatregelen die passen in het in oktober vastgestelde 
nieuwe beleid van de woonruimteverdeling. 
 
15. Verhoging Leges (DWZS) 
De verhoging van de leges is doorgevoerd.  
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Programma Bestuur en concern 
 
1 Maatschappelijk effect 
 
Kiezen voor de stad, onder dat motto is ons college in mei 2010 van start gegaan.  
Dit motto is uitgewerkt in het Programakkoord waarin wij onze ambities hebben geformuleerd.  
Ons College kiest voor de stad en in het bijzonder voor economisch groeien, voor sociaal 
versterken en voor duurzaam investeren. We richten ons op de economische groei van 
Amsterdam en werk voor alle Amsterdammers om met elkaar de economische crisis zo goed 
mogelijk het hoofd te bieden en de stad financieel sterker te maken. We versterken de sociale 
structuren van de stad door iedereen te betrekken en aan te spreken op zijn mogelijkheden. 
We investeren duurzaam in de stad, zowel fysiek als sociaal. Dat kan niet zonder 
hervormingen; we zullen fors moeten bezuinigen om deze investeringen te kunnen doen.   
Prioriteit ligt de komende jaren bij onderwijs, economie, duurzaamheid en bereikbaarheid.  
Ook voor in de komende zware jaren blijft het onze ambitie alle mogelijkheden te benutten om 
onze stad te vernieuwen en te versterken.        
 
2 Kerncijfers  
 
Totaalprogramma  
 
Bedragen x € 1 miljoen 

Rekening 
2010 

Begroting 
2011 

Rekening 
2011 

Verschil 
Rekening - 
Begroting  

Lasten + 101,3 82,1 88,2 - 6,1 

Baten - 38,5 8,4 19,0 - 11,6 

Resultaat t.l.v. algemene middelen voor mutaties reserves 62,8 73,7 69,2 4,5 

Toevoeging minus onttrekking reserves -4,7 -0,4 0,6 1,0 

Resultaat t.l.v. algemene middelen na mutaties reserves 58,1 73,3 69,8 3,5 

Saldo reserves 3,8 3,4 4,4 1,0 

Saldo voorzieningen 11,3 9,0 10,0 1,0 

 
 
3 Doelstellingen, activiteiten en financiën per subprogramma 
 
3.1 Subprogramma Bestuur  
 
3.1.1. Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?  
 
Zie de toelichtingen in de paragrafen Wat hebben we ervoor gedaan? en Wat heeft het ge-
kost? 
 
3.1.2  Wat hebben we ervoor gedaan? 
 
Doelstelling 1: Uitoefenen van het dagelijks bestuur van de gemeente 
Uw Vergadering staat aan het hoofd van de stad. Voor de dagelijkse gang van zaken zijn in 
de stadsdelen de dagelijks besturen verantwoordelijk, voor de stad als geheel is dat ons 
College. 
  
3.1.3 Wat heeft het gekost? 
 
Subprogramma: Bestuur  
 
Bedragen x € 1 miljoen 

Rekening 
2010 

Begroting 
2011 

Rekening 
2011 

Verschil 
Rekening-
Begroting  

Lasten + 6,2 10,5 6,2 -4,3 

Baten - 0,2 0 0,8 0,8 

Mutaties in reserves 0 0 0 0 

Saldo 6 10,5 5,3 -5,2 
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Toelichting 
De middelen zijn besteed aan de vergoeding en tegemoetkomingen aan raadsleden (€ 2,7 
miljoen), salarissen van burgemeester en wethouders (€1,9 miljoen), uitkeringen en pensioe-
nen van gewezen bestuurders (€ 0,7 miljoen) en de salarissen van de wethoudersassistenten 
(€ 0,6 miljoen). De lasten zijn € 5,0 miljoen lager dan begroot omdat een technische post voor 
nominaal in de begroting in dit subprogramma was verwerkt en deze post nu in de rekening 
alsnog bij algemene dekkingsmiddelen is ondergebracht. Het resterende saldo is, naast de 
genoemde  € 5,0 miljoen, € 0,2 miljoen lager dan begroot. Dit is als volgt verklaard:  
� De overbezetting van wethoudersassistenten in 2011 (€ 0,3 miljoen hogere lasten). Deze 

is beëindigd per 2012 in de reorganisatie Bestuursdienst Nieuwe stijl. Daar tegenover 
staan opbrengsten detacheringen van boventallige wethoudersassistenten (€ 0,1 miljoen 
hogere baten). 

� Lagere lasten (€ 0,2 miljoen) op het budget salariskosten wethouders; pensioenaanspra-
ken zijn de afgelopen jaren niet juist gecorrigeerd en verwerkt in dit budget, (wel inge-
houden en op de balans gezet maar niet in de exploitatie als baat verwerkt). Dit is nu her-
steld en heeft een incidenteel effect (opgebouwd over meerdere jaren) van -€ 0,2 miljoen 
lasten.  

� Lagere lasten vergoedingen aan raadsleden (€ 0,3 miljoen). 
� De lasten voor uitkeringen en pensioenen gewezen bestuurders zijn incidenteel € 0,2 

miljoen hoger. In de begroting was een bezuinigmaatregel foutief op dit volgnummer 
doorgevoerd. Deze overschrijding is het gevolg van bestaande verplichtingen ter grootte 
van het oude budget en gelijk aan de foutieve korting op dit budget. Het budget is voor de 
begroting 2012 structureel gecorrigeerd. 

� Afrondingsverschillen en meerdere kleinere mutaties (waaronder nominaal effect) die 
optellen tot € 0,1 miljoen lagere lasten. 

 
3.2 Subprogramma Bestuursondersteuning   
 
3.2.2 Wat hebben we ervoor gedaan? 
  
Doelstelling 2: Integrale advisering aan het College, de strategisch inhoudelijke advise-
ring/ondersteuning en de verzorging van de totale logistiek rondom bestuurlijke besluitvor-
ming, informatievoorziening en voorbereiding van besluiten door College en afzonderlijke 
wethouders 
 
Het jaar 2011 heeft in het teken gestaan van de gevolgen van de financiële crisis en de orga-
nisatieontwikkeling van de Bestuursdienst in het bijzonder  Hierbij is het proces in gang gezet  
zodat de Bestuursdienst met minder mensen de kwaliteit van haar dienstverlening richting het 
bestuur kan waarborgen,  
In 2011 is verdere invulling gegeven aan de taakstelling BDA nieuwe stijl van € 7,8 miljoen, 
welke op 20 april door het College van B&W is goedgekeurd. In totaal zal de formatie van de 
Bestuursdienst met 70 FTE krimpen tot en met 2014. Een onderdeel van de BDA nieuwe stijl 
is de focus op kerntaken.  
 
De focus in de bestuursadvisering ligt op politiek gevoelige, risicovolle en domeinoverstijgen-
de onderwerpen. Diensten zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van de stukken en de bewa-
king van het besluitvormingsproces. De planning en control gebeurt op basis van risicoanaly-
se.  
 
De bestuursadvisering heeft onder andere in het teken gestaan van verzelfstandiging Haven, 
de Heroverwegingen, organisatieontwikkeling van het concern en de Bestuursdienst, uitplaat-
sing Ambulancepersoneel van GGD naar VZA, aanbesteding fiscale parkeerhandhaving Citi-
on BV, centralisering gebouwgebonden facilitair beheer, inrichting regionale uitvoeringsdienst, 
verzelfstandiging Stadsbank van Lening, Wallenproject 1012, Spreiding coffeeshops, Tijdelijk 
huisverbod, criminaliteitsbestrijding en de afschaffing van de stadsdeelbesturen.  
Het wetsvoorstel, waarin afschaffing van deelgemeenten en deelgemeentebesturen centraal 
staat en dat het kabinet ter behandeling heeft aangeboden aan de Tweede Kamer, is nader 
geanalyseerd en er zijn perspectieven voor de bestuurlijke inrichting geformuleerd. Daarmee 
zal de stad voorbereid zijn op het moment waarop het wetsvoorstel wordt aangenomen door 
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de Kamer (naar verwachting najaar 2012) en op het moment in 2014 waarop het wetvoorstel 
kracht van wet zal krijgen. 
 
In 2011 is het projectbureau “Ombuigingen en Hervormingen” verder vormgegeven.  
De maatregelen om te hervormen en bezuinigen zijn vastgesteld in de begroting van 2011 en 
de kadernota 2012. Deze maatregelen voorzien in een oplopende besparing van € 208 mil-
joen in 2014. In 2011 is gestart met lijn 1 “Amsterdam Financieel Gezond”, waarin aanvullen-
de bezuinigingen worden geïnventariseerd ter hoogte van € 150 miljoen.  
 
De focus op centrale sturing op bedrijfsvoering is mede vanwege de economische omstan-
digheden steeds nadrukkelijker aanwezig. Dit uit zich onder andere in de notitie visie op con-
trol, waar de organisatie op de drie controlterreinen  bedrijfsvoering, beleid en juridische za-
ken centraal staat. Op het gebied van bedrijfsvoering zijn de invoering van AFS, uniformering 
van apparaatskosten, centraal inkoop-, personeels-, communicatie- en huisvestingsbeleid 
enkele voorbeelden van centrale sturing op bedrijfsvoering.  
 
In de zomer 2011 is er elektronisch ingebroken bij het bedrijf Diginotar. Diginotar was leve-
rancier van veiligheidscertificaten van websites. Bij de Gemeente Amsterdam betrof het ca. 
114 certificaten. Om de ernst van de situatie voor de Gemeente Amsterdam en de te treffen 
maatregelen te bepalen heeft de gemeente een crisis- en nazorgstructuur opgestart. Door de 
goede organisatie, bestuurlijke aandacht en goede samenwerking met diensten en stadsde-
len was de Gemeente Amsterdam een van de eersten in het land die de Diginotarcrisis onder 
controle had.  
 
Veel inzet  is door de Bestuursdienst en andere organisaties geleverd aan de gevolgen van 
de zedenzaak die eind 2010 speelde.  
 
Verantwoordelijke (hoofd)stad en versterken economische positie Amsterdam  
Er zijn bezoeken afgelegd aan de drie gemeenten (Sluis, Heerlen en Delfzijl) om zicht te krij-
gen op de problematiek en te inventariseren waaraan de gemeenten behoeften hebben. Deze 
inventarisatie heeft geleid tot een ambtswoninggesprek o.l.v. de burgemeester, met o.m. de 
burgemeesters van de drie krimpgemeenten. Omdat er vooral behoefte bestaat aan deskun-
digheid en informatie zijn vijf Masterclasses steeds in een andere gemeente georganiseerd 
(Herstructurering (Amsterdam), Burgerparticipatie (Sluis), Cultuur en Identiteit (Heerlen) en 
Opdrachtgever/nemerschap (Delfzijl)). De inhoud van de Masterclasses werd gevormd door 
casussen die door de krimpgemeenten zijn ingebracht. Amsterdam werd hierbij vertegen-
woordigd door leden van de ambtelijke werkgroep en een of meerdere deskundigen op het 
specifieke terrein. Er moet nog één Masterclass komen met het onderwerp Bestuurskracht.  
Uiteraard zijn niet van alle Masterclasses de effecten meteen meetbaar. Wel is in een paar 
gevallen een gemeente ertoe overgegaan om een ingezette weg om te buigen en zijn de 
reacties buitengewoon positief. 
 
De ambities van het college, de nieuwe media en de nijpende financiële situatie van de orga-
nisatie vormen een paar speerpunten in de werkzaamheden van de directie Communicatie. 
Belangrijke activiteiten zijn:   
Campagnemanagement waardoor het college kan sturen op campagnes in de stad: met een 
centraal campagnebureau moet meer regie en efficiency worden georganiseerd  op het ge-
bied van planning, kosten en kwaliteit bij het ontwerpen en maken van gemeentelijke pu-
bliekscampagnes. Met de campagnekalender is er een gemeentebreed overzicht van het 
aantal campagnes dat in het afgelopen jaar is gevoerd; binnen het concern is de perscode 
ingevoerd; er is gewerkt aan normering en kaderstelling voor het gebruik van sociale media 
door de gemeente en haar diensten/bedrijven; de gezamenlijke informatiekrant van stad en 
stadsdelen dit jaar gerealiseerd; vele evenementen met grote promotionele belangen voor de 
stad hebben plaatsgevonden zoals  Koninginnedag, de Amsterdam Gay Pride, de Uitmarkt en 
de Amsterdam Marathon, en nieuwe initiatieven zoals het Magneetfestival.  Verder onder 
andere het benefietevenement “Nederland helpt Japan” en de huldiging van landskampioen 
Ajax op het Museumplein;  de site www.amsterdam.nl is ingedeeld naar thema’s, waarmee 
een einde is gekomen aan een verzameling van losstaande diensten sites; In 2011 werd de 
samenwerking met steden die economisch van belang zijn voor Amsterdam, zoals Sao Paulo 
en Beijing, verder versterkt. De burgemeester bracht een bezoek aan Sao Paulo in het kader 
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van bedrijfsbezoeken en de C40 duurzaamheidconferentie. Met wethouder Gehrels werden 
ook werkbezoeken aan Mumbai en Beijing gebracht en aansluitend bezocht de burgemeester 
van Beijing Amsterdam. Met betrekking tot de herkomstlanden werden nieuwe overeenkom-
sten met Curaçao en St. Maarten voorbereid, en de projecten in Marokko en Turkije geconti-
nueerd. In Suriname werden in het kader van het nieuwe beleid voor dat land naast de nog 
lopende projecten enkele nieuwe projecten gestart (op onderwijs gebied en m.b.t. versterking 
van het tuchtrecht met de Surinaamse Orde van Advocaten). 
 
De Bestuursdienst begeleidt projecten met een concernbelang en hoog juridisch afbreukrisico 
of zet deze in gang. Daarnaast verzorgt de Bestuursdienst de juridische advisering aan alle 
concernonderdelen in gecompliceerde, gevoelige of strategische dossiers; op terreinen die 
buiten de scope vallen van de eigen primaire processen van concernonderdelen; op terreinen 
waarbij ontwikkeling van expertise bij JZ een schaalvoordeel oplevert; op terreinen waarbij 
eenheid in besluitvorming noodzakelijk is, zoals advisering in zaken die betrekking hebben op 
de individuele rechtspositie van ambtenaren.  
 
Belangrijke dossiers waarover juridische adviezen zijn uitgebracht zijn: 
Wallenproject 1012, Spreiding coffeeshops, Leegstandwet, Voetbalwet, Terrassenbeleid, 
tijdelijk huisverbod, 24-uurs horeca, Gaypride, Koninginnedag, privacy in relatie tot ciminali-
teitsbestrijding, Occupy, cameratoezicht, Top600, veelplegers, spreekkoren AJAX, blowver-
bod, AJAX-huldiging, rampen en calamiteiten, BIBOB, taxidossier, stadsnomaden, uitkomsten 
commissie Gunning, rechtspositie (topfunctionarissen, vertrekregelingen, mobiliteit, maar in 
2011 bv. ook m.b.t. de brandweerlieden), reorganisatie bestuursdienst en sturing concern, 
inclusief medezeggenschap, onkostenvergoedingen collegeleden, rekenkamer (voor de 
raad), weigerambtenaren, wetsvoorstel afschaffen deelgemeenten en doorontwikkeling be-
stuurlijk stelsel, kunstenplansystematiek, grootstedelijke projecten, zorgplicht burgemeester, 
grote en risicovolle projecten, Zuidas, Noord-Zuidlijn, Probo Koala, overeenkomsten en inte-
griteit, Stedelijk Museum, certificatenproblematiek, schadeverhaal, politiekosten en evene-
menten, MuzyQ, Cition, verzelfstandiging Haven, collectie Van Eeghen, Joodse tegoeden, 
diverse Intellectuele Eigendom vraagstukken, Nadeelcompensatie (algemene verordening, 
ombudsmanrapporten, Utrechtsestraat), één overheid, verbeteren gemeentebreed subsidie-
proces, initiatiefvoorstel subsidies en topsalarissen, initiatiefvoorstel externe bezwaarschrif-
tencommissies. 
 
 
3.2.3 Wat heeft het gekost? 
 
Subprogramma: Bestuursondersteuning 
 
Bedragen x € 1 miljoen 

Rekening 
2010 

Begroting 
2011 

Rekening 
2011 

Verschil 
Rekening-
Begroting  

Lasten + 73,7 54,1 62,1 8 

Baten - 25,2 4,8 11,4 6,6 

Mutaties in reserves -3 -0,3 -0,6 -0,3 

Saldo 45,5 49 50,1 1,1 
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Toelichting 
De middelen zijn besteed aan de ondersteuning van het college met bestuursondersteuning 
en advies (€ 40,5 miljoen), communicatie (€ 2,6 miljoen), de bijdrage aan de Stadsregio 
(€ 1,7miljoen), de personeelskosten van voormalige diensttakken (€ 3,6 miljoen), internationa-
le samenwerking (€ 0,9 miljoen) en meerdere kleine posten zoals bestuurlijk stelsel, advies-
organen, onttrekkingen aan reserves, salaris gemeentesecretaris, juridische kosten en verze-
keringen die optellen tot € 0,7 miljoen.  
De voornaamste afwijkingen ten opzichte van de begroting zijn elkaar compenserende onder- 
en overschrijdingen die binnen de begrotingskaders zijn gebleven:  
� hogere saldoneutrale baten en lasten (€ 5,9 miljoen) als gevolg van financiële dienstver-

lening door de bestuursdienst aan de rekenkamer, raadsgriffie, ombudsman en veilig-
heidsregio. Dit zijn onderdelen die tot andere subprogramma’s horen maar ook via de ex-
ploitatie van dit subprogramma verlopen  

� Als gevolg van hogere binnengemeentelijke opdrachten door de directie communicatie € 
2,0 miljoen meer aan baten en lasten omgezet dan was begroot 

� Niet begrote donatie aan Haïti en de benodigde onttrekking aan de reserve (€ 0,2 mil-
joen) 

� De frictiekosten Bestuursdienst Nieuwe stijl (€ 0,5 miljoen) en niet-begrote kosten voor 
inhuur zijn gecompenseerd door vrijval van budgetten als gevolg van vacatureruimte. Ook 
is niet-begrote personele inhuur opgevangen met inkomsten uit inzet van personele ca-
paciteit  voor andere doelstellingen 

 
De optelling van meerdere over- en onderschrijdingen verklaren het saldo van € 1,1 miljoen:  
� Als gevolg van de verdeling van de stelpost bezuinigingen op de bedrijfsvoering over en 

verschuiving van taken met andere subprogramma’s zijn de lasten toegenomen met € 0,5 
miljoen.  

� De structurele middelen voor evenementen (€ 0,5 miljoen lasten) zijn overgeheveld van 
dit subprogramma naar het programma economie en haven. 

� Hogere lasten voor nominale ontwikkelingen (€ 0,7 miljoen), voor juridische kosten van 
het afhandelen van calamiteiten Probo Koala en Brand in noord (€ 0,1 miljoen), huldiging 
Ajax (€ 0,2 miljoen, Taalproject helder en gemeentelijke websites (€ 0,04 miljoen), hogere 
bijdrage stadsregio obv inwoneraantallen (€ 0,1 miljoen) 

 
3.3 Subprogramma Concernontwikkeling 
 
3.3.2. Wat hebben we ervoor gedaan? 
 
Doelstelling 3:  Uitvoeren en/of ondersteuning van activiteiten die beogen de organisatie van 
het concern Amsterdam te verbeteren (of die beogen het bestuurlijk stelsel te versterken). 
 
Coördinatie Hervormen, Bezuinigen en Innovatie 
De maatregelen om te hervormen en bezuinigen zijn vastgesteld in de Begroting  2011 en de 
Kadernota 2012. Deze maatregelen voorzien in een besparing van € 208 miljoen per 2014. 
Het projectbureau Hervormen, Bezuinigen en Innovatie monitort deze maatregelen, jaagt aan 
waar nodig en coördineert. Onderdeel van de besparing is de taakstelling van € 14 miljoen 
die gerealiseerd wordt door innovatie. Hier heeft het projectbureau een sterke aanjaagfunctie 
en faciliterende rol. Tenslotte heeft het projectbureau eind 2011 de verantwoordelijkheid ge-
kregen voor lijn 1 in Amsterdam Financieel Gezond, de bezuinigingsoperatie waarbij aanvul-
lend € 150 miljoen wordt gezocht. Hierbij inventariseert het projectbureau maatregelen voor 
deze ronde bezuinigingen. 
 
Hervormen 
In de hervormingsagenda (Begroting 2011) formuleerde ons College vijf hervormingen: woon-
ruimteverdeling, toezicht & handhaving, ruimtelijke ontwikkelingsstrategie, zorg en werk. Later 
is daar jeugd aan toegevoegd. In de Kadernota 2012 is de hervormingsopgave verbreed naar 
kwetsbare huishoudens, re-integratie, armoede, risicojongeren, veiligheid, zorg, kunst en 
cultuur. Vanaf de Begroting 2012 is er sprake van 11 hervormingen. Uitgangspunt is dat de 
hervormingen met reguliere middelen worden gerealiseerd.  
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Bezuinigen 
Belangrijke taken van het projectbureau op het gebied van bezuinigen zijn de realisatie van 
randvoorwaarden en het aanjagen en de monitoring van de lopende bezuinigingen. In 2011 
heeft het projectbureau de maandelijkse rapportages in B&W en de 4- en 8- maandsrappor-
tages en een bijdrage aan de kadernota 2012 opgeleverd  met de voortgang van de imple-
mentatie van de vastgestelde maatregelen Daarnaast stuurde het projectbureau 4 werkgroe-
pen aan die incidentele nieuwe maatregelen om te besparen op bedrijfsvoering inventarise-
ren. In 2011 heeft het projectbureau tevens het beoordelingskader en monitorsysteem, een 
projectplan en een risicoanalyse opgesteld, alle Bestuurlijke Teams voorbereid en drie 
ambtswoninggesprekken met het College over hervormen, bezuinigen en innovatie georgani-
seerd en voorbereid.  
 
Innovatie 
Om innovatieve ideeën te genereren en ze tot uitvoering te brengen is het innovatieplatform 
Innovatie020 opgericht. Deze community heeft nu 90 leden die allemaal bereid zijn om over 
hun eigen organisatiegrenzen heen te kijken om innovaties te realiseren. Een klankbordgroep 
van directeuren en stadsdeelsecretarissen fungeert als ambassadeur. Daarnaast heeft het 
projectbureau een model voor een business case gemaakt dat door iedereen kan worden 
gebruikt. Business cases zijn in voorbereiding over subsidieverwerving en de optimalisatie 
van invorderingsprocessen. 
 
Personeelsbeleid 
� Managementontwikkeling 

- Met directeuren en stadsdeelsecretarissen is de vernieuwing van het mobiliteitsbeleid 
voor de top verder uitgewerkt in een Talent Development beleid   

- De samenwerking met de drie andere grote gemeenten en de Algemene Bestuurs-
dienst van het Rijk is voortgezet. Onderlinge uitwisseling van vacatures heeft geleid 
tot mobiliteit in de top. Het netwerk dat ontstaat door de G4 leiderschapsleergang 
heeft hier ook aan bijgedragen   

- In 2011 is een tweede management talentenschouw gehouden bij de diensten en 
stadsdelen. Hierbij is het managementpotentieel in beeld gebracht, met daarbij speci-
fieke aandacht voor vrouwelijke en niet-westerse allochtone managers en is terugge-
keken op de ontwikkeling van managers sinds 2010. Geconcludeerd is de diversiteit 
van het (aankomend) management niet toeneemt en vooral wat betreft het aandeel 
niet westerse allochtone (potentiële) managers nog ver onder streefniveau van 25% 
ligt. Van MT-leden wordt vaker verwacht dat zij zullen overstappen naar een andere 
functie binnen de gemeente, doorgroei vindt echter het meest plaats binnen de dienst 
of het stadsdeel. Mobiliteit van MT-leden naar andere diensten of stadsdelen is nog 
niet vanzelfsprekend. De gemeentesecretaris heeft een bijeenkomst met directeuren, 
stadsdeelsecretarissen en hun hoofden P&O georganiseerd over de uitkomsten van 
de talentenschouw. De aanbevelingen worden als onderdeel van het rapport "mana-
gement talentenschouw" aangeboden aan het CMT en de Commissie Management 
Ontwikkeling   

- In mei 2011 stelde het College de nota Gewoon doen, op weg naar een meer diverse 
gemeentelijke organisatie, Terugblik 2007 – 2010 en Aanpak voor 2011 – 2014 vast 
met de aanpak van het diversiteitbeleid voor de komende jaren. Door de selectieve 
vacaturestop en de krimp van de organisatie is het ingewikkelder geworden om de 
stijgende lijn vast te houden  

 
� Het Strategisch personeelsbeleid heeft de ambitie van Amsterdam een topfitte en 

excellente organisatie te maken. Het Succesvol Functioneren, het samenbrengen van de 
instrumenten generiek functiegebouw, het gekoppelde competentiemanagement en de 
cyclus voor personeelsgesprekken is geïmplementeerd bij een aantal stadsdelen en 
diensten en een aantal andere organisaties bereiden implementatie in 2012 voor  

 
� In 2011 is door bureau Onderzoek en Statistiek een evaluatieonderzoek uitgevoerd naar 

de naleving en werking van de gedragscode externe inhuur. Het evaluatieonderzoek 
bevindt zich in de besluitvormingsfase. In het kader van de Hervormingen en 
bezuinigingen is afgesproken dat vanaf 2011  diensten gezamenlijk maximaal 13% van 
de loonsom mogen uitgeven aan externe inhuur  
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� Arbeidsmarktstrategie 2010-2015 

- Het project Branding & Werving is onderdeel van de uitvoeringsagenda van de ar-
beidsmarktstrategie 2010-2015. Op basis van deze meerjaren strategie wordt een 
vernieuwd Employer Brand (werkgeversmerk) geïntroduceerd en toegepast op alle 
branding & werving uitingen van de gemeente Amsterdam.  

- Pilot Startersbanen 
Er is een plan van aanpak gemaakt voor de pilot Startersbanen die  in 2012 start met 
het doel om 75 startersbanen te creëren in 2012  

-  Merkbekendheid van de gemeente Amsterdam bij het onderwijs (Hoge Scholen, Uni-
versiteiten en Middelbare scholen) is verbeterd door middel van het opzetten van een 
groot uitgebreid Ambassadeursnetwerk  

- Award Imago Onderzoek: Amsterdam profileert zich in 2011 voor de vijfde keer op rij 
als populairste werkgever in gemeenteland (Het Intermediair Imago Onderzoek) 

- Intermediair Beste werkgeversonderzoek 2011: Op de lijst van Beste werkgevers 
scoort Amsterdam in de non-profit top 20 ranking, een 8-plek en in de non-profit/profit 
top 49 ranking een 34e plek. In de top 4 gemeenten scoort Amsterdam een 1e plek 

 
� Agressie en geweld tegen ambtenaren 

- Er is een standaardprotocol; het sanctiebeleid komt begin 2012 in de besluitvorming. 
learningsmodule ‘de agressiebox’ is op de Amsterdamse situatie afgestemd. Op trai-
ningen is ESF-subsidie gegenereerd; Alle gemeentelijke onderdelen met publieks-
contacten en aangesloten op IAM hebben in 2011 technisch toegang gekregen tot 
het GIR; alle stadsdelen/diensttakken met een publieke functie hebben de Workshop 
bewustwording nieuwe Norm agressie en geweld en introductie GIR voor leidingge-
venden gevolgd; er is een interne publiciteitscampagne gestart om agressie en ge-
weld onder aandacht van leidinggevenden te brengen, om de meldingsbereidheid te 
stimuleren  en is een themanieuwsbrief “agressie en geweld” gepubliceerd; de ge-
meente neemt deel aan de pilot “ketenintensivering”. Hierin werkt een aantal organi-
saties in Amsterdam met publiekscontacten (bijv. GVB, Jeugdzorg, VZA ambulance-
zorg) samen met politie en OM, om de keten te versterken en meer aangiften te reali-
seren. In 2012 wordt deze pilot voortgezet. In oktober 2011 heeft de gemeente Am-
sterdam, samen met de pilot organisaties, een stand georganiseerd op de Veilige 
Publieke Taak-beurs.  

    
Werkgeverschap 
� Medio 2011 zijn de onderhandelingen over de landelijke CAO sector gemeenten 2011 

e.v. gestokt. De haalbaarheid van de geplande besparingen op arbeidsvoorwaarden in 
het kader van de heroverwegingen staat onder druk vanwege de kans op vertraging en/of 
niet slagen van de onderhandelingen met de bonden. Gezocht wordt naar alternatieve 
maatregelen om de arbeidskosten te versoberen.  

 
Organisatieontwikkeling 
� Het afgelopen jaar heeft (de voorbereiding van) bestuurlijke besluitvorming 

plaatsgevonden over reorganisaties, fusies, verzelfstandigingen en de oprichting van een 
de volgende diensten: reorganisatie Bestuursdienst Nieuw Stijl; oprichting Dienst Advies 
en Onderzoek per 1 januari 2012, uitplaatsing van het Ambulancepersoneel van GGD 
naar VZA per 1 januari 2012;  aanbesteding fiscale parkeerhandhaving (Cition B.V.) 
uiterlijk per 1 januari 2014; centralisering van het gebouwgebonden facilitair beheer bij de 
Dienst Facilitair & Dienstverlening (gefaseerd ingevoerd van 2012 -2014); oprichting 
Dienst Metro per 1 juli 2012; verzelfstandiging Haven Amsterdam, per 1 juli 
2013;inrichting Regionale Uitvoeringsdienst per 1 januari 2013.  

� Ter versterking van de bedrijfsvoering is de nieuwe functie Plaatsvervangend Algemeen 
Directeur (Plv AD ingevuld.  

� In het kader van het flexibiliseren van de organisatie is in 2011 een pilot gestart met 
flexibele HRM en Financiële pools bij Adviesgroep Amsterdam met als belangrijk doel de 
externe inhuur te minimaliseren.  
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Deelnemingen 
Op 14 juni 2011 heeft het college met de notitie Beloningsbeleid deelnemingen gemeente 
Amsterdam beleidslijnen vastgesteld t.a.v. de beloning van bestuurders en commissarissen 
van gemeentelijke deelnemingen. Er gelden enkele uitgangspunten: 
� Het college voert een actief beleid ten aanzien van beloningsbeleid 
� Beloning op een verantwoord en juist niveau voor personen met (semi) publieke functies 
� Het college volgt wet- en regelgeving, gedragscodes en landelijk beleid 
Het beloningsbeleid bij deelnemingen wordt op redelijkheid getoetst aan de hand van een 
beslismodel, dat is gebaseerd op wettelijke kaders, gedragscodes, het beloningsbeleid bij 
staatsdeelnemingen en de praktijk in het gemeentelijke deelnemingenbeheer.  
 
Positionering Haven Amsterdam 
In 2011 heeft de onderzoekfase positionering Haven Amsterdam plaats gevonden. Hierin is 
bekeken of met een verzelfstandiging de marktvooruitzichten voor de Haven zullen verbete-
ren. In 2011 heeft de gemeenteraad besloten aanvullend onderzoek te laten doen in een 
‘verlengde onderzoeksfase’ dat moet leiden tot een aangepast voorstel of en hoe Haven Am-
sterdam te verzelfstandigen. 
 
Verzelfstandiging Stadsbank van Lening  
De raadscommissie Algemene Zaken en Financiën heeft op 13 januari 2011 unaniem geadvi-
seerd af te zien van het principebesluit  van het college van 7 december tot verzelfstandiging 
van de Stadsbank van Lening, omdat verzelfstandiging niet opportuun werd geacht. Het col-
lege heeft op 26 april 2011 daarop besloten het principebesluit weer in te trekken. 
 
Programma Amsterdams Financieel Systeem 
Het programma Amsterdams Financieel Systeem (AFS) behelst de implementatie van een 
uniform, eenduidig en transparant financieel systeem voor de Gemeente Amsterdam. Aan-
vankelijk was het programma AFS opgenomen in het Uitvoeringsplan ICT onder de actielijn 
‘gemeentebrede bedrijfsvoering’. Met het besluit van de Gemeenteraad in begin 2011 om het 
Uitvoeringsplan ICT tijdelijk stop te zetten is ook het programma AFS getemporiseerd. Op 
verzoek van de Gemeenteraad heeft het programma AFS een Basisrapportage programma 
AFS en een tussenproduct AFS opgeleverd. De Basisrapportage programma AFS was opge-
steld conform de Regeling risicovolle projecten. Het tussenproduct AFS bestond uit: 
� een ingericht softwarepakket AFS op basis van het Amsterdams Financieel Model, 

inclusief de daarop afgestemde uniforme werkwijzen en processen 
� een trainings toolkit 
� een implementatie toolkit 
� een testverslag 
� een model voor beheer 
� een technisch ontwerp voor de ICT infrastructuur 
 
Met de oplevering van dit tussenproduct en na vaststelling van de Basisrapportage program-
ma AFS heeft de Gemeenteraad ingestemd met de voorbereidingen op een proefdraaifase 
begin 2012. Gezamenlijk met de betrokken organisaties (Bestuursdienst, Servicehuis Perso-
neel, Ingenieursbureau Amsterdam, Dienst Belastingen, Directie Middelen en Control en 
Stadsdeel West) zijn lokale implementatieteams opgezet, de eerste trainingen gegeven en 
overige noodzakelijke voorbereidingen voor de proefdraaifase uitgevoerd. Ook is in nauwe 
samenwerking met de Dienst ICT uitvoering gegeven aan het technisch ontwerp van AFS.  
Conform het Raadsbesluit zal de proefdraaifase in het voorjaar van 2012 worden geëvalu-
eerd. Op basis van deze evaluatie zal de Gemeenteraad een definitief besluit nemen over de 
verdere voortgang van het programma AFS. 
 
Centrale Inkoop 
In 2011 is de voorbereiding van de bestuurlijke reactie op het raadsinitiatief ‘Een goede zaak 
II’, samen met DWI en DJZ geformuleerd. Voor MKB-gericht werken zijn doelstellingen opge-
nomen in het Amsterdams Ondernemingsplan van de dienst EZ. De uitvoering daarvan (lei-
draad, aanbestedingspaspoort) wacht op landelijke ontwikkelingen en de nieuwe Aanbeste-
dingswet, die is nog niet aangenomen. Een door ministerie EZ ontwikkelde Gids Proportiona-
liteit beschrijft al verregaand en gedetailleerd hoe MKB-gericht te werken.  
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Andere advisering betrof o.a. de herijking van het integriteitsbeleid t.a.v. screening van leve-
ranciers, aanbesteding voor reclamecontract Abri’s/Mupi’s door DIVV of Hulp bij huishouden 
van DWZS. 
 
Uitwerken van en ondersteunen bij de heroverwegingen (inclusief doelstelling: geld besparen 
door het afsluiten, beheren en verbeteren van gemeentebrede raamcontracten) 
Voor vormgeven en implementeren van de inkoop heroverwegingen zijn negen maatregelen 
geformuleerd (hieronder nader omschreven), die in totaal in 2014 € 23,7 miljoen structureel 
moeten opbrengen1. 
Op een aantal maatregelen is de voortgang moeizaam verlopen, de inkoop heroverwegingen 
en de via de maatregelen gerealiseerde kostenbesparingen, blijven achter bij de besparings-
doelstelling. De in 2011 uitgevoerde trajecten hebben geleid tot € 940.000 voor 2011 en een 
ca. € 2 miljoen voor 2012. Er zitten veel van de geplande trajecten voor 2011 ‘in de pijplijn’.  
 
Redenen voor vertraging zijn dat het voortraject om te komen tot daadwerkelijke inkoopmaat-
regelen vaak meer tijd kostte dan verwacht. Bijvoorbeeld om de juiste informatie beschikbaar 
te krijgen, nadere analyses uit te voeren, de juiste samenwerking te realiseren, een business 
case opnieuw te bekrachtigen, of besluitvorming rond te krijgen in een omgeving waar nog 
volop structuurdiscussies worden gevoerd. Nu wordt meer voortgang geboekt en is het beeld 
dat een versnelling in 2012 mogelijk is in het – samen met inhoudelijke opdrachtgevers – 
werken aan de nadere ontwikkeling van gezamenlijke inkoopstrategieën. Eind 2011 heeft een 
nieuwe werkgroep, naar aanleiding van de 8-maandsrapportage gekeken naar eventuele 
extra of sneller uit te voeren besparingsmaatregelen binnen inkoop. De conclusie is dat alleen 
opleggen van besparingen door financiële taakstellingen, of normatief ingrijpen door ambtelij-
ke of bestuurlijke top van de gemeente op korte termijn tot versnelling van realisatie van be-
sparingen leidt.  
 
De negen maatregelen met hun afzonderlijke voortgang: 

1. Centraliseren van werving: Voorstel van CO voor centrale arbeidsmarkt communicatie 
inclusief werving en selectie is door CMT goedgekeurd. In 2012 volgt nadere uitwerking 
inkoopstrategieën, in samenwerking met SHP. 

2. Verdere centralisatie coördinatie inkoop: Nieuwe raamcontracten zijn in voorbereiding 
(bijv. bedrijfskleding, standaard software). Oude raamcontracten zijn vernieuwd (kopi-
eerapparatuur met voordeliger kopieprijs, minder machines en uitfaseren decentrale 
printers, beveiliging en papier). Bestaande raamcontracten worden beter gebruikt (bijv. 
andere inschaling van uitzendkrachten, gebruik van ‘eigen merk’ kantoorartikelen). On-
derhandelen over niet of minder toepassen dan eigenlijk toegestane indexeringen. On-
derzoeken hoe contract compliance te vergroten is. Daarvoor is sluitende een geconso-
lideerde crediteurenanalyse nodig.  
Er lopen op dit moment een aantal aanbestedingen, welke in 2012 aanvullend bespa-
ringspotentieel moeten opleveren.    

3. Post naar 48 uur: Gerealiseerd (naar 72 uur overkomstduur). Operationele contractre-
gie is overgedragen naar DFM. 

4. Terugbrengen aantal leveranciers communicatiemiddelen: Voorbereidingen voor aan-
bestedingstraject(en) zijn gestart, na traag verlopende inventarisatie en organisatie van 
de afstemming met inhoudelijk opdrachtgever.  

5. Optimalisering opdrachtgeverschap GWW: Medio 2011 is een projectleider gevonden 
uit het cluster fysiek. De maatregel wordt uitgewerkt in samenwerking met diensten én 
stadsdelen. Verschillende activiteiten zijn uitgevoerd, zoals een inventarisatie besparin-
gen in gesprekken met de drie voor de gemeente grootste opdrachtnemers van het 
cluster fysiek, workshops met gemeentelijke projectleiders, ingenieursbureaus. Pro-
bleem blijft het vaststellen van een wijze waarop de besparing wordt toegerekend.  

6. Optimalisering inhuur derden via ‘marktplaats’: Pilot van ‘site externe inhuur’ met  dien-
sten DWI en DIVV en 2 stadsdelen Zuid en West loopt goed. Eerste opdrachten zijn 
geplaatst. Aansluiting SHP / werk naar werk / recruiters wordt verder uitgewerkt. Busi-
nessmodel voor structurele kostendekking na pilot fase wordt uitgewerkt. 

                                                
1 Door de werkgroepen ingebracht als uitgavenreductie, in de heroverwegingen vastgesteld als te realiseren netto 
begrotingsresultaat. 
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7. Ontwikkeling inkoop- en aanbestedingstrategieën: Dit jaar is een start gemaakt met 
verschillende nieuwe trajecten. Arbo-dienstverlening heeft als resultaat dat er niet meer 
ingekocht wordt wat niet nodig is en eerdere ontwikkelingen (SHP, Mijn PersoneelsNet) 
worden volledig ingezet. Ter voorbereiding van inkoop opleidingen heeft CO een busi-
nesscase Amsterdam Academie ontwikkeld.  

8. Energieloket en opdrachtgeverschap facilitaire zaken: Team energie bij DFM werkt aan 
verbetering van de totale gemeentelijke energiehuishouding, met slimme meters, moni-
toring, etc. Samenwerking ten aanzien van contractmanagement facilitaire zaken tus-
sen Concern Inkoop en DFM is sterk geïntensiveerd. Via DFM is aansluiting met de 
taskforce huisvesting t.b.v. bestaande en toekomstige facilitaire raamcontracten. 

9. Normering en reduceren wagenpark: Aantal maatregelen uitgewerkt (huur, verzekerin-
gen, looptijd verlengen). Eind 2011 zijn drie projecten gestart (telemetrie, autopool, in-
koopstrategie). Een businesscase is in voorbereiding. 

 
 
Hervormen en professionaliseren 
De inkoop heroverwegingen heeft een besparingsdoelstelling die uiteindelijk op € 23,7 miljoen 
is vastgesteld. Een voorwaarde hiervoor is een verdere professionalisering van de inkoopor-
ganisatie. Met de uitwerking van het plan, maatregel 5.1, van de heroverwegingen is gestart. 
‘Productontwikkeling’ en implementatie van maatregelen blijven enigszins achter, vanwege 
capaciteitgebrek, focus op uitvoering van inkoop besparingsmaatregelen, actuele vragen en 
ontwikkelingen op het gebied van inkoopbeleid en het qua bedrijfsvoering en inkoop nog niet 
geheel uitgekristalliseerd nieuw gemeentelijk aansturingmodel. 
Wel zijn er in 2011 zijn meerdere ‘professionaliseringsproducten’ ontwikkeld en beschikbaar 
gesteld, deels nog als pilot, die in 2012 gemeentebreed ingezet kunnen worden:  
� ontwikkeling van inkoopsamenwerking binnen de verschillende clusters. De stadsdelen 

hebben aangegeven dat er meer samengewerkt moet worden op het gebied van inkoop  
� begin 2012 wordt er voor de duur van twee jaar een projectmanager vanuit Concern 

Inkoop beschikbaar gesteld om dit traject gezamenlijk te realiseren. De uitwerking van 
maatregel 5 (verbetering opdrachtgeverschap in de GW sector) is hieraan nauw gelieerd. 
Daadwerkelijke realisatie van de in kaart gebrachte verbetermogelijkheden en het 
concretiseren van verbetertrajecten, hangt nauw samen met het gewenste 
opdrachtgeverschap binnen het cluster fysiek  

� inrichten van adviesraad inkoop / inkoopboard is goedgekeurd door CMT. Ieder cluster 
levert twee vertegenwoordigers. DICT wordt apart vertegenwoordigd. De raad, waarin 
hoofden inkoop of andere direct bij inkoop betrokkenen zitting nemen namens de clusters 
is bedoeld om het hoofd concern inkoop te ondersteunen bij realisatie van de 
heroverwegingen inkoop en mede vorm te geven aan de gezamenlijke 
professionalisering van de inkoop  

� geconsolideerde crediteurenanalyse is stabieler en robuuster gemaakt (validatie van 
gegevens blijft een punt van aandacht) 

� het CMT heeft besloten dat er een gezamenlijk contractenregister door Concern Inkoop 
moet worden ingericht, essentieel voor zowel planning als rapportage  

� vooruitlopend op een contractenregister is in de Jaarrekening 2011 een start gemaakt 
met een eenduidige rapportage over inkoop en aanbestedingen en beleidsaspecten zoals 
Social Return, Duurzaamheid en toegepaste screening     

� een nieuw inkoopnavigatietool om gebruikers te ondersteunen bij zorgvuldig doorlopen 
van het inkoopproces is sinds 1 september online. Voorbeelddocumenten, werkinstructies 
en verwijzingen naar relevante wet- en regelgeving. Vervolg is om tool in te bedden in de 
AO. 

� inkoopfunctieprofielen 
� inkoopmatrix waarmee per inkoopcategorie kan worden waarop centrale inkoop 

maximaal profiteert van schaalvoordelen 
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3.3.3 Wat heeft het gekost? 
 
Subprogramma: Concernontwikkeling  
 
Bedragen x € 1 miljoen 

Rekening 
2010 

Begroting 
2011 

Rekening 
2011 

Verschil 
Rekening-
Begroting  

Lasten + 10 5,5 8,4 2,9 

Baten - 9,3 0,3 3,2 2,9 

Mutaties in reserves -1,9 0 1,2 1,2 

Saldo -1,2 5,2 6,4 1,2 

 
Toelichting 
De middelen zijn besteed aan personeelsbeleid en organisatieontwikkeling (€ 1,2 miljoen 
lasten), inkoop (€ 1,1 miljoen lasten), AFS (€ 2,8 miljoen lasten) en toevoeging aan de 
reserve (€ 0,5 miljoen). De afwijking van de begrote baten en lasten is als volgt verklaard:  
� Onderbesteding (€ 1,0 miljoen lagere lasten) op de prioriteit frictiekosten inkoop (€ 2,0 

miljoen was begroot). De taken zijn of efficiënter uitgevoerd of komen te vervallen. Ook is 
op het reguliere budget inkoop onderschreden (€ 0,4 miljoen lagere lasten en € 0,2 mil-
joen hogere baten) o.a. als gevolg van verschuivingen van taken naar andere subpro-
gramma’s.  

� In 2011 was voor AFS een € prioriteit van € 1,0 miljoen beschikbaar, daarnaast is € 1,8 
miljoen aan de reserve onttrokken; in totaal is € 2,8 miljoen aan het AFS project besteed. 

� Hogere baten en lasten als gevolg van niet begrote onttrekkingen aan reserve en beste-
ding  voor risicomanagement (€ 0,1 miljoen) en kosten verzelfstandiging haven (€ 0,3 mil-
joen lasten, de baten vallen in het programma economie en haven). 

� Personeelsbeleid en organisatieontwikkeling: hogere lasten COR (€ 0,1 miljoen), de 
doorbelasting van uitgevoerde werkzaamheden, herverdeling van budget en prijsindexa-
tie leidt uiteindelijk tot een saldo-effect van + € 0,3 miljoen. 

� Hogere lasten voor kosten programmabureau Hervormingen Bezuinigingen & Innovatie 
(€ 0,25 miljoen).  

� Kosten afhandeling Hallen Polderweg (€ 0,1 miljoen). 
� Toevoeging van extracomptabele reserve bij de jaarrekening 2010 Concerncontrol en 

risicomanagement (€ 1,1 miljoen hogere lasten) en bestedingen ten laste daarvan (€ 0,4 
miljoen); de resterende middelen (€ 0,7 miljoen) zijn toegevoegd aan de reserves. 

� Kosten en doorbelasting Taskforce huisvesting (€ 1,4 miljoen baten en lasten) 
 
Frictiekosten inkoop  
Voor de inkoopmaatregelen uit de heroverwegingen is een incidenteel budget van € 2 miljoen 
beschikbaar gesteld. De belangrijkste uitgavenposten frictiekosten waren: 
� Externe inhuur van project- en programmamanagers voor inventarisaties, analyses, en 

inkoop- en aanbestedingstrajecten  
� Externe inhuur voor projectleiderschap heroverwegingen  
� Inrichting en realisatie marktplaats  
� Interne inhuur, IBA, ABC, AGA, van expertise voor uitvoering heroverwegingen of doen 

van vooronderzoek voor opdrachtgevers.  
Het budget is door een aantal factoren niet volledig uitgegeven. Bij een aantal trajecten zijn 
de kosten (fors) lager uitgevallen, zoals de inrichting van de site externe inhuur, of de geanti-
cipeerde extra juridische ondersteuning. Ook zijn andere dekkingsbronnen gevonden bij de 
uitvoering van maatregel 9, wagenpark. Als laatste geldt, dat een deel van het budget niet is 
besteed, omdat niet alle inkooptrajecten direct begin 2011 konden starten.  
 
AFS 
In de zomer van 2011 heeft uw vergadering ingestemd met het ter beschikking stellen van de 
volgende tranches budget voor het project AFS en de mutaties op de reserve AFS; € 2,3 
miljoen aan extra middelen die zijn toegevoegd aan de reserve en die worden gedekt uit de 
vrijval reserve ICT in het programma dienstverlening. In de begroting 2011 was € 1,0 miljoen 
aan lasten opgenomen voor AFS en € 1,8 miljoen is onttrokken aan de reserve bij de 
bestuursdienst. Dit leidde uiteindelijk tot € 2,8 miljoen aan lasten. De stand van de reserve 
voor AFS is nu € 0,5 miljoen. 
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3.4 Subprogramma Griffie 
 
De rekening van de Griffie wordt afzonderlijk aan uw vergadering aangeboden. 
 
3.4.1 Wat heeft het gekost 
 
Subprogramma: Griffie   
 
Bedragen x € 1 miljoen 

Rekening 
2010 

Begroting 
2011 

Rekening 
2011 

Verschil 
Rekening-
Begroting  

Lasten + 2,5 3,3 2,5 -0,8 

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

Mutaties in reserves 0,6 0,05 0,1 0,05 

Saldo 3 3,2 2,5 -0,7 

 
Ten opzichte van de begroting is het saldo ten laste van de algemene middelen inclusief mu-
taties reserves € 0,7 miljoen hoger uitgevallen. De belangrijkste afwijkingen zijn: 
� € 249.000 terugbetaling van niet uitgegeven fractiebudgetten  
� € 721.000 onderuitputting budget raadsonderzoeken   
� € 79.000 overschrijding materieel budget van de Griffie 
 
3.5 Subprogramma Ombudsman 
 
De rekening van de Ombudsman wordt afzonderlijk aan uw vergadering aangeboden. 
 
3.5.1 Wat heeft het gekost? 
 
Subprogramma: Ombudsman   
 
Bedragen x € 1 miljoen 

Rekening 
2010 

Begroting 
2011 

Rekening 
2011 

Verschil 
Rekening-
Begroting  

Lasten + 1,9 1,8 2 0,2 

Baten - 0,2 0,1 0,2 0,1 

Mutaties in reserves 0  0 0 0 

Saldo 1,7 1,7 1,8 0,1 

 
De jaarrekening wijkt met een resultaat van € 75.000 negatief per saldo vrijwel niet af van de 
begroting. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een (deels niet door inkomsten gedekte) 
overschrijding op het personeelsbudget en een investering (incidenteel in 2011) voor kan-
toorautomatisering van € 30.000 (Basis ICT).  
 
3.6 Subprogramma Rekenkamer 
Vanaf 1 juni 2010 wordt de rekenkamerfunctie voor Amsterdam en Zaanstad vormgegeven 
via een gemeenschappelijke regeling tussen beide gemeenten. De jaarrekening van de Re-
kenkamer Metropool Amsterdam (RKMA) wordt afzonderlijk aan de gemeenteraad van Am-
sterdam toegezonden. 
 
3.6.1 Wat heeft het gekost? 
Subprogramma: Rekenkamer   
 
Bedragen x € 1 miljoen 

Rekening 
2010 

Begroting 
2011 

Rekening 
2011 

Verschil 
Rekening-
Begroting  

Lasten + 1,7 1,5 1,7 0,2 

Baten - 0,3 0 0 0 

Mutaties in reserves 0,1 0 0 0 

Saldo 1,3 1,5 1,7 0,2 

 
De toelichting op de jaarrekeningcijfers wordt bij de jaarrekening van de Rekenkamer aan uw 
Vergadering aangeboden. 
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3.7  Subprogramma Onderzoek en Statistiek 
 
3.7.1 Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt? 
Het ondersteunen van het beleids- en besluitvormingsproces met behulp van statistieken, 
sociaal wetenschappelijk onderzoek en monitoren, alsmede het realiseren van 
programmering van onderzoeken binnen de gemeente. 
 
Doelstelling : Verbetering van prestatiemeting en onderzoekprogrammering  

Indicator Nulmeting en 
peildatum 

Rekening 
2010 

Begroting 
2011 

Bereikt 2011  

In overleg met diensten en 
stadsdelen verdere 
ontwikkeling van Stadstat 
vormgeven. Publicatie via 
internet.   

Stadstat is 
online en 
openbaar 

   In samenwerking met de 
afdelingen communicatie 
en financiën is Stadstat 
cijfermatig actueel gehou-
den, inclusief de zeven 
stadsdelen en de mogelijk-
heid de doelen van het 
bestuur op te nemen. Dit is 
gebeurd in aansluiting op 
Besturen zonder Ballast. 
De vormgeving en indeling 
van de site zijn hierop 
aangepast. 
 

Coördinatie onderzoeken en 
programmering met diensten 
en stadsdelen. Faciliteren 
van de clusters in de Sociale-
, ontwikkelingsalliantie en 
stadsdelen  

Periodiek 
overleg met 
diensten en 
stadsdelen 
over opzet 
programma 
geformalise
erd 

   De coördinatie van 
gemeentelijk onderzoek 
begint met een website 
met onderzoeksplannen. 
Van de shortlist met 
actuele thema’s die 
gezamenlijk worden 
behandeld zijn 
‘uitwaaiering 
centrumfuncties’ en 
‘inventarisatie 
buurtindicatoren’ gestart. In 
samenspraak met de 
stadsdelen is de 
basismeetset voor de 
stadsdelen geactualiseerd, 
waarbij de 
vergelijkbaarheid door de 
tijd gewaarborgd is. 

Uitbouwen samenwerking 
kennisinstellingen, onder 
meer via NICIS en Kennis 
voor de stad  

    O+S participeert in Nicis, 
zowel onderzoeksinhoude-
lijk als coördinerend voor 
de gemeente Amsterdam. 
Bovendien speelt O+S 
geregeld een actieve rol bij 
de disseminatie van onder-
zoeks(tussen)resultaten. 
Dit jaar zijn diverse deel-
onderzoeken afgerond 
(o.a. wijkaanpak, sociale 
mobiliteit, inkomensdiversi-
teit) en op in- en externe 
bijeenkomsten gepresen-
teerd. 
O+S heeft in diverse 
projecten samengewerkt 
met kennisinstellingen als 
het SCP en de 
Amsterdamse 
universiteiten. Ook met 
CBS en Eurostat is er 
samenwerking, zowel 
inhoudelijk als door het 
beschikbaar maken van 
data. 

Ondersteuning beleids- en 
besluitvorming. Onder meer 
monitoren en 
beleidsverkenning 

    Staat van de Stad VI is 
gepubliceerd. In de opzet 
waren de stadsdeelindeling 
en de online data-
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verzameling nieuw. De 
resultaten zijn op veel 
plaatsen in de stad ge-
communiceerd. Een En-
gelstalige samenvatting is 
in voorbereiding. 
Verdiepings- en signale-
ringsonderzoek is uitge-
voerd ten behoeve van een 
nieuwe indeling in school-
scoregroepen. 
Er is onderzoek uitgevoerd 
naar het effect van diversi-
teit en inkomensverschillen 
in buurten op vertrouwen in 
buurten.  
Er is een instrument ont-
wikkeld en toegepast voor 
het meten van spanningen 
in buurten. 
Er is onderzoek uitgevoerd 
naar opvattingen over het 
bestuurlijk stelsel en over 
de betekenis van sociale 
media voor meningsvor-
ming. 
De twaalfde Burgermonitor 
is voorbereid, met partici-
patie van de stadsdelen.  
Er zijn een tiental fact 
sheets verschenen over 
uiteenlopende onderwer-
pen als toerisme en demo-
grafie en diversiteit. 
O+S heeft deelgenomen 
aan de begeleidingsgroep 
AEV 

 
3.7.2 Wat hebben we ervoor gedaan? 
  
Doelstelling: Verbetering van prestatiemeting en onderzoekprogrammering 
De gemeentelijke informatievoorziening krijgt in de eerste plaats invulling door vroegtijdig 
informatie beschikbaar te maken en waar mogelijk samenwerking te organiseren. In het afge-
lopen jaar is extra aandacht besteed aan informatie over effecten van bezuinigingen en voor 
ramingen in het kader van regelingen. Ook op het gebied van onderwijs is voorgang geboekt 
bij het inventariseren beschikbaar maken van informatie over scholen, leerlingen en de positie 
van ouders.  
De Jaarboekconferentie, de jaarlijkse presentatie van het Jaarboek Amsterdam in Cijfers, was 
aan de fiets gewijd en daarmee aan het thema stedelijkheid en mobiliteit. Ook is voor dIVV 
een nieuw begin gemaakt met verplaatsingsonderzoek. 
Op het gebied van economie is in de afgelopen periode een aantal nieuwe initiatieven ont-
plooid, terwijl andere zijn bestendigd. De Amsterdamse conjunctuurklok, die zicht geeft op de 
economische ontwikkeling van de Amsterdamse regio, is vernieuwd. Daarbij is gebruik ge-
maakt van Amsterdamse Economische Verkenningen nieuwe stijl. Ook is een aantal initiatie-
ven ontplooid om concreet inhoud te geven aan de wens meer te doen met ‘open data’. 
In 2011 zijn de onderzoeksplannen van diensten verzameld. De uiteindelijke ambitie is te 
komen tot meer gezamenlijke programmering. De samenwerking is vooralsnog  samenwer-
king tussen een beperkt aantal diensten, aangevuld met de stadsdelen. De onderzoekspro-
gramma’s worden bij elkaar gebracht op een website, zodat de toegankelijkheid van de in-
formatie groter wordt. Een studie naar de aard en ruimtelijke verdeling van centrumfuncties 
(de zogenoemde uitrol van het centrum) is afgerond.  
Ook is (wordt) gewerkt aan een systematisch overzicht van buurtinformatie dat diensten en 
stadsdelen in staat stelt snel op het juiste niveau informatie te vergaren. 
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3.7.3 Wat heeft het gekost? 
 
Subprogramma: onderzoek en statistiek 
 
 Bedragen x € 1 miljoen 

Rekening 
2010 

Begroting 
2011 

Rekening 
2011 

Verschil 
Rekening-
Begroting  

Lasten + 5,3 5,4 5,3 -0,1 

Baten - 3,3 3,2 3,2 0 

Mutaties in reserves -0,3 -0,1 -0,2 -0,1 

Saldo 1,7 2,1 1,9 -0,2 

 
Toelichting 
Het totale subprogramma omvat de baten en lasten van de dienst Onderzoek en Statistiek  
(€ 5,3 miljoen lasten en € 3,2 miljoen baten). Onderzoek en Statistiek verzorgt een aantal 
gemeentelijke basistaken (€ 1,9 miljoen) en verricht onderzoeken tegen kostendekkend tarief 
(€ 3,2 miljoen) in opdracht van diensten en stadsdelen. Een klein deel van het opdrachton-
derzoek komt van buiten de gemeente. Aan de reserve WW is € 0,2 miljoen onttrokken. 
 
Ten opzichte van de begroting is het saldo € 0,2 miljoen. Dit is verklaard door lagere salaris-
kosten en sociale lasten als gevolg van personele wisselingen door uit- en instroom van per-
soneel (€ 0,1 miljoen), lagere kosten voor secundaire arbeidsvoorwaarden (opleidingskosten 
en sociale activiteiten), huisvesting en communicatie (€ 0,1 miljoen).  
 
4 Reserves en voorzieningen  
 
4.1 Reserv es 
 
Bedragen x € 1 miljoen Stand 

Ultimo 
2010 

Mutaties 
2011 

verwachte 
stand ultimo 

2011 
  + -/-  
Reserves     

Continuering implementatie risicobeleid 0,0 0,1 0,1 0,0 
Concernontwikkeling (AFS) 0,0 2,3 1,8 0,5 
Verbetering Concerncontrol 0,0 1,0 0,3 0,7 
Raadsonderzoeken 1,4 0,1 0,0 1,5 
Digitaal archief 0,5 0,1 0,2 0,4 
Bouwfraudegelden 0,2 0,0 0,0 0,2 
Egalisatiereserve tarief personeelsvoorzieningen 0,1 0,0 0,0 0,1 
Rampenfonds (internationale hulpverlening) 0,2 0,0 0,2 0,0 
Reserve Bestuursondersteuning 0,4 0,0 0,2 0,2 
Vierjarige reserve Raadsgriffie 0,04 0,03 0,02 0,05 
Bedrijfsvoeringsreserves (WW/vakantiegeld) 0,9 0,0 0,2 0,7 
Totaal reserves 3,7 3,6 3,0 4,4 

 
4.1.1 Nieuwe reserves 
 
Verbetering concerncontroller 
Deze reserve is bij de jaarrekening 2010 extracomptabel gevormd en blijft bestaan tot het 
einde van deze bestuursperiode. De reserve bestaat uit twee delen: Versterking Concerncon-
troller en 10 lessen NZ lijn. 
 
a. Versterking Concerncontroller  
De eerste stappen richting de concerncontroller zijn gezet; een visie op control is opgesteld. 
Het programma Versterking Concerncontrol zal meerjarig zijn. De clustercontrollers zullen in 
toenemende mate betrokken worden bij de opgave van Amsterdam Financieel Gezond. Ver-
dere implementatie en professionalisering van de controllersfunctie zal zich in 2012 voortzet-
ten (€ 0,6 miljoen).  
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b. 10 lessen NZ lijn  
Deze reservering (€ 0,4 miljoen) is het gevolg van raadsbesluit (2011/440) om de 10 lessen 
Noord-Zuidlijn te implementeren en daarvoor budget uit te trekken. Uitvoering is vertraagd 
doordat het aantrekken van een projectleider meer tijd heeft gekost en deze uiteindelijk pas 
sinds november 2011 in functie is en nu eerst een Plan van aanpak maakt. Het project heet 
nu LET OP (Leren En Tegenspraak Organiseren in Projecten).  
 
4.1.2 Gehandhaafde reserves 
 
Raadsonderzoeken 
De reserve raadsonderzoeken is ingesteld bij de Jaarrekening 2007 en het saldo ultimo 2011 
bedraagt € 1,5 miljoen. Deze reserve en het jaarlijkse budget in de begroting zijn beschikbaar 
voor raadsonderzoeken en enquêtes. De reserve kent een maximale omvang van € 1,5 mil-
joen. 
 
Reserve digitaal archief 
De reserve heeft tot doel de dekking van de kapitaallasten van de gedane investering in het 
digitaal archief door de Bestuursdienst. Jaarlijks worden de kapitaallasten onttrokken uit de 
reserve. Over het beginsaldo wordt rente toegerekend die aan de reserve wordt gedoteerd. 
 
Bouwfraudegelden 
Het doel van de reserve is de ontwikkeling en implementatie van het concept Advocaat in 
loondienst en de 
inhaalslag in de afhandeling van Beroep- en Bezwaarschriften. Er zijn geen mutaties ge-
weest. 
 
Egalisatiereserve tarief personeelsvoorzieningen 
Deze reserve heeft als doel de tarieven van het Servicehuis Personeel te egaliseren. Ultimo 
het jaar wordt bekeken of het tarief aangepast dient te worden. Op basis van deze bevindin-
gen vindt er een onttrekking of dotatie plaats. Er zijn in 2011 geen mutaties geweest.  
 
Vierjarige reserve raadsgriffie 
Aan de vierjarige reserve voor de gemeenteraadsverkiezingen wordt jaarlijks ongeveer € 
50.000 gedoteerd. In 2014 wordt de reserve weer volledig onttrokken. 
 
Bedrijfsvoeringsreserves (WW en vakantiegeld) 
Dit is een aantal bedrijfsmatige reserves voor WW-uitkeringen, vakantiegelden en wachtgel-
den van diensten, waarvan de activiteiten onder dit programma vallen, te weten de Bestuurs-
dienst, de Dienst Onderzoek en Statistiek, de Gemeentelijke Ombudsman, de Raadsgriffie, 
de Gemeentelijke Rekenkamer Amsterdam en het Servicehuis Personeel. 
 
Rampenfonds (internationale hulpverlening) 
Deze reserve is geheel besteed aan donaties voor de wederopbouw Haïti. De stand van de 
reserve bedraagt € 0,0 miljoen. De reserve is in 2011 geheel afgewikkeld maar wordt niet 
opgeheven. 
 
Reserve Bestuursondersteuning 
Het doel van de reserve is de uitvoering van diverse projecten voor het subprogramma Be-
stuursondersteuning, die in eerdere jaren gepland en begroot waren, maar waarvan de latere 
uitvoering gewenst is. In 2011 is € 0,2 miljoen onttrokken tbv de overdracht van de diversi-
teitsraden van de bestuursdienst een de dienst Maatschappelijke Ontwikkeling 
 
4.1.3 Afgewikkelde reserves 
 
Continuering implementatie risicobeleid 
De reserve is in 2011 geheel tot besteding gekomen en derhalve afgewikkeld. 
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4.2 Voorzieningen 
 
Bedragen x € 1 miljoen Stand 

Ultimo 
2010 

Mutaties 
2011 

verwachte 
stand ultimo 

2011 
  + -/-  
Voorzieningen     
Pensioenfondsen, privatiseringen en voormalig personeel 10,2 0,2 1,6 8,8 
Vicarygoederen, gildenfondsen en liefdadigheidsdoelen 1,1 0,1 0,0 1,2 
Totaal voorzieningen  11,3 0,3 1,6 10,0 

 
 
4.2.1 Gehandhaafde voorzieningen 
 
Pensioenfondsen, privatiseringen en voormalig personeel 
Het Servicehuis Personeel beheert een aantal pensioenfondsen en voorzieningen die ge-
vormd zijn bij privatiseringen voor het afdekken van financiële risico’s, c.q. het afwikkelen van 
kosten van voormalige diensttakken. Voor een aantal voormalige diensttakken is een veer-
tiental voorzieningen gecreëerd ter dekking van kosten die verband houden met de afbouw, 
dan wel privatisering. Doorgaans gaat het om kosten van salarissen,uitkeringen en re-
integratie. De voorzieningen worden elk jaar opnieuw doorgerekend op toereikendheid. Over 
het algemeen lopen de geraamde toevoegingen en onttrekkingen in de pas met de gereali-
seerde toevoegingen en onttrekkingen. Indien in de toekomst de voorzieningen niet toerei-
kend zijn, zal in eerste instantie worden geprobeerd dit tekort te verrekenen met andere voor-
zieningen die een gelijksoortig doel hebben. 
 
Vicarygoederen 
De voorziening is gevormd met het doel 2/3 van de jaarlijkse rente-inkomsten van de Vicary-
inschrijving(en)in de Grootboeken der Nationale Schuld uit te keren voor opvoedingsdoelein-
den of onderstand aan familieleden van de stichter. Dit betreft een inschrijving in het groot-
boek Nederland met een looptijd van 150 jaar. Hier zullen voorlopig geen mutaties op plaats-
vinden. 
 
Algemeen Gildenfonds 
De voorziening is gevormd met het doel de financiële ondersteuning van personen of hun 
nagelaten betrekkingen,die bij een van de gilden werkzaam zijn geweest. Het fonds wordt 
namens ons College beheerd door de Bestuursdienst. De beschikbare middelen komen voort 
uit beleggingen. De gemeente heeft geen bestedingsvrijheid over de voorziening. 
 
Liefdadigheidsfonds 
Het liefdadigheidsfonds is een fonds dat alleen mag worden gebruikt door ons College. Het 
fonds wordt gevoed door het Algemeen Gildenfonds, stortingen van ons College en rente van 
de bankrekening. 
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5. Prioriteiten en posterioriteiten 2011 
 
5.2 Overzicht prioriteiten en posterioriteiten 2011 
 
 
F1 Ten laste van Frictiekostenbudget 
# Omschrijving S/I Beschikbaar 

gesteld 
(x € 1.000) 

Ultimo 2011 
betaald en 
verplicht 
(x € 1.000) 

Voorstel om 
ultimo 2011 
op te nemen 
in reserve  

(x € 1.000) 

Omschrijving 
gerealiseerd 

resultaat  

Volledig 
uitge-

voerd? 
(J/N) 

Uiterste 
datum 

geplande 
uitvoering  

1 Frictiekosten inkoop I 2.000 936 0 Gestart meer 
meerdere 

inkooptrajec-
ten en profes-

sionalisering 
van de inkoop 

van de stad 

N 2012 

 
 
I4 Overige prioriteiten 
# Omschrijving S/I Beschikbaar 

gesteld 
(x € 1.000) 

Ultimo 2011 
betaald en 
verplicht 
(x € 1.000) 

Voorstel om 
ultimo 2011 
op te nemen 
in reserve  

(x € 1.000) 

Omschrijving 
gerealiseerd 

resultaat  

Volledig 
uitge-

voerd? 
(J/N) 

Uiterste 
datum 

geplande 
uitvoering  

 Bestuurlijke aanpak 
georganiseerde crimi-
naliteit (juridische 
zaken) 

I 60 60 0 Ingezet voor 
personele 

lasten Bibob 
activiteiten 

J  

4 Verantwoordelijke 
(hoofd)stad en verster-
ken economische 
positie Amsterdam 

I 100 95 0 Versterken 
economische 

positie Am-
sterdam 

J  

 
 
SP4 Structurele posterioriteiten 
# Omschrijving S/I Beschikbaar 

gesteld 
(x € 1.000) 

Ultimo 
2011 
betaald en 
verplicht 
(x € 1.000) 

Omschrijving gereali-
seerd resultaat  

Volledig 
uitge-

voerd? 
(J/N) 

Uiterste 
datum 

geplande 
uitvoering  

 Inkoopbesparingen 
- Centrale coördinatie inkoop 
- 48uurs Post 
- Inkoop- en aanbestedingsstrate-
gieën 
- Optimaliseren inhuur 
- Reduceren wagenpark 

S -2000 -940 Trajecten zijn gestart en 
deels gerealisserd. Moni-
tor realisatie besparingen 
verloopt hoofdstuk HB&I 

N 2012 

11 Opleidingsbudget (maximaal 2%) S -208 -208 Minder en efficiënter 
gebruikmaken van oplei-

dingsmogelijkheden 
personeel 

J  

12 Externe inhuur (maximaal 13% 
concern als geheel) 

S -984 -684 Minder en goedkoper 
inhuren. Deze taakstel-

ling is nog niet geheel 
ingevuld en deels inci-

denteel gedekt. 

N  

 Uitvoering voormalig werkgever-
schap 

S -515 -515 Verlaging budget voor 
voormalig werkgever-

schap  

J  

13 Heroverwegingen Bestuursdienst S -4.513 -4.513 Een slankere en efficiën-
te bestuursdienst 

J  

14 Verlaging budget representatiekos-
ten wethouders 

S -70 -70 Is verwerkt in de budget-
ten en gerealisserd 

J  

15 Vermindering basisbudget O+S S -85 -85 Is verwerkt in de budget-
ten en gerealisserd 

J  
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# Omschrijving S/I Beschikbaar 
gesteld 
(x € 1.000) 

Ultimo 
2011 
betaald en 
verplicht 
(x € 1.000) 

Omschrijving gereali-
seerd resultaat  

Volledig 
uitge-

voerd? 
(J/N) 

Uiterste 
datum 

geplande 
uitvoering  

18 Raadsonderdelen S -325 -325 Is verwerkt in de budget-
ten en gerealisserd 

J  

 
 
5.2 Toelichting prioriteiten en posterioriteiten 
De prioriteiten en posterioriteiten zijn in de tabel in de beleidsparagrafen toegelicht. 
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Programma Dienstverlening 
1 Maatschappelijk effect  
Waar de Amsterdammer ook binnenkomt, hij kan uitgaan van een gelijke dienstverlenings-
kwaliteit. Bij elke ingang (telefonisch, digitaal of aan de balie) kan hij dezelfde diensten en 
producten afnemen. De Amsterdammer weet wat hij van onze gemeente kan verwachten en 
waar hij antwoord op zijn vragen kan vinden.  

2 Kerncijfers  
 
Totaal Programma 

Bedragen x € 1 miljoen 

Rekening 
2010 

Begroting 
2011 

Rekening 
2011 

Verschil 
Rekening- 
Begroting  

Lasten + 66,3 61,4 68,4 7 
Baten - 33,6 28,7 33,4 4,7 
Resultaat t.l.v. algemene middelen voor mutaties reserves 32,7  32,7 35,1 2,4 
Toevoeging minus onttrekking reserves 0,1 -0,3 0 0,3 
Resultaat t.l.v. algemene middelen na mutaties reserves 32,8 32,4 35,1 2,7 
Saldo reserves 10,8 7,3 10,6 3,3 
Saldo voorzieningen 2,4 1,9 2,2 0,3 

 
 
3 Doelstellingen, activiteiten en financiën per subprogramma 

3.1 Subprogramma Dienstverlening en contactcenter  
 
3.1.1. Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt? 
In het programakkoord geven wij uiting aan onze ambitie de dienstverlening in Amsterdam 
van topkwaliteit te laten zijn. Als gemeente Amsterdam zien wij een ideaal toekomstbeeld: 
Amsterdam = 1. We streven naar een hoogwaardige dienstverlening voor onze hele gemeen-
te: waar de Amsterdammer ook binnenkomt, hij moet kunnen uitgaan van een gelijke dienst-
verleningskwaliteit. Bij elke ingang, of dit nu telefonisch, digitaal of aan de balie is, moet hij 
hetzelfde (brede) scala aan diensten en producten kunnen afnemen. Wij willen onze dienst-
verlening zodanig ingericht hebben dat het voor de burger duidelijk is dat wij één organisatie 
zijn, met één stem naar buiten treden en de Amsterdammer weet wat hij van ons kan ver-
wachten en waar hij het antwoord op zijn vraag kan vinden.  
 

3.1.2. Wat hebben we ervoor gedaan? 
 
Doelstelling 1: Evaluatie 14020 (Contactcenter Amsterdam)  
In 2009 is, in opdracht van ons College, het verbeterplan CCA opgesteld. Basis hiervoor wa-
ren de aanbevelingen van de gemeentelijke Ombudsman voor Antwoord en een financieel 
onderzoek van Cosmos Company. Eind 2010 is het eindrapport over het verbeterplan gepre-
senteerd. Conclusie is dat de doelstellingen grotendeels zijn behaald. Om het effect van de 
verbeteringen te meten is er in 2010 een evaluatie over het CCA uitgevoerd. De evaluatie 
bestaat uit drie onderzoeksrapporten, die het CCA op verschillende gebieden hebben ge-
toetst. Uit de rapporten blijkt dat het Contact Center op het gebied van efficiëntie en kwaliteit, 
financiën en organisatorisch sterk verbeterd is ten opzichte van 2009. Het CCA presteert nu 
marktconform. Amsterdam is met de gekozen koers ter verbetering van de dienstverlening op 
de goede weg. De ontwikkeling van een uniform klantbeeld en contacthistorie is echter voor 
verbetering vatbaar. De gemeentelijke contactkanalen op telefonisch (14 020) en digitaal 
gebied (Amsterdam.nl en digitaal loket) ontlopen elkaar niet in volwassenheid. Wel dient 
Dienstverlening op amsterdam.nl een prominentere plaats te krijgen. De evaluatierapporten 
en de aanbevelingen hieruit zijn door het College van B&W in 2011 vastgesteld. Veel van de 
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aanbevelingen worden reeds via het programmaplan gerealiseerd. De overige punten zijn 
reeds opgepakt of ingepland.  
In de zomer van 2011 heeft de ombudsman het CCA onderzocht. Er staat volgens hem nu 
een zeer professionele organisatie die toe is aan verdere verdiepingsslagen met betrekking 
tot de dienstverlening aan de burger. Verdere verbetering van de dienstverlening is zijns in-
ziens alleen haalbaar met de volledige inzet van alle aangesloten back-offices. Om dit te be-
werkstelligen geeft hij een aantal aanbevelingen. De bestuurlijke reactie op het rapport volgt 
begin 2012. 
 
Visie op Dienstverlening 2010-2014 
De Visie op Dienstverlening is verwerkt tot een programmaplan Dienstverlening, dat bestaat 
uit een achttal projecten die tot 2014 worden uitgevoerd. Het plan is afgestemd met de direc-
teuren dienstverlening en met de portefeuillehouders van stadsdelen en diensten. In de uit-
voering ligt de komende tijd de nadruk op het vereenvoudigen van klantprocessen waardoor 
de dienstverlening aan de burger eenvoudiger en vaak sneller verloopt. Ook is er veel aan-
dacht voor het realiseren van de stadsloketten. De uitvoering van het plan ligt iets achter op 
planning, maar naar verwachting zal deze achterstand worden ingehaald.  
 
Doelstelling 2: Kennisbank is de bron voor dienstverlening in de gemeente 
Doel van het project is dat de Kennisbank de informatiebron voor alle contactkanalen (fysiek, 
digitaal, telefonisch) voor zowel algemene als specialistische afdelingen met veel klantcontac-
ten. De burger krijgt zo op iedere locatie en via ieder contactkanaal dezelfde informatie. 
In 2011 is het Functioneel Ontwerp voor het aanpassen van de functionaliteit is opgesteld, is 
het Functioneel Ontwerp voor de inkijktool is opgesteld, is het stroomschema redactieproces 
gereed en is er een keuze gemaakt voor een track-en-trace-systeem en een begin gemaakt 
met de invoering ervan. 
 
Doelstelling 3: Optimaliseren klantprocessen 
In 2014 zijn de belangrijkste en meest voorkomende klantprocessen geoptimaliseerd en wor-
den voor de burger sneller, transparanter en efficiënter afgehandeld. We zijn goed op weg 
met het verbeteren van klantprocessen door ze klantgericht in te richten en te versimpelen en 
zo niet alleen de dienstverlening te verbeteren maar ook efficiencyvoordeel voor de gemeente 
kunnen realiseren. Het project loopt achter op de planning. De uitvoering heeft ten opzichte 
van de planning een vertraging van ongeveer zes maanden opgelopen. Zowel in de opleve-
ring van een aantal geoptimaliseerde processen als in de implementatie is vertraging opgelo-
pen. Vanuit de projectorganisatie wordt hard gewerkt aan het voeden van de cultuuromslag 
die nodig is om de doelstelling te realiseren. In 2011 zijn drie processen (deels) gereed. Het 
gaat daarbij om Terugmeldingen, Gehandicaptenparkeerkaart en Melding Openbare Ruimte.  
 
Doelstelling 4: Basiscompetenties 
In 2012 hebben in de gehele stad alle medewerkers met veel klantcontacten binnen elk ka-
naal (fysiek, per e-mail en telefonisch) dezelfde basiscompetenties. Klanten worden in elk 
klantcontact op eenzelfde wijze geholpen. Hiervoor wordt een competentieprofiel ontwikkeld 
en een training met certificering.  
In 2011 is de organisatie van een werkconferentie basiscompetentie opgepakt. 
 
Doelstelling 5: Gelijkheid contactkanalen 
In 2012 worden de contactkanalen (digitaal, fysiek, telefonisch) in gelijke stijl, inrichting en 
kwaliteit aangeboden en zijn ze in de gehele stad ontsloten. Er is stadsbreed een heldere 
uniforme stijl in elk kanaal. Hiertoe wordt een stijlboek ontwikkeld en worden de afspraken 
daarin bewaakt. 
De bestaande stijlgidsen zijn geactualiseerd en er zijn nieuwe geschreven. Drie nieuwe gid-
sen: ‘Beeldwijzer’ (fotografie en video), ‘Gedragswijzer’ en ‘Webtekstwijzer’ zijn opgeleverd. 
Drie oude gidsen zijn vernieuwd: ‘Belwijzer’, ‘Correspondentiewijzer brieven’ en ‘Correspon-
dentiewijzer e-mail’. De uitrol binnen Stadsdelen en Diensten loopt vertraging op onder ande-
re doordat deze gekoppeld is aan de procesoptimalisatie (het aanpassen van de brieven na-
dat het nieuwe proces bekend is).   
 
 
 

Raadsdruk Jaarrekening 2011 286Raadsdruk Jaarrekening 2011 286



 
 

 

Doelstelling 6: Eén ingang voor de burger 
In 2012 communiceren de gemeentelijke organisatieonderdelen alleen nog via 14020, am-
sterdam.nl of het stadsloket, zolang dit meerwaarde heeft voor de burger. De burger weet op 
welke manier hij contact kan krijgen met de gemeente en vindt zowel digitaal, telefonisch en 
fysiek een eenvoudige ingang waardoor alle gemeentelijke organisatieonderdelen te bereiken 
zijn.  
In 2011 is het concept projectplan opgesteld. Begin 2012 wordt dit ambtelijk vastgesteld.  
 
Doelstelling 7: Eenvoudige en begrijpelijke informatievoorziening  
In 2012 is onze informatievoorziening aan de balie, telefoon en digitaal zo helder dat er geen 
verder contact nodig is ter verduidelijking. Hiervoor wordt de informatie naar de burger regel-
matig getoetst op helderheid en gebruiksvriendelijkheid. 
In 2011 is er voor dit project een concept projectplan opgesteld. In 2012 zal dit verder vorm 
krijgen.   
 
Doelstelling 8: Stadsloketten 
  
Implementatieplan inrichten nieuwe stadsdeelorganisaties 
In de periode tot 2014 komen er op zeven locaties in de stad stadsloketten waar de burger 
terecht kan met informatievragen en productaanvragen. De stadsloketten kennen ruime ope-
ningstijden. Medewerkers hebben dezelfde competenties en zijn breed inzetbaar. In 2011 is 
het Projectplan Stadsloket opgesteld. Er is een begin gemaakt met het gelijktrekken van de 
openingstijden van de huidige loketten Burgerzaken en Vergunningen.   
 

3.1.3. Wat heeft het gekost?  
 
Subprogramma Dienstverlening en contactcenter 

  

Bedragen x € 1 miljoen 

Rekening 
2010 

Begroting 
2011 

Rekening 
2011 

Verschil 
Rekening-
Begroting  

Lasten + 9,4 8,8 12 0,2 

Baten - 8,9 8,4 10,4 0,8 

toevoegingen reserves +       0 

onttrekkingen reserves - -0,1   0 0 

Saldo 0,5 0,4 1,6 -0,5 

 
Zoals ook in de actualisatie 2011 vermeld de financiële middelen uit de rompbegroting 2011 
van de afdeling Dienstverlening overgeheveld van het Programma Facilitair en Bedrijven naar 
het Programma Dienstverlening. Dit betreft een bedrag van € 3,010 miljoen aan lasten en een 
bedrag van € 1,247 miljoen aan baten. Hierdoor sluiten rekening en begroting inclusief be-
leidsverantwoording op elkaar aan.  
 
Ten opzichte van de begroting wordt op het Callcenter Amsterdam een positief saldo van  
€ 0,866 miljoen gerealiseerd. Dit wordt veroorzaakt door: 
� efficiencyvoordelen op de inzet van de agents ( € 0,160 miljoen), afwikkelingsverschillen 

2010 ( € 0,1 miljoen), en overige afwijkingen, waaronder lagere inhuur (€ 0,033 miljoen)  
� niet begrote bijdrage voor SGI (€ 0,147 miljoen) ICT leveranciers en hosting 0,120 mil-

joen 
 
Uit efficiencyoverwegingen is besloten om de voor- en nadelen binnen het programma dienst-
verlening binnen DFM te verrekenen en dit niet via het administratieve proces met de dien-
sten te verrekenen.  
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3.2 Subprogramma Burgerzaken en basisregistraties  
 
3.2.1. Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt? 
Het college streeft er naar op een betrouwbare en veilige wijze zorg te dragen voor de uitvoe-
ring van de basisregistraties Personen, Adressen, Gebouwen, Kadaster en Topografie. De 
kwaliteit van de basisgegevens en de kwaliteit van de dienstverlening aan afnemers staat 
daarbij voorop. Het verbeteren van de kwaliteit van deze twee aspecten is een belangrijke 
doelstelling voor de komende jaren. 
 
De Dienst Persoons- en Geo-informatie (DPG) – met sedert maart 2012 als nieuwe naam 
Dienst Basisinformatie (DBI) – is de stelselbeheerder van basisregistraties voor de Gemeente 
Amsterdam. Hij breidt zijn dienstverlening de komende jaren uit zodat uiteindelijk vanuit één 
punt de gegevens uit dertien basisregistraties, dertien kernregistraties, alle zaakgegevens en 
documenten van de Gemeente Amsterdam worden geleverd. Het aantal van dertien basisre-
gistraties en dertien kernregistraties is gebaseerd op het eindrapport van het programma 
Basisregistraties en ICT Infrastructuur (BRI).  

3.2.2. Wat hebben we ervoor gedaan? 
Het is voor afnemers van basisinformatie van het grootste belang dat ze hun vraag bij één 
loket kunnen neerleggen. Die loketfunctie heeft DPG nu al voor vijf basisregistraties. Om dat 
de dienst het loket wordt voor dertien basisregistraties en dertien kernregistraties staat hij 
voor een grote veranderopgave. Voor een deel bestaan die opgaven uit het inrichten van 
generieke inwinnings-, beheer- en verstrekkingsprocessen rond basis- en kernregistraties. 
Inwinning van de gemeentelijke basisgegevens hoeft daardoor niet meer dubbel plaats te 
vinden. De beheer- en verstrekkingsprocessen stemmen het stelsel af op de informatiebe-
hoefte van de gemeente. Hiervoor zal structurele afstemming georganiseerd moeten worden 
met zowel afnemers als landelijke bronhouders van basisregistraties.  
 
Doelstelling 1: Kwaliteit gegevens verbeteren. 
� Onderzoek naar verschil feitelijke en administratieve werkelijkheid. 

Het onderzoek is gerealiseerd.  
� Verbeteren van samenhang van Basisregistratie Adressen, Gebouwen (BAG) met andere 

basisregistraties. De belangrijke verbinding tussen adres en kadasterperceel  
is gerealiseerd in samenwerking met DBGA. De verbinding tussen BAG en grootschalige 
topografie was eind 2011in de testfase en wordt naar verwachting begin 2012 in produc-
tie genomen.  

� Van de afnemers is 70% aangesloten op de BAG in 2011, vanaf 2012 zijn alle afnemers 
aangesloten. De Projectuitrol BAG loopt en wordt eind 2012 afgerond.  

� Ontwikkelen van instrumentarium om kwaliteit permanent in beeld te brengen 
Dashboard kwaliteit Key2BZ is getest, voldoet nog niet. Deelgenomen aan pilot zelfeva-
luatie Kwaliteitsmonitor i.s.m. BPR. Wekelijkse fout terugkoppeling GBA aan gebruikers 
stadsdelen en DPG Tool Key2BZ is geïmplementeerd waarbij de gebruiker zelf de contro-
le kan uitvoeren op de uitgevoerde mutatie. 

� Het regelen van relatie- en productmanagement voor de bestaande basisregistraties en 
daarna uitbreiden voor de overige basisregistraties. Dit is in ontwikkeling, uitgangspunt is 
dat iedere afnemer een helder en eenduidig aanspreekpunt heeft binnen DPG.  Het loket 
Basisinformatie is in ontwikkeling; wordt in 2012 operationeel. 

� Het verder ontwikkelen van kwaliteitsbeleid. De notitie rollen en verantwoordelijkheden is 
opgesteld en is uitgangspunt voor verder kwaliteitsbeleid. 

� Het professionaliseren van steekproeven, opstellen van een kwaliteitshandvest stadsde-
len, bestandscontroles, opstellen digitale handboeken voor de geo-basisregistraties.Een 
kwaliteitshandvest opgesteld en bestandscontroles zijn uitgevoerd. Digitale handboeken: 
Het Handboek BAG en handboek WKPB zijn geactualiseerd.Er is een kennisbank inge-
richt, inclusief de handboeken. 

 
Doelstelling 2: Dienstverlening aan afnemers verbeteren.  
� Het platform ‘Op de kaart’ biedt gemeentelijke organisaties de mogelijkheid om op uni-

forme wijze, en met gebruikmaking van de actuele basisgegevens, hun eigen informatie 
aan burgers en bedrijven op internet te presenteren. De ambitie is om van ‘Op de kaart’ 
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het gemeentelijke platform te maken dat gekoppeld is aan www.amsterdam.nl. Daarmee 
wordt Op de Kaart een stedelijke voorziening. Het platform is gerealiseerd, maar de ambi-
tie om er een gemeentelijk platform van te maken is nog niet gelukt. Een aantal afnemers 
vindt de functionaliteit onvoldoende en voorts moet het platform nog bij DFM een plek vin-
den 

� Ontwikkelen van een ‘kennisbank geo-informatie’ waarin gemeentelijke gebruikers kun-
nen terugvinden waar zij welke geo-informatie kunnen verkrijgen, zowel binnen als buiten 
de stad. Er is een kennisbank (wiki) ingericht en gevuld met veel informatie over de geo-
informatie van DPG. De 'index' van welke andere geo-informatie waar vindbaar is, moet 
aansluiten op een landelijke ontwikkeling en die was eind 2011 nog niet gerealiseerd 

� Uitbreiden van de dienstverlening met aanvullende basis- en kernregistraties, uitgangs-
punt bij het  prioriteren en fasering van de uitbreiding is de behoefte van afnemers. De 
koppeling Bag aan de GBA is gerealiseerd  

� Leveren van de kernregistraties en de aanvullende gegevens van de basisregistraties via 
een gemeenschappelijk koppelvlak. Voor de ontwikkeling van een gemeenschappelijk 
koppelvlak is nog geen valide business case vastgesteld 

� DPG heeft besloten om voorlopig geen gebruik te maken van Digimelding, vanwege de 
verdere ontwikkeling van de huidige functionaliteit en gegevens set 

� Voor de nieuwe aangifteprocedure vermiste reisdocumenten (landelijk) is de pilot afge-
rond; wetgeving is in voorbereiding 

� Realiseren van een persoonlijke internetpagina voor burgers inclusief terugmeldfunctio-
naliteit, die is gerealiseerd. De persoonlijke internetpagina is inmiddels een project van 
DFM, maar kon door certificatenprobleem nog niet gerealiseerd niet gerealiseerd worden 

� Voorbereiding plaatsonafhankelijke dienstverlening; wetgeving is uitgesteld. 
 
Doelstelling 3:  Zorgen voor een goed verloop van de verkiezingen.  

Op woensdag 2 maart 2011 zijn er verkiezingen voor de Provinciale Staten gehouden die 
goed verlopen zijn. 

3.2.3 Wat heeft het gekost?  
 
Subprogramma:  Burgerzaken en basisregistraties   
  
 Bedragen x € 1 miljoen 

Rekening 
2010 

Begroting 
2011 

Rekening 
2011 

Verschil 
Rekening-
Begroting  

Lasten + 31,5 27,4 29,2 1,8 

Baten - 6,7 6 6,4 0,4 

Saldo voor mutaties reserves 24,8 21,4 22,8 1,4 

toevoegingen reserves +       0 

onttrekkingen reserves - -0,8 -0,1 -0,3 -0,2 

Saldo na mutaties reserves 24 21,3 22,5 1,2 

 
Ten opzichte van de begroting is het rekeningsaldo circa € 1,2 miljoen nadelig. Dit is het ge-
volg van € 1,8 miljoen aan hogere lasten (kapitaallasten -/- 0,8 miljoen; personeelslasten -/- 
1.0 miljoen), € 0,4 miljoen aan hogere baten en er is € 0,2 miljoen meer onttrokken aan de 
reserve dan begroot.  
 
Kapitaallasten  
In 2011 bleek een extra afschrijving van €1,1 miljoen noodzakelijk te zijn vanwege de nood-
zakelijke verhuizing van DPG. In de komende jaren ontstaat hierdoor wel een vrijval van kapi-
taallasten. Dit zal worden meegenomen bij de meerjarenbegrotingen. Daarnaast bleek in 
2011 dat de in 2010 uitgestelde investeringen voor de vervanging GBS, Vastgoed Vicrea, 
Basis ICT en kwaliteit BA hebben geleid tot lagere kapitaallasten van € 0,3 miljoen   
 
Personeelslasten 
De personeelskosten zijn € 1 miljoen hoger dan begroot, als gevolg van hogere salariskosten 
(€ 1,2 miljoen ) voor extra productie en projecten. De extra kosten werden gedeeltelijk ge-
compenseerd door extra projectbaten dan wel de dekking vanuit de reserve WW.     
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Het saldo van de hogere baten is ontstaan door lagere verhuuropbrengsten (€ 0,25 miljoen) 
van een deel van de huisvesting, lagere legesopbrengsten (€ 0,2 miljoen) door onder andere 
de restititutie van de ID kaart (€ 0,1 miljoen) en een kleine afwijking ten opzichte van de in de 
begroting geraamde opbrengsten (€ 0,1 miljoen). In 2011 waren er ook hogere baten (€ 0,9 
miljoen) onder andere vanwege externe detachering, uitvoering ministeriele projecten hand-
having (beperking fraude uitwonende studenten), werkzaamheden voor de stadsdelen (onder 
andere voor de ID kaart)  

3.3 Subprogramma Archief 
Het maatschappelijk effect dat we met het subprogramma Archief willen bewerkstelligen is 
het verwerven, bewaren en toegankelijk maken van archieven en collecties en deze aan een 
zo groot mogelijk publiek beschikbaar stellen.  
 
3.3.1 Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?  
 
Doelstelling 1: Het Stadsarchief is voor het concern een beheerder van formaat. 

Indicator Nulmeting 
en peil-
datum 

Rekening 
2010 

Begroting 2011  Bereikt 2011  Te behalen 
resultaat 2010-

2014 
Hoeveelheid opnames 
(Tb) digitale informatie in 
het E-depot 

   Opname 5 Tb 
digitale informatie 
in  E-depot waar-
onder digitale 
BWT archieven 
van Stadsdelen 
Centrum en 
Zuideramstel 

Opname  10,4 Tb digitale in E-
depot. In 2011 is  pilot gestart 
met overbrengen digitaal BWT 
archief van Stadsdeel Oost. 
Stadsdeel Centrum en stadsdeel 
Zuid zijn nog niet gereed voor  
overbrenging. 

Opname van 
10 Tb digitale 
informatie in 
het E-depot 

 
Doelstelling 2: Dienstverlening en presentatie 

Indicator Nulmeting en peildatum  Rekening 2010  Begroting 
2011 

Bereikt 
2011 

Te behalen resultaat 
2010 2014 

De archieven en collec-
ties zijn wereldwijd 
toegankelijk 
� aantal scans 
� aantal webbezoekers  

Via het Internet is 
een deel van de 

archieven en 
collecties toegan-

kelijk 

2008 125.854 bezoekers 
en 710.453 
webbezoekers. De 
persoonsgegevens 
1991- 
1994, uit voorloper  
GemeentelijkeBa-
sis Administratie, 
zijn opgenomen in 
Archiefbank. 

Productie 
1.250.000 

scans 
660.000 

webbezoe-
kers; ‘Digital 
born’ dbase 

in Archief-
bank 

Productie 
1.302.724 
scans 
687.314 
webbezoe-
kers 

Productie 2.000.000 
scans 

690.000 webbezoe-
kers 

Uitbreiden archief-
bank/beeldbank 

Het gebouw De Bazel 
wordt optimaal benut 
 
De Bazel als centrum 
voor erfgoed, kunst en 
cultuur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� aantal bezoekers van 

de Bazel 
 

Tentoonstellin-
gen, evenemen-
ten en rondleidin-
gen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

120.000 

2008 Alle tentoonstellin-
gen zijn gereali-
seerd 
conform planning. 
In 2010 is opdracht 
verleend voor een 
gebruiksanalyse 
van het gebouw. 
Vanwege een 
tekort aan depot-
capaciteit in 
gebouw De Bazel, 
is circa 500 strek-
kende meter ar-
chieven in gehuur-
de depotruimte van 
het Noord-Hollands 
Archief geplaatst. 

 
120.000  

 

Aan actuali-
teit gekop-
pelde ten-
toonstellingen 
en evene-
menten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

150.000  
 

5 grote 
tentoon-
stellingen 
4 kleine 
tentoon-
stellingen 
21 evene-
menten 
14 canon-
gesprekken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

90.403  
 

Diverse tentoonstel-
lingen en evenemen-

ten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

150.000  
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Doelstelling 3: Nieuwe doelgroepen 

Indicator Nulmeting en peildatum  Rekening 2010  Begroting 
2011 

Bereikt 2011  Te behalen resul-
taat 2010 2014 

Toeristen informeren 
over de geschiedenis 
van Amsterdam door 
rondleidingen en ten-
toonstellingen in meer 
talen aan te bieden en 
door de thema’s van 
evenementen en ten-
toonstellingen hierbij 
aan te laten sluiten 

Weinig buiten-
landse bezoekers 

2010 Tweetalige folders 
en brochures zijn 
uitgebreid. 
De opname van het 
SAA in buitenland-
se communicatie-
kanalen is nog niet 
optimaal. 

Op toeris-
ten gerich-
te zomer-
presentatie 
en com-
municatie 

nieuwe twee-
talige folders, 
films onderti-
teld in En-
gels, meerta-
lige rondlei-
dingen door 
gebouw 

 

Contacten met migran-
tenorganisaties leiden 
tot een groter aandeel 
van bezoek en collec-
ties van nieuwe Am-
sterdammers 

Contacten met 
migrantenorgani-
saties 

 Er zijn contacten 
met migrantenor-
ganisaties 
ontstaan via het 
succesvolle project 
maatschappelijke 
stage: ‘fotorally’. Dit 
project is beloond 
met extra subsidie 
op initiatief en 
kosten van Stich-
ting Doen. 

Bekend 
maken 
archieven 
en collec-
ties mbt 
nieuwe 
Amster-
dammers 
via de 
portal Vijf 
Eeuwen 
Migratie. 
Bevorde-
ren stage-
plekken 
voor MBO 
leerlingen 

35 contacten 
Archieven 
verworven 
van Podium 
Kwakoe, 
Surinaam 
Cultureel 
Jongerencen-
trum en 
Chinese 
gemeen-
schap in 
Amsterdam. 

Goed Migranten-
netwerk. 

 

3.3.2. Wat hebben we ervoor gedaan? 
 
Doelstelling 1: Het Stadsarchief is voor het concern een beheerder van formaat 
In 2011 is het E-depot van het Stadsarchief Amsterdam goedgekeurd door de Provinciale 
Archiefinspectie. Vervanging van papier door digitale bestanden kunnen daardoor officieel 
worden goedgekeurd en uitgevoerd.  
De duurzaamheid van de digitale archieven, collecties en reproducties is van groot belang 
voor een goed functionerende E-overheid. Het E-depot moet deze duurzaamheid garanderen. 
Er zijn op dit moment drie archiefinstellingen die beschikken over een E-depot: het Stadsar-
chief Amsterdam, het Nationale Archief en het Gemeentearchief Rotterdam. Gezamenlijk is 
een initiatief gestart om te komen tot gemeenschappelijke E-depotvoorzieningen die een lan-
delijk dekkend net in Nederland vormen. Met deze gemeenschappelijke E-
depotvoorzieningen wordt een constante kwaliteit gewaarborgd en kunnen door schaalvergro-
ting de kosten worden verlaagd. 
 
In de afgelopen jaren zijn achterstanden ontstaan in het behouden en toegankelijk maken van 
de papieren archieven en collecties. In de komende jaren is een groot deel van de inspanning 
er op gericht om deze achterstanden weg te werken en deze collecties en archieven geschikt 
te maken voor presentatie op de website van het Stadsarchief. Door herverpakking is het 
bovendien mogelijk ruimte te winnen in de depots. Dit is hard nodig omdat de depots van De 
Bazel veel sneller zijn volgelopen dan was voorzien.  
 
Doelstelling 2: Dienstverlening en presentatie 
De Culturele Alliantie is een netwerkverband van drie gemeentelijke onderdelen (Bureau Mo-
numenten en Archeologie, afdeling Kunst en Cultuur en Stadsarchief) die gezamenlijk werken 
aan het op de agenda zetten en het meer zichtbaar maken van cultuur en erfgoed in de stad, 
met één centraal informatiepunt over kunst, cultuur, media, erfgoed en geschiedenis. De Cul-
turele Alliantie richt zich dan ook op het ontwikkelen en stimuleren van die activiteiten waarbij 
‘grensoverschrijdend’ wordt gewerkt tussen de culturele en de  erfgoeddisciplines. Het ge-
bouw De Bazel vervult een centrale rol voor de presentatie van de door de Culturele Alliantie 
ontwikkelde activiteiten. 
 
De eerste grote tentoonstelling gaf een beeld van de relatie tussen de pers en de politie in 
Amsterdam. Een heel andere tentoonstelling betrof de Amsterdamse cartoons van Theo van 
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den Boogaard. Twee tentoonstellingen in 2011 stonden in het teken van de nieuwe samen-
werkingsverbanden met Bureau Monumenten en Archeologie (BMA) en met de Maria Austria 
Stichting (MAI). De samen met BMA opgezette tentoonstelling Amsterdam Nieuw-West ’50-
’60 gaf een treffend beeld van de stadsuitbreiding na de tweede wereldoorlog, als antwoord 
op het grote woningtekort. In samenwerking met MAI is de tentoonstelling ‘Amsterdam, stad 
van foto’s’ tot stand gekomen. Foto’s van bekende Amsterdamse fotografen als o.m. Sem 
Presser, Paul Huf, Eva Besnyö en Ad Windig toonden 70 jaar fotografie in Amsterdam. 
Er zijn daarnaast tientallen evenementen, symposia, familieontvangsten en halpresentaties in 
De Bazel georganiseerd. Er was onder meer één filmpremière, vier cabaretten en 14 canon-
gesprekken op zondagmiddag. 
Een bijzondere activiteit was de presentatie van het originele tolprivilege uit het jaar 1275 op 
de vooravond van de verjaardag van Amsterdam. Nadat burgemeester Van der Laan in de 
geheel vernieuwde schatkamer het privilege had onthuld, bleef dit document drie dagen voor 
burgers te bezichtigen.  
Het Stadsarchief participeerde met Bureau Monumenten en Archeologie in het monumenten-
weekend, dat in Amsterdam een recordaantal bezoekers van 39.000 mocht optekenen. Daar-
naast werd traditioneel meegedaan aan de Museumn8 en het uitweekend. 
 
Doelstelling 3: Nieuwe doelgroepen 
De zomer van 2011 stond in het teken van de film. Met de productie van de laatste films is de 
populaire 10-jaren cinema voltooid. Film is een ideaal medium om snelle en toegankelijke 
informatie over de geschiedenis van de stad over te brengen en dus ook uitermate geschikt 
voor de toeristische doelgroep. Alle films zijn daarom ook in het Engels ondertiteld. 
In het verslagjaar zijn 35 contacten gelegd met migrantenorganisaties met het doel de activi-
teiten van deze doelgroepen te documenteren en de verzamelingen van het Stadsarchief 
daarmee te verrijken. Via de portal Vijf Eeuwen Migratie wordt meer bekendheid gegeven aan 
de verworven archieven en collecties met betrekking tot nieuwe Amsterdammers. Deze portal 
is een samenwerkingsproject van verschillende erfgoedinstellingen.  
 
Archieven zijn verworven van het Podium Kwakoe, van het Surinaams Cultureel Jongeren-
centrum en van de Chinese gemeenschap in Amsterdam. 
Op initiatief van het Stadsarchief is de website VeleHanden.nl ontwikkeld. Dit is een crowd-
sourcingsplatform waarop alle Nederlandse archieven hun scans aanbieden om door vrijwilli-
gers nader toegankelijk gemaakt te worden. De site is 3 november 2011 online gegaan en 
heeft al meer dan 800 leden die met elkaar binnen een maand meer dan 100.000 scans heb-
ben geïndexeerd. Van de leden is een kleine 10% niet afkomstig uit Nederland. Juist online is 
de binding met nieuwe doelgroepen groot.  
 
Als eerste in Nederland heeft het Stadsarchief via crowdfunding de financiering van een pro-
ject gerealiseerd. Voor het scannen van de Overgenomen Delen is door 425 mensen 
€ 16.455 bijeengebracht. De scans worden nu geproduceerd en de indexering zal in de loop 
van 2012 plaatsvinden op VeleHanden.nl 
 
Doelstelling 4: De interne en externe ontwikkelingen vragen om een aanpassing of verande-
ring van de strategie en de organisatie van het Stadsarchief.  
De Strategienota voor de periode 2011-2015 Stadsarchief voor Amsterdammers wereldwijd is 
vastgesteld met de volgende speerpunten: 
� participatie in de ontwikkeling en organisatie van een duurzame informatiehuishouding 

van het concern Amsterdam 
� vergroting van het publieksbereik door innovatieve Internettoepassingen 
� ontwikkeling van De Bazel tot huis voor Amsterdams erfgoed en actuele ontwikkeling van 

de stad 
De integratie van Bureau Monumenten en Archeologie is formeel afgerond. Het is de bedoe-
ling dat de integratie bij primaire en ondersteunende processen tot kwaliteitsverbetering leidt 
en tot lagere kosten. Alle leidinggevenden van het SAA en BMA zijn betrokken in het mana-
gement development traject dat in het verslagjaar is gestart. 
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3.3.3 Wat heeft het gekost?  
 
Subprogramma: Archief   
 
Bedragen x € 1 miljoen 

Rekening 
2010 

Begroting 
2011 

Rekening 
2011 

Verschil 
Rekening-
Begroting  

Lasten + 16,3 14,1 15,6 1,7 

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

Saldo voor mutaties reserves 12 11,5 11,9 0,6 

toevoegingen reserves + 0,1 -0,1 0,1 0,2 

onttrekkingen reserves -         

Saldo (lasten - baten) 12,1 11,4 12,0 0,6 

 
De baten en lasten zijn saldoneutraal toegenomen door hogere personele lasten en baten in 
samenhang met meer publieksgerichte activiteiten (€ 1,1 miljoen). 
Het saldo van baten en lasten (- € 0,6 miljoen) wordt verklaard doordat de personeelslasten 
gestegen zijn (€ 0,2 miljoen) door indexatie en omdat rekening is gehouden met FPU van 
personeel. Daarnaast was er in 2011 sprake van incidenteel extra onderhoud aan (de installa-
ties in) De Bazel dat niet was voorzien in het onderhoudsplan (€ 0,05 miljoen). Tevens waren 
er extra kosten voor de opname en verwerking van ter beschikking gestelde archieven en 
aangeschafte archiefstukken (€ 0,15 miljoen). 
 
3.4 Subprogramma Financiële dienstverlening  
 
3.4.1. Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt? 
De Stadsbank van Lening is een gemeentelijke organisatie, zonder winstoogmerk, die zich 
richt op iedereen die direct contant geld nodig heeft op basis van roerend goed als onder-
pand. Ons college wil dat de Stadsbank van Lening voor haar klanten laagdrempelig is en 
een sociaal gezicht toont. 

3.4.2 Wat hebben we ervoor gedaan? 
De volgende activiteiten worden ondernomen: 
� belening tegen zo laag mogelijke tarieven 
� vergroten naamsbekendheid onder inwoners van Nieuw-West met een Turkse of Marok-

kaanse achtergrond 
� meting klanttevredenheid 

 

3.4.3 Wat heeft het gekost?          
 
 Subprogramma: Financiële dienstverlening  
 
Bedragen x € 1 miljoen 

Rekening 
2010 

Begroting 
2011 

Rekening 
2011 

Verschil 
Rekening-
Begroting  

Lasten + 11,1 11,4 12,2 0,8 

Baten - 14,8 12,2 13,6 1,4 

Saldo voor mutaties reserves -3,7 -0,8 -1,4 -0,6 

Mutaties in reserves  0,9 -0,2 0,1 0,3 

Saldo na  mutaties reserves -2,8 -1 -1,3 -0,3 

 
Winst en verlies Jaarrekening 2010  
De afdracht aan de algemene dienst over 2011 komt uit op € 1.379.467.  
 
Omzetontwikkeling 
De hoogte van de omzet is bepalend voor de opbrengsten van de beleenrechten. De omzet 
van de beleningen in 2011 bedroeg € 154, 8 miljoen, tegenover € 130 miljoen in 2010, een 
stijging van 18,3%. In de begroting van 2011 was een omzetgroei voorzien van 9,1%. De 
gemiddelde beleensom in 2011 was € 370; in 2010 was dat € 338.  
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Baten en Lasten 
De stijging van de baten ten opzichte van de begroting met € 1,2 miljoen wordt grotendeels 
veroorzaakt door de stijging van de omzet. Deze stijging is weer een direct gevolg is van de 
almaar stijgende goudprijs. De lasten zijn onder invloed van nominale aanpassingen en de 
stijging van de kosten voor de rente rekening courant ten opzichte van de begroting gestegen 
met € 618.000 tot € 12,1 miljoen. 
 
Ook baten die een relatie hebben met de omzet en goudprijs, zoals de winst op het sloop-
goud zijn toegenomen. Het overschot dat hierdoor op een belening ontstaat, komt ten gunste 
van de klant. 
 
Goudprijs 
Ook in 2011 is de goudprijs weer aanzienlijk gestegen. Dit wordt veroorzaakt door de wereld-
wijde ongewisse economische vooruitzichten en het daarmee samengaande wantrouwen 
tegen banken. Beleggingsmogelijkheden met een gunstig vooruitzicht zijn maar spaarzaam 
voorhanden, waardoor er veel kapitaal wordt geïnvesteerd in goud. Dit wordt gezien als een 
veilige vluchthaven die zijn waarde, ook in tijden van economische onzekerheid, behoudt.  
 
Bureau gevonden voorwerpen 
De Stadsbank van Lening voert in Amsterdam sedert 2008 de gemeentelijke taak afhandeling 
gevonden voorwerpen uit. Deze taak wordt ook uitgevoerd voor de Gemeente Amstelveen en 
de Gemeente Diemen die een jaarlijkse bijdrage betalen, gebaseerd op het aantal inwoners 
binnen hun grenzen. De exploitatiekosten voor de wettelijke taak gevonden voorwerpen be-
droegen in 2011 € 580.399, de baten waren € 68.693. Dit geeft een negatief resultaat van 
€511.706, dat wordt verrekend met de algemene dienst.  
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4 Reserves en voorzieningen 
 
4.1. Reserves 
 
 
Bedragen x € 1 miljoen                                                                                                                                                                                                          Stand 

ultimo  
Mutaties 2011 Stand 

ultimo  

  2010  +  -/-  2011 

Algemene reserves         

Algemene reserve (Stadsbank van Lening) 4,4 0,3 0 4,7 

Totaal Algemene reserves  4,4 0,3 0 4,7 
     

Overige bestemmings reserves     

Reservering prioriteit 2010 integreren websites 0 0,2 0 0,2 

Toekomstige WW-uitkeringen (Stadsarchief) 0,1 0 0,1 0 

WW-uitkeringen (DPG) 0,5 0 0,3 0,2 

Projecten (25% van de winst) (SBvL) 1,7 0,4 0,6 1,5 

Reserve-WW (SBvL) 0,2 0 0 0,2 

Reserve verkoopwinst pand Lindengracht 201 (SBvL) 0,8 0 0,1 0,8, 

Totaal reserves 598,8 174,2 139,3 633,7 

 
 
4.1.1 Gehandhaafde  reserves 
 
Algemene reserve SBL 
De Stadsbank van Lening onderkent drie financiële risico’s: omzetrisico, goudprijsrisico en 
renterisico. De algemene reserve heeft als doel van de hoogte van het beleentarief te stabili-
seren. De omvang van de algemene reserve ultimo 2011 is € 4,7 miljoen. 
 
Reserve integreren websites:  
Aangezien de migratie van de websites van GGD, Bureau Monumenten en Archeologie en 
Werkenbij Amsterdam in het eerste kwartaal van 2012 worden voltooid verzoekt DFM om de 
reserve nog één jaar beschikbaar te houden voor de lasten die samenhangen met de migratie 
van deze websites. 
 
Reserves WW/Wachtgeld:  
Bij DPG en SBL worden hieruit de lopende verplichtingen gefinancierd.  
 
Winstreserve Projecten (25% van de winst) 
Van het voordelige exploitatiesaldo komt volgens bestaande afspraken 75% ten gunste van 
de algemene dienst van de gemeente en 25% kan de Stadsbank van Lening aanwenden ten 
gunste van projecten. De omvang van de winstreserve ultimo 2010 is € 1,5 miljoen. 
 
Reserve verkoopwinst pand Lindengracht 204 
Uit deze reserve worden de kapitaallasten van de verbouwing van het filiaal van de Stads-
bank van Lening in Osdorp gefinancierd. Aan de reserve is in 2011 € 34.362 onttrokken. De 
omvang van deze reserve is ultimo 2011 € 0,8 miljoen; de reserve  wordt de komende 23 jaar 
volledig uitgeput. 
 
4.1.2 Afgewikkelde  reserves  
Reserve toekomstige WW-uitkeringen (Stadsarchief) 
Per 1 januari 2009 is de pseudo-WW premie vervallen en daarmee de voeding van de reser-
ve Toekomstige WW-uitkeringen. De onttrekking is ter dekking van WW-uitkeringen. De re-
serve is ultimo 2011 volledig besteed. Na de uitputting van deze reserve zijn de WW-
uitkeringen ten laste van het resultaat verantwoord (circa € 71.000).  
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4.2. Voorzieningen 
 
Bedragen x € 1 miljoen                                                                                                                                                                                                       Stand 

ultimo  
Mutaties 2011 Stand 

ultimo  

  2010  +  -/-  2011 

Voorzieningen         

Legaat van Eck (Stadsarchief) 0,1 0,1 0 0,1 

Groot onderhoud (Stadsarchief) 1,1 0,4 0,7 0,8 

Voorziening FPU-gemeente 0 0,1 0 0,1 

Onderhoudsfonds gebouwen (SBvL) 0,1 0,3 0,2 0,2 

Meten NAP-net in 2004 (DPG) 0,2 0,1 0,2 0,1 

Vervanging/vernieuwing Grafisch Vastgoed/DIVA 0,7 0,1 0 0,8 

Totaal voorzieningen 2,2 1 1,1 2,1 

 
 
4.2.1 Gehandhaafde voorzieningen 
 
Voorziening legaat Van Eck 
Deze voorziening staat tegenover de belegde voorziening van dezelfde grootte aan de actief-
zijde van de balans. Het legaat Van Eck is bedoeld voor aankopen van het Stadsarchief. Daar 
onze gemeente het vruchtgebruik heeft, worden de rente-inkomsten wordt jaarlijks gedoteerd.  
Het oorspronkelijke legaat Van Eck was € 18.151. De opbrengst van het legaat bestaat uit 
rente-inkomsten, die jaarlijks aan de voorziening worden gedoteerd. Het vruchtgebruik is 
bedoeld voor aankopen. In 2011 hebben geen aankopen ten laste van het legaat plaatsge-
vonden.  
 
Voorziening groot onderhoud 
Begin 2009 heeft de Monumentenwacht Noord-Holland een meerjaren onderhoudsprogram-
ma opgesteld voor het onderhoud aan het gebouw De Bazel voor de komende 30 jaar. De 
onttrekking aan de voorziening heeft conform onderhoudsprogramma plaatsgevonden. In 
2011 is het onderhoud aan de binnenzijde van het gebouw, de voorzijde en de achterzijde 
afgerond. Het betreft vooral schilderwerk, voegwerk en onderhoud/reparatie van zonweringen 
en dergelijke.  
 
Voorziening FPU-gemeente 
Zestien (16) personeelsleden geboren vóór 1950 hebben recht op gebruik van de regeling 
FPU-gemeente. Door omstandigheden is dit administratief nog niet juist verwerkt. Aangezien 
de verplichting als gevolg van de meerjarige aanspraken op het FPU reeds gelden, is ten 
laste van het resultaat SAA een voorziening getroffen (€ 0,1 miljoen). In 2012 zal deze casus 
geheel worden afgewikkeld. 
 
Voorziening Onderhoudsfonds gebouwen (SBL) 
De Stadsbank van Lening heeft één voorziening: Onderhoudsfonds gebouwen. Het beheer 
van het hoofdkantoor O. Z. Voorburgwal 300 gaat, per 01-01-2012, over naar het Bureau 
Gemeentelijke Huisvesting Amsterdam. Conform afspraak is daarvoor een bedrag van 
€ 123.991 uit de voorziening worden overgebracht naar BGHA (onderdeel OGA). 
 
Voorziening Meten NAP-net 
De voorziening is noodzakelijk voor het vernieuwen van de geografische bestanden eens in 
de vijf jaar. Door ombuigingsmaatregelen is de vernieuwing uitgesteld tot 2016 en heeft in 
2011 een onttrekking plaatsgevonden van € 180.000 (vrijval voorziening: incidentele posterio-
riteit in 2011, realisatie is conform begroting). 
 
Voorziening Vervanging Grafisch Vastgoed/DIVA 
DIVA staat voor Distributie Vastgoedgegevens Amsterdam. Het is de distributie omgeving 
voor de basisregistraties Adressen en Gebouwen, Kadaster en Topografie binnen Amster-
dam. Via een digitaal afhaalloket worden periodiek standaardproducten ter beschikking ge-
steld aan de afnemers. Afnemers applicaties zijn via kennisgevingsbericht-webservices indi-
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rect aangesloten en zijn via vraag/antwoord services op de bovengenoemde basisregistraties 
aangesloten. De voorziening is een voorziening voor groot onderhoud, die vooral op ICT tech-
nisch vlak noodzakelijk is door de complexe ICT relaties en de snelle ICT ontwikkeling in de 
afgelopen jaren. In 2012 zal worden geanalyseerd in hoeverre een deel van de voorziening 
kan worden omgezet naar een bestemmingsreserve.  
 
4.3. Investeringen 
Gerealiseerd zijn de vervangingsinvesteringen ‘vervanging vastgoed vicrea’ (begroot  
€ 0,3 miljoen; realisatie € 0,3 miljoen) en ‘kosten invoering basis ICT’ (begroot € 0,3 miljoen; 
realisatie € 0,3 miljoen). Deze kredieten zijn in 2011 in de gemeentebegroting beschikbaar 
gesteld en derhalve in de rekening 2011 verantwoord. Daarnaast zijn er investeringen gedaan 
ten behoeve van de onrendabele investering: ‘verbetering kwaliteit basisregistratie adressen 
en gebouwen’; uitgaven in 2011: € 0,5 miljoen. Enkele posten voor dit project zijn nog in af-
wikkelingsfase met de dienst ICT.In het kader van de investering ‘vervanging gemeentelijk 
Bevolkingssysteem’ lopen nog twee koppelingsprojecten. 

5 Prioriteiten en posterioriteiten 2011 
 
# Omschrijving S/I Beschikbaar 

gesteld 
(x € 1.000) 

Ultimo 2011 
betaald en 
verplicht 
(x € 1.000) 

Voorstel om 
ultimo 2011 

op te nemen 
in reserve  

Omschrijving 
gerealiseerd 

resultaat  

Volledig 
uitge-

voerd? 
(J/N) 

Uiterste 
datum 

geplande 
uitvoering  

I Prio Integreren websi-
tes 

I 200 200 0 Zie toelichting J  

I Handhaving taak 
controle adresregistra-
tie en aanpak identi-
teitsfraude 

I 100 100 0 Zie toelichting J  

I Opleiding, scholing en 
begeleiding personeel 
en opgeheven taken 

I 40 40 0 Zie toelichting J  

I Legesverhoging naar 
100 % 

I 30 30 0 Zie toelichting J  

I Vermindering kwaliteit 
stadsdelen, beheer 
distributie en advies 

I -120 -120 0 Zie toelichting  J  

Toelichting prioriteiten en posterioriteiten 
Integreren websites 
In 2011 is in de rompbegroting de incidentele prioriteit van € 0,2 miljoen ten behoeve van het 
integreren van websites. Dit budget is volledig aangewend. In 2010 is gestart met het project 
‘Integreren websites op Amsterdam.nl’. De uitvoering van het project verloopt op schema. Er 
zijn inmiddels 25 websites gemigreerd. In 2011 zijn 21 websites opgeheven. De migratie van 
de websites van de GGD, Bureau Monumenten en Archeologie (BMA) en WerkenbijAmster-
dam zullen naar verwachting in het eerste kwartaal van 2012 worden voltooid. 
 
IP4 Incidentele posterioriteiten 
Bij de realisatie van het project ‘Integreren Websites’ is een posterioriteit opgelegd. De dien-
sten en bedrijven zijn gevraagd om de eerdere kosten en gerealiseerde opbrengsten van het 
project te rapporteren. In het eerste kwartaal van 2012 zal naar verwachting de verdeling 
worden afgerond. De besparing 2011 (€ 0,5 miljoen) is daarom als nog te ontvangen bijdrage 
verwerkt op de balans. 
 
Handhaving taak controle adresregistratie en aanpak identiteitsfraude:De prioriteit en de 
doelstelling zijn volledig gerealiseerd 
Opleiding, scholing en begeleiding personeel en opgeheven taken: De prioriteit en de doel-
stelling zijn volledig gerealiseerd 
Legesverhoging naar 100 %:De prioriteit en de doelstelling is volledig gerealiseerd 
Vermindering kwaliteit stadsdelen, beheer distributie en advies:De posterioriteit en de doel-
stelling is volledig gerealiseerd 
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Algemene dekkingsmiddelen 
 
1 Maatschappelijk effect 
Algemene dekkingsmiddelen is geen programma, maar een verplicht onderdeel in de 
begroting waarin de belangrijkste algemene inkomstenbronnen van de gemeente worden 
toegelicht en verantwoord. In Algemene dekkingsmiddelen kan geen directe koppeling 
worden gelegd tussen (maatschappelijke) doelstellingen en middelen. Feitelijk dienen de in 
algemene dekkingsmiddelen opgenomen inkomstenbronnen als dekking voor uitgaven en 
doelstellingen in de programma’s. In dit hoofdstuk worden de financiële ontwikkelingen met 
betrekking tot deze middelen geschetst.  

2 Kerncijfers  
Totaal programma 

  

Bedragen x € 1 miljoen 

Rekening 
2010 

Begroting 
2011 

Rekening 
2011 

Verschil 
Rekening - 
Begroting  

Lasten + 1.662,1 1.526,4 1.581,8 55,4 

Baten - 3.147,5 2.722,5 2.938,2 215,7 

Resultaat t.l.v. algemene middelen voor mutaties reserves -1.485,4  -1.196,2 -1.356.4 184,3 

Toevoeging minus onttrekking reserves 126,1 -42,8 25,1 63,0 

Resultaat t.l.v. algemene middelen na mutaties reserves -1.359,3  -1.239,0 -1.331,3 -97,2 

Saldo reserves 5.293,0 5.367,7 5.300,6 -67,1 

Saldo voorzieningen 139,0 96,5 118,9 22,4 

 
De komende jaren zal de gemeente Amsterdam fors moeten bezuinigen. Dit heeft te maken 
met de afname van de beschikbare algemene middelen. Om die reden is de 
bezuinigingsopgave, bij uitzondering, als doelstelling in het Programma Algemene 
dekkingsmiddelen opgenomen. 
 
Programakkoord doelstelling 

Doelstelling 42: De stad is financieel gezond  

Indicator Nulmeting en 
peildatum 

Rekening 
2010 

Begroting 
2011 

Bereikt 2011  Te behalen 
resultaat 2010 

2014 
Realisatie bezuinigingen per jaar 
(Structureel evenwicht 
inkomsten – uitgaven) 

n.v.t. n.v.t.  82,9 miljoen 76,3 125,1 miljoen 

Weerstandsvermogen 
voldoende om risico’s op te 
vangen 

  225 miljoen 220,9 miljoen 241,7 miljoen Afhankelijk van 
ontwikkeling 
risicoprofiel 

 
De Gemeente Amsterdam staat voor een grote financiële opgave. Uitgaven nemen toe, terwijl 
inkomsten afnemen. Een gezonde financiële basis met voldoende bestedingsruimte is niet 
meer vanzelfsprekend. Ons college ziet het als zijn taak om, ook voor toekomstige 
generaties, de gemeentelijke financiën meerjarig op orde te krijgen en te houden. Daarom 
staan wij een financieel beleid voor met de volgende uitgangspunten: 
 
� een (meerjarig) structureel sluitende begroting 
� het op peil houden van het weerstandsvermogen van de gemeente 
� een voldoende niveau van reserves en voorzieningen 
� geen dekking van structurele uitgaven met incidentele middelen 
� voldoende financiële ruimte om te kunnen blijven investeren in de stad 
� speciale aandacht voor risicovolle projecten 
� prudent treasurybeleid 
De bezuinigingen die zijn vermeld zijn gebaseerd op de afspraken uit het programakkoord. 
De doelstelling zal worden aangepast als de ontwikkeling van de financiële ruimte daartoe 
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reden geeft. De doelstelling inzake het weerstandsvermogen is primair afhankelijk van de 
ontwikkeling van het risicoprofiel. In de risicoparagraaf van deze rekening wordt hier nader op 
ingegaan. 
 
In het vervolg van het dit hoofdstuk worden de diverse onderdelen van Algemene 
dekkingsmiddelen toegelicht. De toelichting wijkt af van de toelichting op het 
rekeningresultaat in de financiële hoofdlijnen. Dat komt door een verschil in presentatiewijze. 
In het vervolg van dit hoofdstuk worden de cijfers per onderdeel inclusief de bijbehorende 
mutaties aan de reserves toegelicht. De toelichting in de financiële hoofdlijnen over het 
onderdeel algemene dekkingsmiddelen is gebaseerd op cijfers exclusief mutaties aan de 
reserves.   
 

3. Bereikte resultaten per subprogramma 

3.1 Uitkering gemeentefonds 
Subprogramma: Uitkering Gemeentefonds 

  

Bedragen x € 1 miljoen 

Rekening 
2010 

Begroting 
2011 

Rekening 
2011 

Verschil 
Rekening- 
Begroting  

Lasten + 0 0 0 0 

Baten - 1.565,20 1.533,30 1.571,90 38,6 

Saldo -1.565,20 -1.533,30 -1.571,90 38,6 

 
De uitkering uit het Gemeentefonds over 2011 bedraagt € 1.571,9. Dat is € 38,6 miljoen 
hoger dan geraamd in de begroting. 
 

Uitkering Gemeentefonds 
Bedragen x € 1 miljoen 

Begroting 
2011 

Rekening 
2011 

verschil 

Algemene uitkering gemeentefonds 1.330,7 1.346,9 16,2 

Integratieuitkering WMO 58,4 59,6 1,2 

Overige integratie- en decentralisatieuitkeringen 144,1 160,8 16,7 

Verrekening voorgaande jaren  4,5 4,5 

Totaal baten gemeentefonds 1.533,3 1.571,9 38,6 

 
Ten opzichte van de Begroting 2011 is de uitkering gemeentefonds € 38,6 miljoen hoger 
uitgevallen. De belangrijkste oorzaken zijn: 
� de groei van Amsterdam (met name veroorzaakt door een stijging van het aantal 

inwoners, jongeren, minderheden, bijstandsontvangers en woonruimten in het 
gemeentefonds) leidt tot een stijging van de algemene uitkering van € 11,5 miljoen. In dit 
bedrag is ook de ontwikkeling van het negatieve inkomstenmaatstaf OZB meegenomen 

� een technische correctie van een verschil tussen het gemeentefonds op de rijksbegroting 
en het gemeentefonds zoals vermeld in circulaires leidt tot een stijging van de algemene 
uitkering van € 3,9 miljoen 

� specifieke taakmutaties, per saldo is het effect € 0,97 miljoen positief 
� een toename van de decentralisatie- en integratieuitkeringen € 16,5 miljoen 
� bijstelling van de integratieuitkering WMO € 1,2 miljoen 
� verrekening over voorgaande uitkeringsjaren (2009 en 2010) van per saldo € 4,5 miljoen. 

Dit bedrag bestaat voornamelijk uit -/- € 3,0 miljoen aantallenontwikkeling en € 7,5 miljoen 
voor de technische correctie met terugwerkende kracht voor 2009 en 2010 

 
De lasten op het onderdeel gemeentefonds, waar normaliter uitsluitend inkomsten worden 
verantwoord, hebben betreffen een toevoeging aan de reserve ‘egalisatie kasschuif 
gemeentefonds’. 
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3.2 Uitkering Stadsdeelfonds 
Subprogramma: Uitkering Stadsdeelfonds 
 
Bedragen x € 1 miljoen 

Rekening 
2010 

Begroting 
2011 

Rekening 
2011 

Lasten + 634,1 654,6 668,3 

Baten - 0 21,9 22,8 

Saldo 634,1 632,7 645,5 

 
De lasten de uitkering stadsdeelfonds zijn € 13,7 miljoen hoger uitgevallen in 2011. De baten 
zijn € 0,9 miljoen hoger van geraamd in de begroting. Per saldo is er € 12,8 miljoen meer 
uitgekeerd aan de stadsdelen. 
 

Bedragen x € 1 miljoen 
Begroting  

2011 
Rekening  

2011 
Verschil  

Lasten    

Uitkering stadsdeelfonds 630,0 663,7 33,7 

BDU CJG  21,9 0,0 -21,9* 

Nog aan stadsdelen uit te keren in 2011 0,0 -5,7 -5,7 

Nog aan stadsdelen uit te keren in 2012 0,0 8,5 8,5 

Uitkering binnenwaterbeheer Centrum 0,6 0,6 0,0 

Bijdrage Noord kosten beheer wegen landelijke 
gebied 

0,6 0,6 0,0 

Bijdrage Zeeburg in verband met IJburg 0,5 0,5 0,0 

Beheer openbare ruimte met extra kwaliteit 1,0 0,0 -1,0* 

Subtotaal lasten 654,6 668,3 13,6 

    

Baten    

BDU CJG (JGZ) via SDF 21,9 22,8 0,9 

Subtotaal baten 21,9 22,8 0,9 

Saldo Lasten/Baten 632,7 645,5 12,8 
(* conform uitgekeerd, opgenomen bij de algemene uitkering stadsdeelfonds) 
 
De stadsdeelfondsuitkering is € 33,7 miljoen hoger dan geraamd in de Begroting 2011. In dit 
bedrag zijn ook de middelen voor de Centra Jeugd & Gezin (Brede Doeluitkering CJG) en het 
onderhoud van de openbare ruimte met extra kwaliteit opgenomen. De lasten zijn € 13,6 
miljoen hoger dan geraamd; € 0,9 miljoen hiervan wordt direct gedekt uit de stijging van de 
inkomsten uit de BDU CJG die is verhoogd ter compensatie van loon- en prijsstijgingen.  
In de jaarrekening 2010 was een post ‘nog te betalen’ aan de stadsdelen opgenomen van 
€ 5,7 miljoen. Dit bedrag is in 2011 als een incidentele verrekening opgenomen in het 
stadsdeelfonds. Dit bedrag stond op de balans en daarom heeft de verrekening met het 
stadsdeelfonds in 2011 per saldo geen effect op de Rekening 2011 (per saldo neutraal). 
In totaal resteert per saldo een stijging van de lasten die betrekking heeft op de ontwikkeling 
van de stadsdeelfondsuitkering van € 12,8 miljoen.  
 
De ontwikkeling van het stadsdeelfonds grotendeels parallel met de ontwikkeling van het 
gemeentefonds. Het aandeel van het stadsdeelfonds in algemene mutaties in het 
gemeentefonds bedraagt in 2010 39,8%. Verder zijn voor het stadsdeelfonds nog de 
genormeerde OZB inkomsten en de inkomsten uit de canonherziening bij eindetijdvak van de 
particuliere woningbezitters relevant.  
 
De belangrijkste verklaring in de ontwikkeling van het stadsdeelfonds zijn; 
� Het aandeel in de stijging van het gemeentefonds als gevolg van de groei van 

Amsterdam. Dit leidt tot een stijging van € 4,6 miljoen. Dit bedrag is inclusief de 
ontwikkeling van de negatieve inkomstenmaatstaf OZB in het gemeentefonds. 

� Het aandeel in de technische correctie in het gemeentefonds bedraagt € 1,5 miljoen. 
� De toevoeging aan van de decentralisatie-uitkering ‘Impuls herbestemming en 

herontwikkeling aandachtswijken’ (€ 0,6 miljoen) 
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� De verrekening van het gemeentefonds over voorgaande jaren die in 2011 heeft 
plaatsgevonden werkt voor € 1,9 miljoen door naar het stadsdeelfonds. 

� Het aandeel van het stadsdeelfonds in de areaal- en waardeontwikkeling OZB (€ 4,8 
miljoen) 

� Een aantal kleine mutaties mutaties met per saldo een effect van -/- € 0,5 miljoen. Het 
gaat om het aandeel in de erfpachtopbrengsten als van gevolg van canonherzieningen bij 
het einde van het tijdvak voor particulieren, uitname in verband met de centralisatie van 
de Rekenkamer en een correctie uit 2010 die nog stadsdeelfonds verwerkt moest worden 

 
Ook in 2011 is in de rekening een post nog te betalen op genomen (€ 8,5 miljoen). De post 
heeft betrekking op 2011, maar is nog niet verrekend in het stadsdeelfonds. Dit zal in 2012 
incidenteel het stadsdeelfonds worden verwerkt. Deze post bestaat uit onderdelen die reeds 
zijn meegenomen in de bovenstaande toelichting op de ontwikkeling van het stadsdeelfonds. 
Het gaat ondermeer om een gedeelte van het aandeel in van de groei van de algemene 
uitkering, het aandeel in de technische correctie en een deel van de verrekening over 
voorgaande jaren.  

3.3 Belastingen 
Subprogramma: Belastingen 
Bedragen x € 1 miljoen 

Rekening 
2010 

Begroting 
2011 

Rekening 
2011 

Lasten + 36,4 34,7 35,3 

Baten - 203,6 183,3 214,1 

Saldo -168,1 -149,0 -179,2 

 
De opbrengsten aan belastingmiddelen, inclusief afwikkelingsverschillen van oude jaren, zijn 
€ 30,6 miljoen hoger dan begroot. Dit wordt deels veroorzaakt door een incidenteel hogere 
opbrengsten onder andere als gevolg van hogere OZB-opbrengsten á € 17,4 miljoen. De 
stijging OZB eigenaren wordt veroorzaakt door een stijging van de totale gezamenlijke WOZ-
waarde van het bestaande woningareaal (exclusief areaaluitbreiding). De stijging ten aanzien 
van de OZB gebruikers is een voortvloeisel van het feit dat de begroting 2011 is gebaseerd 
op de geactualiseerde cijfers voor het belastingjaar 2010, waarbij een te lage inschatting is 
gedaan van de waarde van de op dat moment nog te waarderen objecten. Verder zijn 
vanwege het herstel van de hotelbranche de opbrengsten toeristenbelasting met € 9,4 miljoen 
gestegen. Daarnaast is € 2,6 miljoen alsnog geïnd na uitspraak arrest door Hoge Raad in het 
kader van het rioolrecht afvoerrecht over de jaren 1990-2001. Tot slot zijn ook de inkomsten 
uit de vermakelijkheidsretributie iets gestegen (€ 0,4 miljoen). 
 
De lasten zijn in 2011 zijn € 0,6 miljoen hoger dan begroot. Dit is het gevolg van een stijging 
van de perceptiekosten voor de belastingheffing en -inning (0,3 miljoen). Dit als gevolg van 
een aantal projecten die zijn uitgevoerd c.q. opgestart in 2011 (interactieve dienstverlening, 
invoering systeemdenken, vooronderzoek basisregistratie kadaster). Tegenover deze stijging 
staan lagere uitgaven voor de aangepaste uitvoering van de basisregistratie WOZ en lagere 
productie, automatisering en controlkosten. Verder zijn ook de uitgaven van het Bureau 
Fiscaal Advies en Control (FAC) gestegen. Hier staat ook een stijging van de baten 
tegenover, maar minder groot. De reden van de extra lasten en baten is de extra vraag naar 
adviezen geweest als gevolg van het project Amsterdam Fiscaal in Control (AFC) dat in 2010 
is gestart en dat doorloopt tot en met 2012.  

3.4 Erfpacht 
Subprogramma: Erfpacht 
Bedragen x € 1 miljoen 

Rekening 
2010 

Begroting 
2011 

Rekening 
2011 

Lasten + 368,4 165,4 215,5 

Baten - 428,4 223,3 276,1 

Saldo -60 -57,9 -60,5 

 
Erfpacht heeft als doel om waardevermeerdering van grond te kunnen gebruiken voor de hele 
gemeenschap. Daarnaast heeft de overheid meer invloed op het gebruik van de grond en 
kunnen maatschappelijk ongewenst ontwikkelingen worden tegen gegaan. Ultimo 2011 wordt 
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gestudeerd op modernisering van het stelsel en de ontwikkeling van nieuwe Algemene 
Bepalingen. De gemeenteraad is hier nauw bij betrokken. 
Amsterdam geeft bouwrijpe grond uit in erfpacht. Deze opbrengsten worden gebruikt als 
dekking van de kosten van het bouwrijp maken van grond. De vraag naar uit te geven grond 
is onder meer sterk afhankelijk van de investeringsbereidheid van marktpartijen, de 
rentestand en de koopkrachtontwikkeling. De gemeente heeft daar weinig invloed op. 
Erfpachters betalen canon of een afkoopsom als vergoeding voor het gebruik van de grond 
gedurende een afgesproken tijdvak. Oudere erfpachtcontracten hebben een vaste canon. Bij 
erfpachtcontracten vanaf 1966 wordt canon periodiek geïndexeerd. Canonbetalende 
erfpachters kunnen kiezen voor afkoop van de canon gedurende de resterende looptijd van 
het tijdvak. Contracten wijzigen tussentijds als er bijvoorbeeld iets verandert aan de 
bebouwing, de bestemming, de grootte van het perceel, of bij het splitsen van het 
erfpachtrecht in appartementsrechten. Voor een nieuw tijdvak wordt canon vastgesteld op 
basis van de marktwaarde van de grond. Uitgezonderd zijn niet-commerciële functies waar 
wordt gewerkt met een standaard grondprijs. 
 
Grondwaarde 
De grondwaarde, de boekwaarde van de in erfpacht uitgegeven grond, omvat het totaal van 
de Amsterdamse uitgifte van grond in erfpacht sinds de invoering van het stelsel. Het gaat bij 
grondwaarde zowel om contracten waarvoor jaarlijks een canon wordt betaald, als de 
afgekochte contracten. De ontwikkeling in 2011 was als volgt: 
 
Bedragen x € 1 miljoen 
 

Rekening 
2010 

Rekening 
2011 

Mutatie  
2011 

Grondwaarde afgekochte rechten 4.282 4.366 84 

Grondwaarde canonbetalende rechten 984 1.122 137 

Totaal grondwaarden 5.266 5.487 221 

 
De toename van de boekwaarde voor erfpachtgrond in 2011 met € 221 miljoen komt vooral 
door nieuwe uitgiften van grond in het Amstelkwartier en bij de Zuidas. Van de in erfpacht 
uitgegeven grond is 80% afgekocht. Een geringe daling ten opzichte van de 81% van vorig 
jaar. Erfpachters kiezen vanwege de crisis en het lage canonpercentage van circa 3% vaker 
voor canonbetaling. De grondwaarde van canonbetalende rechten nam in 2011 met € 137 
miljoen toe, terwijl dat in 2010 € 14 miljoen was. 
 
Ontwikkeling baten en lasten 

Bedragen x € 1 miljoen 
Rekening  

2010 
Begroting  

2011 
Rekening  

2011 
Verschil  

2011 

Lasten + 147,0  77,1  95,8  18,7  

8300101 Erfpacht 56,8  53,8  53,7  -0,1  

8300104 Uitgaven reserve afkoopsommen 48,4  0,0  11,2  11,2  

8300122 Afdracht meerwaarde afkoopsommen 41,5  22,8  30,1  7,3  

8300211 Uitgaven splitsingsunit 0,3  0,5  0,8  0,3  

          

Baten - 313,9  188,6  233,4  44,8  

8300101 Erfpacht 96,9  99,7  101,5  1,8  

8300104 Ontvangsten reserve afkoopsommen 216,0  88,2  130,6  42,4  

8300211 Ontvangsten splitsingsunit 1,0  0,7  1,4  0,7  

          

Mutaties in reserves  113,8  60,6  84,1  23,5  

9803101 mutatie reserve Afkoopsommen 113,8  60,4  83,7  23,3  

9803116 mutatie egalisatiereserve splitsingsunit 0,0  0,2  0,4  0,2  

Erfpacht resultaat 53,0  50,9  53,5  2,6  

Onttrekking reserve meerwaarden afkoopsommen 7 7 7 0 

Saldo erfpacht tbv algemene dekkingsmiddelen 60,0 57,9 60,5 2,6 
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De erfpachtlasten zijn € 18,7 miljoen hoger dan begroot, vooral vanwege hogere teruggave 
van afkoopsommen vanwege het beëindigen van erfpachtrechten en hogere afdrachten. De 
belangrijkste verschillen worden hieronder toegelicht: 
� de afdrachten vanwege meerwaarde afkoopsommen is € 7,3 miljoen hoger dan 

gebudgetteerd vanwege: 
¯ € 4,1 miljoen hogere afdrachten aan het SFV, doordat het aantal splitsingen door 

woningcorporaties fors hoger is uitgevallen dan was begroot. Bij splitsingen wordt 
een nieuw tijdvak afgekocht. De afdracht aan het SFV had nog € 5,3 miljoen hoger 
kunnen zijn, als geen betaalregeling met de corporaties was afgesloten. Om 
corporaties tijdelijk een grotere financiële ruimte te geven, is afgesproken dat 
corporaties over 5 jaar de afkoopsom betalen, maar wel in die periode canon moeten 
voldoen 

¯ € 1,9 miljoen hogere afdrachten aan het VEF, doordat er vanwege het ingaan van 
Bouwen aan de Stad 2 een hogere vergoeding is afgesproken als een 
corporatiewoning wordt verkocht 

¯ € 1,4 miljoen hogere afdrachten naar de grondexploitatie en woningcorporaties onder 
andere vanwege specifieke afspraken uit de Algemeen Convenant Erfpacht (ACE) en 
afdrachten aan de grondexploitatie IJburg 

� de apparaatskosten zijn € 0,3 miljoen hoger dan was begroot. In 2011 is besloten om 
conform de meerjarenbegroting het budget met € 0,2 miljoen te verhogen 

� de overige lasten zijn € 0,5 miljoen hoger dan begroot, vooral vanwege het opnemen van 
een voorziening voor dubieuze debiteuren van € 1,2 miljoen, terwijl € 0,5 miljoen daarvoor 
is begroot 

� hoeveel afkoopsommen terugbetaald worden vanwege het beëindigen van het 
erfpachtrecht is van te voren moeilijk in te schatten en is daarom niet begroot. Uiteindelijk 
is in 2011 € 11,2 miljoen aan afkoopsommen terugbetaald  

 
De erfpachtbaten zijn € 44,8 miljoen hoger dan begroot, vooral vanwege hogere ontvangen 
afkoopsommen. De verschillen zijn per volgnummer: 
� de canonopbrengsten zijn € 2,3 miljoen hoger omdat bij de nieuwe uitgifte van 

erfpachtrechten en bij canonherziening einde tijdvak verhoudingsgewijs meer gekozen 
wordt voor canon dan voor afkoop en vanwege de betalingsregeling met de corporaties  

� tevens is conform 2010 een bedrag van € 0,7 miljoen canonopbrengsten in mindering 
gebracht op de baten en toegevoegd aan de baten van het Food Center 

� de ontvangen afkoopsommen zijn € 42,4 miljoen hoger aangezien er meer nieuwe 
erfpachtrechten zijn uitgegeven dan in de begroting werd verwacht 

 
De mutaties in de reserves zijn € 23,5 miljoen hoger dan begroot, vooral omdat er meer 
afgekochte grondwaarde in de reserves wordt toegevoegd. 
� Met de ontvangen afkoopsommen is de lening afgelost waarmee de grondwaarde van de 

afgekochte rechten is aangeschaft; de grondwaarde van de afgekochte rechten wordt 
daarmee toegevoegd aan de reserves. Aangezien er meer afkoopsommen zijn ontvangen 
is het bedrag waarmee de reserve afkoopsommen wordt verhoogd € 23,3 miljoen hoger 
dan is begroot 

� Het bedrag dat is toegevoegd aan de egalisatiereserve splitsingsunit (€ 0,4 miljoen) is 
€ 0,2 miljoen hoger dan is begroot. De egalisatiereserve splitsingsunit is ingesteld om de 
kosten mee te voldoen die ontstaan om de nog aanwezige splitsingswerkzaamheden uit 
te voeren als het Convenant splitsen en verkoop sociale huurwoningen in 2020 is 
afgelopen. In 2011 is besloten om het resultaat van de splitsingsunit (€ 0,6 miljoen) met 
aftrek van de besparing (€ 0,2 miljoen) toe te voegen aan de egalisatiereserve 
splitsingsunit. 

 
Bovenstaand resultaat van € 60,5 miljoen is inclusief de begrote jaarlijkse vrijval van 
€ 7 miljoen uit de reserve afkoopsommen. 
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Resultaat erfpacht 
Bedragen x € 1 miljoen Rekening 

2010 
Begroting 

2011 
Rekening 

2011 

Resultaat t.g.v. algemene middelen 60,0 57,9 60,5 

Resultaat t.g.v. Stimuleringsfonds Volkshuisvesting 34,5 16,8 21,2 

Resultaat t.g.v. Vereveningsfonds 4,8 6,0 7,9 
 
Het resultaat van het erfpachtbedrijf dat beschikbaar is voor de algemene middelen is € 2,6 
miljoen hoger dan begroot omdat bij erfpachters verhoudingsgewijs vaker kiezen voor canon 
dan voor afkoop. Daarnaast is vanwege de betalingsregeling met de woningcorporaties meer 
canon ontvangen.  
De afdracht aan het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting is boven het begrote niveau 
uitgekomen, doordat het aantal splitsingen door corporaties in 2011 fors hoger uitviel. Omdat 
het uiteindelijk om een begrensde hoeveelheid splitsingen gaan zullen deze inkomsten op 
termijn afnemen. 
De afdracht aan het Vereveningsfonds is met € 7,9 miljoen, € 1,9 miljoen hoger dan begroot 
vanwege het ingaan van de afspraken van Bouwen aan de Stad 2 per 1 juli 2011. 

3.5 Financiering 
Subprogramma: Financiering 
Bedragen x € 1 miljoen 

Rekening 
2010 

Begroting 
2011 

Rekening 
2011 

Lasten + 326,8 424,7 405,3 

Baten - 455,3 513,9 508,3 

Saldo -128,5 -89,2 -103,0 

 
Het positieve saldo van het subprogramma Financiering is € 13,8 miljoen hoger dan geraamd 
in de begroting 2011. Dit is als volgt te verklaren; 
 
Rente eigen financieringsmiddelen 
In totaal wordt € 69,5 miljoen aan bespaarde rente over de eigen financieringsmiddelen ten 
gunste van de algemene dienst gebracht. Dit is € 2,5 miljoen minder dan begroot.  
De toevoeging aan de reserve stimuleringsfonds volkshuisvesting is € 1 miljoen hoger dan 
begroot. Per saldo is het resultaat op de rente over de eigen financieringsmiddelen -/- € 3,5 
lager. 
 
Doorberekende rente (rente omslag) 
De rentelasten zijn € 14,7 miljoen hoger dan begroot. Over de kapitaalschuld wordt aan 
diensten en stadsdelen een vaste rentevergoeding in rekening gebracht. Deze inkomsten zijn 
€ 42,8 hoger dan begroot. Het verschil tussen de betaalde rente en de doorberekende rente 
wordt jaarlijks toegevoegd aan de egalisatiereserve kapitaallasten. Aangezien deze reserve 
de maximale stand heeft bereikt is er in de rekening 2011 geen toevoeging aan deze reserve 
gedaan. Het resultaat van de omslag over 2011 bedraagt € 63,1 miljoen. Hiervan was reeds 
€ 35,1 in de begroting verwerkt. Het positieve resultaat van de renteomslag bedraagt 
derhalve € 28,1 miljoen. Naast het gegeven dat de egalisatiereserve kapitaallasten de 
maximale omvang heeft bereikt is bij de begroting 2011 besloten tot een stelselwijziging met 
betrekking tot de rentetoerekening. Dit heeft ertoe geleid tot een verlaging van de grens voor 
de maximale omvang van de egalisatiereserve kapitaallasten van € 140 miljoen naar € 60 
miljoen; een verlaging van € 80 miljoen waarvan € 61,6 miljoen ten gunste komt aan de 
algemene dienst van de centrale stad. Deze onttrekking is conform begroting geboekt 
hetgeen geen dus effect heeft ten opzichte van de begroting. 
Een deel van de doorberekende rente wordt betaald door de stadsdelen en waternet. Bij 
vrijval of een positieve resultaat delen zij, naar rato van de boekwaarde van de uitstaande 
leningen, mee in het resultaat. Als gevolg van het positieve resultaat is de teruggaaf € 9,0 
miljoen hoger dan geraamd in de begroting. Per saldo is het resultaat van de renteomslag ten 
opzichte van de begroting € 19,1 miljoen positief. 
 
Toevoeging aan het weerstandsvermogen 
De raad heeft bij de Begroting 2011 ingestemd met een toevoeging van € 65 miljoen in 2011 
aan de Algemene Risico Reserve. Dit had betrekking op de dekking van de extra kosten van 
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het onder druk ontgraven van het station Vijzelgracht van de Noord-Zuidlijn. Vanwege de 
onderhandelingspositie van de gemeente was de toevoeging kabinet (zie Begroting 2011, blz 
384). Inmiddels is de ontgraving voltooid en is de raadscommissie ook geïnformeerd over de 
kosten en de dekking daarvan. De post van € 65 miljoen in de Algemene Risico Reserve kan 
daarom worden overgeheveld naar de reserve gemeentelijke bijdrage Noord-Zuidlijn. Dit zal 
in de begroting 2013 worden verwerkt. 
Uw vergadering heeft bij de rekening 2011 ingestemd met de vorming van een 
risicovoorziening van € 75 miljoen. De ontwikkeling van de Algemene Risico Reserve en de 
risicovoorziening in 2011 wordt verder toegelicht in de risicoparagraaf van deze rekening. 
 
De toevoeging aan het weerstandsvermogen bedraagt € 72,5 miljoen. Dit is € 1,8 miljoen 
hoger dan geraamd in de begroting. Het effect op het saldo is negatief. 

3.6 Deelnemingen 
Subprogramma: Deelnemingen 
Bedragen x € 1 miljoen 

Rekening 
2010 

Begroting 
2011 

Rekening 
2011 

Lasten + 10,1 10,7 10,6 

Baten - 37,6 36,4 42,1 

Saldo -27,4 -25,6 -31,5 

 
Bij deelnemingen is sprake van kapitaalverstrekking door de gemeente. De rentelasten van 
deze kapitaalverstrekkingen worden deels verantwoord in de diverse programma’s. Voor een 
aantal deelnemingen gebeurt dat op gemeentelijk niveau. De boekwaarde van de 
deelnemingen is € 250,5 miljoen. De rentelasten bedragen € 10,6 miljoen. Dit is vrijwel gelijk 
aan de raming in de begroting 2011. 
De dividendopbrengsten bedragen € 42,1 miljoen. Dit is € 5,7 miljoen hoger dan begroot. Dit 
wordt verklaard door: 
� Een hogere dividenduitkering van Schiphol (€ 3,3 miljoen) 
� Een hogere dividenduitkering BNG (€ 0,6 miljoen) 
� Een hogere dividenduitkering Alliander (€ 1,4 miljoen) 
� NV Het Havengebouw heeft geen dividenduitgekeerd (-/- € 0,2 miljoen) 
� De gemeente heeft als enig aandeelhouder in de NV Maatschappij tot exploitatie van het 

Hotel en Café Hollandais een onttrokking gedaan aan de algemene reserve van de NV 
om deze een evenwichtig niveau te geven. Dit bedrag is uitgekeerd als dividend (€ 0,6 
miljoen). 

3.7 Overige algemene dekkingsmiddelen 
Subprogramma: Overige algemene dekkingsmiddelen 
Bedragen x € 1 miljoen 

Rekening 
2010 

Begroting 
2011 

Rekening 
2011 

Lasten + 735,4 633,4 655,6 

Baten - 779,6 650 687,7 

Saldo -44,2 -16,6 -32,1 

 
Het onderdeel overige algemene dekkingsmiddelen is een verzameling van diverse posten. 
Op hoofdlijnen kan dit subprogramma worden onderverdeeld in drie onderdelen; algemene 
begrotingsposten, apparaatskosten en toevoegingen/onttrekkingen aan reserves. De lasten 
van overige algemene dekkingsmiddelen zijn € 22,3 miljoen hoger dan begroot. De baten zijn  
€ 37,7 miljoen hoger. Per saldo een verbetering van het resultaat € 15,5 miljoen ten opzichte 
van de begroting. 
 
Algemene begrotingsposten 
Subprogramma:  Overige algemene dekkingsmiddelen/ 
Algemene begrotingsposten 
Bedragen x € 1 miljoen 

Rekening 
2010 

Begroting 
2011 

Rekening 
2011 

Lasten + 
224,0 128,9 104,5 

Baten - 
283,1 51,7 90,7 

Saldo 
-59,2 77,1 13,8 
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Ten opzichte van de begroting zijn de lasten € 24,4 miljoen lager en de baten € 39 miljoen 
hoger. Per saldo een verbetering van € 63,3 miljoen. 
� de in de begroting opgenomen stelpost ‘kapitaallasten van onrendabele investeringen die 

niet in de rekening worden verwerkt. Het totale effect bedraagt per saldo € 4 miljoen. 
Zowel de lasten voor onrendabele investeringen als de ‘baten’ – eigenlijk gaat het om 
lagere lasten kapitaallasten- voor kapitaallasten voor niet tot uitgaaf komende 
investeringen - komen tot uitdrukking in de programma’s 

� Uitgaven en inkomsten die samenhangen met de bedrijfsvoeringsreserve van het OGA 
leiden tot een verslechtering van het saldo van -/- € 1,1 miljoen ten opzichte van de 
begroting. Hier staat een verbetering van het saldo in het onderdeel ‘mutaties reserves’ 
tegenover 

� Na de eerste begrotingswijzing staat er nog een bedrag op de stelpost 
prioriteiten/posterioriteiten van € 1,2 miljoen. In de primaire begroting stond er een bedrag 
van € 17,2 miljoen op deze stelpost. Deze stelpost heeft betrekking op de bedrijfsvoering. 
In de 1e begrotingswijziging is € 16,0 miljoen verwerkt in de begrotingen van de diensten 
(programma’s). Het restant is niet gerealiseerd. Dit leidt tot een verslechtering van het 
saldo van -/- € 1,2 miljoen. Dit is eenmalig, in de begroting 2012 is deze stelpost niet 
opgenomen 

� Op de post frictiekosten huisvesting was € 2,6 miljoen begroot aan uitgaven en € 4,6 
miljoen aan baten. De uitgaven in 2011 bedragen € 2,6, maar de baten zijn niet 
gerealiseerd. Dit leidt tot een nadeel van -/- € 4,6 miljoen. Een klein deel van deze 
posterioriteit (€ 0,5 miljoen) is gerealiseerd en verwerkt in het desbetreffende programma 

� Op de post ‘concerncontroller niet tot vorenstaande behorende’ is € 5,5 miljoen aan 
lasten verantwoord, € 4,6 miljoen meer dan begroot, en € 24,7 miljoen aan baten die niet 
waren begroot. Per saldo een verbetering van het resultaat van € 20,1 miljoen. De 
uitgave betreffen met name de kosten voor de verbetering van de concerncontrol (dienst 
IVV, 10 lessen NoordZuidlijn) en versterking concerncontroller die worden gedekt uit de 
bij de jaarrekening 2010 daarvoor gevormde reserve en de afwikkeling van een betwiste 
BTW-BCF declaratie. De baten betreffen met name de vrijval van een deel van de escrow 
van NUON van € 9,2 miljoen, de vrijval van de reserves stedelijk museum en vlakke vloer 
stadsschouwburg die worden overgeheveld naar het programma Cultuur en Monumenten 
€ 12,2 miljoen 

� Ook de vrijval van het rekeningresultaat 2010 wordt hier als baat verantwoord. De 
middelen worden, na aftrek van de lasten voor de vorming van nieuwe reserves waar 
Raad bij de rekening 2010 toe heeft besloten, toegevoegd aan de reserve incidentele 
ruimte. Dit wordt hieronder toegelicht, hier geeft dit een voordeel van € 31,7 miljoen 

� De baten op de stelpost frictiekosten/besparingen op uitgaven grond-, weg- en 
waterbouw zijn niet gerealiseerd. Het gaat posterioriteiten. Dit leidt tot een nadeel van  
-/- € 1,2 miljoen 

� De uitgaven voor het Coalitieproject 2012 verantwoord in het programma Openbare Orde 
en Veiligheid. Binnen het subprogramma Overige Algemene Dekkingsmiddelen leidt dit 
tot een voordeel van € 8 miljoen ten opzichte van de begroting 

� De uitgaven voor het fonds Klimaat en Duurzaamheid (onderdeel van het AIF) bedragen 
slecht € 0,4 miljoen. Dit is € 9,6 minder dan begroot. Dit leidt derhalve tot een voordeel. 
De geraamde uitgaven werden gedekt door een onttrekking aan de reserve Amsterdams 
Investeringsfonds. Omdat er geen uitgaven zijn gedaan, is er ook geen onttrekking aan 
de reserve gedaan 

� Er zijn geen uitgaven gedaan voor het fonds Innovatie en Economie (AIF), dit leidt tot een 
voordeel van € 10 miljoen De geraamde uitgaven werden gedekt door een onttrekking 
aan de reserve Amsterdams Investeringsfonds. Omdat er geen uitgaven zijn gedaan, is 
er ook geen onttrekking aan de reserve gedaan 

� De uitgaven op de post onvoorzien zijn € 25,6 miljoen hoger dan begroot. Dit wordt 
veroorzaakt door een afwaardering van de boekwaarde van twee gemeentelijk 
deelnemingen. Dit heeft een nadelig effect op het resultaat. De afwaardering van de 
deelneming Stadion Arena van € 25 miljoen heeft het grootste financiële effect. De reden 
voor deze herwaardering is gelegen in het feit dat er afgelopen jaren geen dividend is 
uitgekeerd en dat de gemeente Amsterdam geen aandelen, maar certificaten op 
aandelen in bezit heeft die lager worden gewaardeerd 

� Aan de voorziening Risico’s die vorig jaar bij de rekening is gevormd, is € 13,8 miljoen 
onttrokken. Dit was niet begroot en leidt tot een voordeel binnen algemene 
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dekkingsmiddelen. De vrijval dient voor de dekking van het tekort bij de dienst ICT 
(€ 11,1) en de vorming van een voorziening voor de frictiekosten als gevolg van de 
overdracht van de ambulancedienst (€ 2,7 miljoen). De posten zijn als last opgenomen in 
respectievelijk het programma Facilitair en Bedrijven en het programma Zorg. 

 
Apparaatskosten 
Subprogramma: Overige algemene dekkingsmiddelen/ 
Apparaatskosten 
Bedragen x € 1 miljoen 

Rekening 
2010 

Begroting 
2011 

Rekening 
2011 

Lasten + 
355,4 301,4 334,5 

Baten - 
355,4 308,5 334,9 

Saldo 
0,0 -7,1 -0,4 

 
Op dit onderdeel worden de indirecte lasten en baten van een aantal diensten verwerkt. Per 
saldo is dit onderdeel vrijwel neutraal. De lasten zijn € 33,1 miljoen hoger dan geraamd de 
baten € 26,4 miljoen. Per saldo een verslechtering van het resultaat ten opzichte van de 
begroting van € 6,7 miljoen. In de begroting was er sprake van een positief saldo van € 7 
miljoen. In de rekening een positief saldo van € 0,4 miljoen op deze post. De indirecte kosten 
en baten worden hier verzameld en, in principe, doorlast naar de programma’s.  
De grootste afwijkingen ten opzichte van de begroting worden veroorzaakt door OGA (-/- € 2 
miljoen), DRO (€ 2 miljoen), DMO (-/- € 0,3 miljoen), DWZS (-/- € 0,4 miljoen) en DWI (-/- 
€ 5,8 miljoen). 

Toevoegingen/Onttrekkingen Reserves 
Subprogramma: Overige algemene dekkingsmiddelen/ 
Mutaties Reserves 
Bedragen x € 1 miljoen 

Rekening 
2010 

Begroting 
2011 

Rekening 
2011 

Lasten + 
156,0 203,1 216,6 

Baten - 
141,0 289,7 262,1 

Saldo 
15,0 -86,6 -45,5 

 
De toevoeging aan reserves bedraagt € 216,6 miljoen en de onttrekking € 262,1 miljoen. Dit 
is respectievelijk € 13,5 miljoen meer en € 27,7 miljoen minder dan begroot. Per saldo is dit 
een verslechtering van -/- € 41,2 miljoen ten opzichte van de begroting. Dit is het gevolg van 
een aantal mutaties die niet in de begroting 2011 zijn verwerkt. Het gaat om de volgende 
mutaties: 
� de toevoeging aan de reserve incidentele ruimte van het resultaat uit de jaarrekening 

2010. Na aftrek van de vorming van een aantal nieuwe reserves is € 21,5 miljoen aan 
deze reserve toegevoegd. Dit was nog begroot 

� aan de reserve NUON-opbrengsten in € 18,3 miljoen onttrokken. Dit betreft escrow die in 
2010 is vrijgevallen en die in de rekening 2010 is toegevoegd aan deze reserve. Na 
onttrekking in 2011 zijn deze middelen toegevoegd aan het Amsterdam 
Investeringsfonds. Dit leidt hier tot een voordeel 

� aan het AIF is € 18,3 miljoen meer toegevoegd dan begroot. Het gaat om de hierboven 
genoemde vrijval van bij de verkoop van de aandelen achtergehouden escrow. Verder is 
er 19,6 miljoen minder onttrokken dan geraamd. Dit omdat er nog nauwelijks uitgaven zijn 
gedaan voor de pijlers Innovatie & Economie en Klimaat & Duurzaamheid van het AIF. 
Per saldo leidt dit hier tot een nadeel van -/- € 37,9. Binnen algemene dekkingsmiddelen 
in zijn totaliteit heeft dit echter geen effect op het resultaat 

� tot slot er enkele kleine afwijkingen ten opzichte van de begroting die bij elkaar genomen 
nauwelijks effect hebben op het resultaat. De belangrijkste afwijking betreft de 
bedrijfsvoeringsreserve van het OGA waar per saldo meer aan is onttrokken dan begroot 
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4 Reserves en voorzieningen 
 
4.1 Reserves 
Bedragen x € 1 miljoen Stand 

Ultimo 
2010 

Verwachte 
mutaties 

2011 

Stand 
Ultimo 
2011 

  + -/-  
Reserves     
Reserve frictiekosten motie Mulder c.s. / heroverwegingen 0,1 0,0 0,1 0,0 
Reserve Incidenteel 2010 gevormd uit vrijval facilitaire reserves in 
rekening 2009 (motie 434/ B") 0,2 0,0 0,2 0,0 

Egalisatiereserve kasschuif Gemeentefonds 0,0 1,2 0,0 1,2 
Stedelijk Museum 7,2 -7,2 0,0 0,0 
Versterking gemeentebrede Control 0,0 3,0 3,0 0,0 
Vlakke Vloer Stadsschouwburg 5,0 -5,0 0,0 0,0 
Wegwerken voorraden bezwaren en verzoeken 0,1 0,0 0,1 0,0 
Afkoopsommen erfpacht 4.281,2 119,4 35,7 4.364,9 
Weerstandsvermogen 150,0 72,5 0,0 222,5 
NUON-opbrengsten 367,0 -18,3 135,6 213,1 
Egalisatiefonds kapitaallasten 140,0 0,0 80,0 60,0 
Deelneming GVB 78,8 0,0 0,0 78,8 
Meerwaarden afkoopsommen Grondbedrijf 62,6 0,0 7,0 55,6 
Reserve fusie waterbeheer 57,0 2,4 4,0 55,4 
Reserve incidentele ruimte 2010-2011 121,4 26,4 121,4 26,4 
Reserve Bouwfonds 7,3 0,0 0,0 7,3 
Beurs van Berlage 5,9 0,0 0,0 5,9 
Algemene reserve (DRO) 2,4 0,2 0,0 2,6 
Egalisatiereserve splitsingsunit 1,5 0,4 0,0 1,9 
Reserve bedrijfsvoering (OGA) 1,3 0,5 1,1 0,7 
Afkoopsommen erfpacht 2e termijn 0,9 0,0 0,0 0,9 
Garantiefonds Gemeentelijke Kredietbank Amsterdam 0,9 0,3 0,3 0,9 
Basisregister WOZ 0,6 0,0 0,1 0,5 
Reserve Amsterdams Investeringsfonds 0,0 168,3 8,4 159,9 
Reserve Frictiekosten Heroverwegingen 2011-2012 0,0 27,2 0,0 27,2 
Reserve Middelen t.b.v. PMI en evenementen 2012-2014 0,0 18,0 0,0 18,0 
WW reserves 2,4 0,8 0,4 2,8 
     
Totaal reserves 5.293,8 410,1 397,4 5.306,5 

 
4.1.1 Nieuwe reserves 
In 2011 zijn drie nieuwe reserves gevormd. Deze reserves stonden in de Begroting 2011 of 
zijn gemeld in de 8ste maandsrapportage 2011. Het gaat om: 
 
Reserve Amsterdams Investeringsfonds 
Het gaat om de middelen voor het Amsterdams Investeringsfonds. Naast de begrote 
toevoeging van € 150 miljoen, is de in 2010 vrijgekomen escrow à € 18,3 miljoen aan deze 
reserve toegevoegd. Er is € 0,4 miljoen onttrokken voor de pijler Klimaat & Duurzaamheid en 
€ 8 miljoen voor het coalitieproject 2012. Het saldo van deze reserve bedraagt eind 2011 
€ 159,9 miljoen. 
 
Reserve middelen voor het PMI en evenementen 2012-2014 
In de Begroting 2011 zijn middelen beschikbaar gesteld voor het programma 
maatschappelijke investeringen (PMI) en evenementen voor de periode 2012-2014. Conform 
begroting is € 18 miljoen aan deze reserve toegevoegd. 
 
Versterking gemeentebrede Control 
Dit is een extra comptabele reserve uit de jaarrekening 2010. Deze reserve is gevormd in 
2011 en voorts zijn de middelen zijn uitgegeven. Eind 2011 heeft deze reserve geen saldo 
meer. 
 
Reserve frictiekosten heroverwegingen 2011-2012 
De toevoeging aan deze reserve bedraagt € 27,2 miljoen. Dit is conform de begroting. 
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Egalisatiereserve kasschuit Gemeentefonds. 
In de periode 2011-2014 ontvangt Amsterdam middelen voor het Nationaal 
uitvoeringsprogramma dienstverlening (NUP). Deze middelen worden in 2015 terugbetaald in 
de vorm van een korting op de gemeentefondsuitkering. Per saldo komen er geen extra 
middelen beschikbaar. Door deze middelen in een reserve te storten wordt voorkomen dat de 
middelen worden uitgegeven. De korting op de gemeentefondsuitkering in 2015 wordt door 
een onttrekking aan deze reserve gedeeltelijk opgevangen. In 2011 is aan deze reserve een 
bedrag toegevoegd van € 1,2 miljoen. Dit is gemeld in de 8ste maandsrapportage 2011. 
 

4.1.2 Afgewikkelde reserves 
Reserve frictiekosten motie Mulder c.s. / heroverwegingen 
Deze reserve is ingesteld voor de dekking van frictiekosten die het gevolg zijn van de 
uitvoering van deze motie. Het resterende saldo is niet uitgegeven en is vrijgevallen. 
 
Reserve Incidenteel 2010 gevormd uit vrijval facilitaire reserves in rekening 2009 (motie 434/ 
B") 
Incidenteel is er extra ruimte vrijgemaakt in de Begroting 2010 deze is gedekt uit de vrijval 
van een aantal 
reserves van facilitaire onderdelen van de gemeente. Dit is reeds gerealiseerd in 2010. Deze 
reserve had in de rekening 2010 al kunnen vrijvallen. Dat is nu in 2011 verwerkt. 
 
Reserve versterking gemeentebrede control 
Zie toelichting nieuwe reserves. 
 
Stedelijk Museum 
Deze reserve is vrijgevallen. Hiertegenover staat de toevoeging aan de reserve 
herontwikkeling stedelijk museum in het programma Cultuur en monumenten. 
 
Vlakke Vloer Stadsschouwburg 
Deze reserve is vrijgevallen. Hiertegenover staat de toevoeging aan de reserve 
herontwikkeling stedelijk museum in het programma Cultuur en monumenten. 
 
Wegwerken voorraden bezwaren en verzoeken 
Deze reserve is in  2009 ingesteld voor het bekostigen van uitgaven voor het realiseren van 
structurele verbeteringen in de afhandeling van bezwaren en kwijtscheldingsverzoeken. De 
resterende middelen zijn in 2011 volledig besteed. 

4.1.3 Gehandhaafde reserves 
Weerstandsvermogen 
Een uitgebreide toelichting op de ontwikkeling in 2011 is opgenomen in de verplichte 
paragraaf Weerstandsvermogen in hoofdstuk 4 Verplichte Paragrafen.  
 
Afkoopsommen erfpacht 
In deze reserve worden de van erfpachters ontvangen afkoopsommen gestort. De rente over 
de reserve dient als dekking voor de rentelasten over de waarde van de in erfpacht 
uitgegeven grond. Begroot was een toevoeging van € 88,2 miljoen en een onttrekking van 
€ 27,8 miljoen. Uiteindelijk is ultimo 2010 € 119,4 toegevoegd en € 35,7 miljoen onttrokken.  
 
Nuon-opbrengsten 
De opbrengst uit de verkoop van Nuon is in een reserve gestort. In 2011 is conform begroting 
€ 135,4 miljoen onttrokken en de toevoeging van de vrijgekomen escrow uit 2010 
teruggedraaid. Per saldo is het saldo eind 2011 € 153,7 miljoen lager en bedraagt € 213,1 
miljoen. 
 
Egalisatiefonds kapitaallasten:  
De door de gemeente te betalen rentelasten worden doorbelast aan de overige onderdelen 
van de begroting. Verschillen tussen betaalde en doorberekende rentelasten worden in 
principe toegevoegd of onttrokken aan het Egalisatiefonds kapitaallasten. Hierdoor wordt het 
mogelijk ontwikkelingen van de marktrente op een gematigde wijze in de begroting te 
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verwerken. De stand van deze reserve is gemaximeerd op € 60 miljoen. Overschotten vallen 
vrij ten gunste van de algemene dienst,  de stadsdelen en Waternet. In 2011 is € 80 miljoen 
onttrokken aan deze reserve vanwege het verlagen van de maximale omvang van € 140 
miljoen naar € 80 miljoen. Dit is onderdeel van de stelselwijziging rentetoerekening. Een deel 
van de vrijval komt ten gunste van de stadsdelen en waternet. Omdat deze reserve de 
maximale omvang heeft bereikt zijn er geen toevoegingen gedaan. Het saldo ultimo 2011 
bedraagt derhalve € 60 miljoen. 
 
Deelneming GVB  
De reserve betreft de waardering in de deelneming NV GVB. De rente over deze reserve 
dient ter dekking van de rentelast over de boekwaarde van de deelneming in NV GVB. Er 
waren in 2011 geen mutaties. 
 
Meerwaarden afkoopsommen Grondbedrijf 
De bedragen waarmee de erfpachtafkoopsommen de grondwaarde overtreffen, werden tot 
2001 door OGA afgedragen aan de algemene dienst. Vanaf 2001 geldt een andere 
beleidslijn. Conform het toenmalige Financieel Meerjarenperspectief valt vanaf 2005 uit de 
reserve jaarlijks een bedrag van € 13 miljoen vrij ten gunste van de algemene dienst. Vanaf 
2009 is dit bedrag verlaagd naar € 7 miljoen. De onttrekking is conform Begroting 2011 
verwerkt. 
 
Reserve fusie waterbeheer  
Bij de overgang van de gemeentelijke waterkwaliteits- en kwantiteitstaken naar de stichting 
Dienst Waterbeheer en Riolering in 1997 zijn afkoopsommen verkregen die gedurende een 
aantal jaren (tot 2047) ten gunste van de algemene dienst vrijvallen. Toevoeging en 
onttrekking zijn conform begroting. 
 
Reserve incidentele ruimte 
Aan deze reserve is het rekening resultaat 2010 toegevoegd. Dit is onderdeel van de 
incidentele ruimte 2012. Het rekeningresultaat 2009 dat onderdeel was van de incidentele 
ruimte 2011 is in 2011 volledig aan deze reserve onttrokken. 
Daarnaast is er in 2011 € 4,9 miljoen toegevoegd aan deze reserve. Dit is de financiële 
uitwerking van amendement 709 (‘behoud het goede’) die bij de begrotingsbehandeling 2011 
door de Raad is aangenomen. 
 
Reserve Bouwfonds 
Deze reserve is in 2000 gevormd uit de opbrengst van de verkoop van de aandelen in de NV 
Bouwfonds Nederlandse Gemeenten. De rente over de reserve vormt de dekking voor de 
vervallen dividendopbrengst en de rentelast over een deel van het aandelenkapitaal in de NV 
Zeedijk. Conform begroting zijn er geen toevoegingen of onttrekkingen geweest. 
 
Beurs van Berlage 
Deze reserve betreft de waardering van de kapitaalverstrekking ten behoeve van de 
deelneming in de Beurs van Berlage. De rente over deze reserve dient ter dekking van de 
rentelast van deze kapitaalverstrekking. In 2011 hebben zich geen mutaties voorgedaan. 
 
Algemene reserve (DRO) 
Aan de algemene reserve van DRO is € 0,2 miljoen toegevoegd. Het saldo ultimo 2011 
bedraagt € 2,6 miljoen. 
 
Egalisatiereserve splitsingsunit 
De reserve splitsingsunit dient ter verevening van de kosten voor het maken van splitsingen 
van erfpachtrechten voor corporaties en de hiervoor ontvangen vergoedingen die in de tijd 
niet gelijk lopen. In 2011 is € 0,4 miljoen toegevoegd. Het saldo ultimo 2011 bedraagt € 1,9 
miljoen. 
 
Reserve bedrijfsvoering (OGA) 
Aan deze reserve is € 0,5 miljoen toegevoegd en € 1,1 miljoen onttrokken. Het saldo 
bedraagt ultimo 2011 € 0,7 miljoen. Dit bedrag is bestemd voor Parkmanagement, 
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Samenwerkingsproject volkshuisvesting Suriname de verdere uitvoering van de centralisatie 
erfpachtbeheer en winst uit opdrachtnemerschap. 
 
Afkoopsommen erfpacht 2e termijn 
De reserve Erfpacht 2e termijn wordt gevoed door vrijval uit de reserve afkoopsommen bij 
herziening van rechten. De vrijval ontstaat indien een recht in het 1e tijdvak is afgekocht, maar 
in het 2e tijdvak canon wordt betaald. Deze reserve valt niet goed te ramen, maar de jaarlijkse 
dotatie is over het algemeen gering. In 2011 hebben zich geen mutaties voorgedaan. De 
stand ultimo 2010 bedraagt € 0,9 miljoen. 
 
Garantiefonds Gemeentelijke Kredietbank Amsterdam 
Indien de Gemeentelijke Kredietbank (GKA) bij het verstrekken van een persoonlijke lening, 
waarbij een schuldregeling met schuldeisers wordt getroffen en waarbij sprake is van 
problematische schulden (ziekenfonds, huur, energie), teveel risico loopt, kan de GKA, als de 
cliënt niet alsnog aan zijn of haar verplichtingen kan voldoen, een beroep doen op een 
garantiefonds. Aan het Garantiefonds wordt jaarlijks een bedrag van circa € 0,3 miljoen 
gedoteerd. Er wordt vanuit gegaan dat voor eenzelfde bedrag een beroep op het 
Garantiefonds wordt gedaan. In 2011 is € 0,3 miljoen onttrokken. Het saldo ultimo 2011 
bedraagt € 0,9 miljoen. 
 
Basisregister WOZ 
In de Begroting 2009 was een incidenteel accres opgenomen van € 0,9 miljoen voor de 
initiële kosten van de bouw van de Basisregistratie WOZ en de communicatie met de 
afnemers. Dit accres werd opgenomen op basis van een in 2008 aangenomen wetsvoorstel, 
waarmee de Basisregistratie WOZ met ingang van 1 januari 2009 werd ingesteld. De 
uitvoering moest worden uitgesteld omdat het ministerie van Financiën in september 2009 
besloten heeft een onderdeel – de Landelijke voorziening BR WOZ – uit te stellen. In 2011 
is € 0,1 miljoen onttrokken. Het saldo eind 2011 bedraagt € 0,5 miljoen. 
WW-reserves; aan de WW/wachtgeld reserves is € 0,8 miljoen toegevoegd en € 0,4 miljoen 
onttrokken het saldo eind 2011 bedraagt € 2,8 miljoen. 
 
4.2 Voorzieningen 
 
Bedragen x € 1 miljoen Stand 

Ultimo 
2010 

Verwachte 
mutaties 

2011 

Stand 
Ultimo 
2011 

  + -/-  
Voorzieningen     
Risico Voorziening 75,0 0,0 13,8 61,2 
Voorziening geoormerkte gelden GWA/SVA 0,0 2,2 0,3 1,9 
Juridische risico's 35,4 21,2 21,4 35,2 
Garanties, geldleningen en claims 3,6 0,0 0,0 3,6 
Escrow rekening NUON 18,6 0,4 9,7 9,3 
Verstrekte geldleningen 4,6 1,2 0,0 5,8 
Risico's Beurs van Berlage 1,0 0,0 0,0 1,0 
Sophia Augusta / Lopez Suasso 0,6 0,0 0,0 0,6 
Willet Holthuysen 0,1 0,0 0,0 0,1 
Totaal voorzieningen 138,9 25,0 45,2 118,7 

 
 
4.2.1 Nieuwe voorzieningen 
 
Voorziening geoormerkte gelden GWA/SVA 
In 2011 is een voorziening gevormd voor het afdekken van risico’s gericht op het 
optimaliseren van de kosten van het voertuigenpark van de gemeente Amsterdam. Dit hangt 
samen met de liquidatie van de stichting Voertuigenbeheer Amsterdam. In 2011 is € 2,2 
miljoen toegevoegd en € 0,3 miljoen onttrokken. Het saldo eind 2011 bedraagt € 1,9 miljoen. 
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4.2.2 Gehandhaafde voorzieningen 
 
Voorziening Escrow 
Bij de verkoop van Nuon is € 36,7 miljoen uit de verkoopopbrengst gestort op een 
geblokeerde escrowrekening. In 2011 is € 9,3 miljoen vrijgevallen ten gunste van het 
resultaat. Ultimo 2011 resteert er nog € 9,3 miljoen op de escrow rekening.  
 
Juridische risico's 
Deze voorziening is bedoeld om juridische risico’s van de gemeente te dekken. Aan deze 
voorziening is in 2011 € 21,2 miljoen toegevoegd en € 21,4 miljoen onttrokken. Het saldo 
ultimo 2010 bedraagt € 35,2 miljoen. 
 
Garanties, geldleningen en claims 
Aan deze voorziening is € 3,4 miljoen toegevoegd en € 21 miljoen onttrokken. Het saldo 
ultimo 2010 € 3,6 miljoen. 
 
Verstrekte geldleningen 
Op aan derden verstrekte geldleningen wordt een opslag in rekening gebracht, die wordt 
toegevoegd aan deze voorziening ter dekking van mogelijke terugbetaalrisico’s. In 2011 is  
€ 1,2 miljoen toegevoegd aan deze voorziening. De stand ultimo 2011 bedraagt € 5,8 miljoen. 
� Risico's Beurs van Berlage: deze voorziening dient om mogelijk onvoorziene risico’s 

met betrekking tot de Beurs van Berlage op te vangen. In 2010 hebben zich geen 
mutaties voorgedaan; het saldo bedraagt € 1,0 miljoen 

� Sophia Augusta/Lopez Suasso: de stand van dit legaat bedraagt ultimo 2010 € 0,6 
miljoen. 
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5 Prioriteiten en posterioriteiten 2011 
 

5.1 Overzicht prioriteiten en posterioriteiten 2011 
 
 
F1 Ten laste van Frictiekostenbudget 
# Omschrijving S/I Beschikbaar 

gesteld 
(x € 1.000) 

Ultimo 2011 
betaald en 
verplicht 
(x € 1.000) 

Voorstel om 
ultimo 2011 
op te nemen 
in reserve  

(x € 1.000) 

Omschrijving 
gerealiseerd 

resultaat  

Volledig 
uitgevoerd

? (J/N) 

Uiterste 
datum 

geplande 
uitvoering  

1 Huisvesting 
gemeentelijke diensten 

 2.610 2.610 0 Middelen zijn 
aangewend 

voor dekking 
frictiekosten 

J n.v.t. 

 
I1 Programakkoord 
# Omschrijving S/I Beschikbaar 

gesteld 
(x € 1.000) 

Ultimo 2011 
betaald en 
verplicht 
(x € 1.000) 

Voorstel om 
ultimo 2011 
op te nemen 
in reserve  

(x € 1.000) 

Omschrijving 
gerealiseerd 

resultaat  

Volledig 
uitgevoerd

? (J/N) 

Uiterste 
datum 

geplande 
uitvoering  

2 Kosten beheer IJburg  500 500 0 Budget is ter 
beschikking 
gesteld aan 

Stadsdeel 
Oost 

J n.v.t. 

 
IP4 Incidentele posterioriteiten 
# Omschrijving S/I Beschikbaar 

gesteld 
(x € 1.000) 

Ultimo 2011 
betaald en 
verplicht 
(x € 1.000) 

Voorstel om 
ultimo 2011 
op te nemen 
in reserve  

(x € 1.000) 

Omschrijving 
gerealiseerd 

resultaat  

Volledig 
uitgevoerd

? (J/N) 

Uiterste 
datum 

geplande 
uitvoering  

3 Onttrekking aan rente-
egalisatiereserve 

 -61.600 -61.600 0 Bedrag is 
onttrokken 

aan reserve  

J n.v.t. 

 
 
SP4 Structurele posterioriteiten 
# Omschrijving S/I Beschikbaar 

gesteld 
(x € 1.000) 

Ultimo 2011 
betaald en 
verplicht 
(x € 1.000) 

Voorstel om 
ultimo 2011 
op te nemen 
in reserve  

(x € 1.000) 

Omschrijving 
gerealiseerd 

resultaat  

Volledig 
uitgevoerd

? (J/N) 

Uiterste 
datum 

geplande 
uitvoering  

4 Stelselwijziging rente 
egalisatie reserve 

 -8.050 - 8.050 0 Verwerkt in 
begroting 

J n.v.t 

5 Taakvermindering 
erfpacht en regie 

 - 650 -650 0 Verwerkt in 
begroting 

J n.v.t. 

6 Huisvesting 
gemeentelijke diensten 

 - 4.550 -500 0 Deze 
posterioriteit 
is voor € 0,5 

miljoen 
gerealiseerd 

met de 
verhuizing 

van PMB naar 
een nieuwe 

locatie 

N 2015 
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5.2 Toelichting prioriteiten 

F1 Ten laste van Frictiekostenbudget 
 
1. Huisvesting gemeentelijke diensten 
De in de Begroting 2011 beschikbaar gesteld middelen zijn volledig aangewend voor de 
dekking van frictiekosten. 

I1 Programakkoord 
 
2. Kosten beheer IJburg 
Het bedrag is overgemaakt aan Stadsdeel Oost. 

IP4 Incidentele posterioriteiten 
 
3. Onttrekking aan rente-egalisatiereserve 
Deze onttrekking is conform begroting geboekt. 

SP4 Structurele posterioriteiten 
 
4. Stelselwijziging rente egalisatie reserve 
Dit is conform begroting geboekt. 
 
5. Taakvermindering erfpacht en regie 
Taakstelling op erfpacht is gerealiseerd het beheer, het programma en de regie efficiënter te 
organiseren.   
 
6. Huisvesting gemeentelijke diensten 
De besparingen worden gerealiseerd door het beëindigen van huurcontracten. Dit is niet altijd 
op korte termijn mogelijk, waardoor de realisatie van besparingen langer duren. Waar 
mogelijk wordt dit opgevangen door incidentele inkomsten door verkoop van gebouwen of het 
heronderhandelen van huurcontracten. Uitgangspunt is dat de totale besparing van € 10,8 
miljoen vanaf 2015 nagenoeg geheel is gerealiseerd. 
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Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing 
 
1. Algemeen 
Het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) is onderdeel van het Grote 
Stedenbeleid. Het budget is de rijksbijdrage aan het gemeentelijke investeringsprogramma 
stedelijke vernieuwing, zoals dat is vastgelegd in het door uw gemeenteraad vastgestelde 
Meerjarenontwikkelingsprogramma. Het jaar 2011 is het tweede jaar van de derde periode 
ISV (2010-2014). De rijksbijdrage voor de totale derde tranche is € 230 miljoen.  
De rekening ISV is een bundeling van bestedingsgegevens van zeven stadsdelen en vijf 
centrale beheerders (diensten, bedrijven en de directie SB). Daarnaast bevat de rekening een 
restgroep van posten uit het voormalige Stadsvernieuwingsfonds. 
 
De rekening ISV wordt binnen de gemeenterekening integraal behandeld in dit hoofdstuk. Het 
betreft hier vooral de financiële opstelling en -verantwoording. 
De beschrijving van de realisatie ISV-prioriteiten per programma gaat vooral over de fysieke 
realisatie van projecten. De relatie tussen fysieke prestaties en één budgettaire jaarschijf (de 
begroting ISV 2011) is niet goed te leggen, omdat er meestal sprake is van projecten en 
activiteiten die worden bekostigd met meerjarig incidentele budgetten. 
Voor de sleutelbedragen stadsdelen is ook sprake van meerjarig incidentele budgetten, maar 
daarnaast geldt ook nog dat de precieze informatie over de feitelijke besteding op decentraal 
niveau aanwezig is en dus ook op stadsdeelniveau wordt verantwoord.  
 
2. Budget en uitgaven 2011 
Jaarlijks wordt de verdeling van de ISV-middelen vastgesteld. De toegekende budgetten 
dienen binnen drie jaar te worden uitgegeven en komen meestal niet in het jaar van 
toekenning tot besteding.  
 
Het uitgavenniveau 2011 is het totale bedrag dat is besteed in het jaar 2011, dus zowel ten 
laste van het ISV-bedrag 2011 als ten laste van de in voorgaande jaren toegekende 
budgetten. De volgende tabel toont het budgettaire kader en de feitelijke uitgaven over de 
jaren.  
 

Bedragen x 
€ 1 miljoen 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Budgettaire 
kader 

124,9 133,2 120,7 118,5 78,7 73,2 56,1 60,2 46,2 44,1 37,9 

Totale 
uitgaven 
ISV+SVF 

133,5 46,5 149,1 145,6 128,6 101,7 81,3 49,9 98,9 43,7 37,1 

 
Het totaal van de bestedingen in 2011 komt uit op bijna € 37,1 miljoen De uitgaven zijn lager 
dan vorig jaar. De verwachting is dat de uitgaven zich in de komende jaren rond het huidige 
niveau zullen stabiliseren. Het totale bedrag aan centrale uitgaven bedraagt over 2011 bijna  
€ 13,2 miljoen. De stadsdelen gaven in totaal een bedrag van ruim € 23,9 miljoen uit. 
 
3. Rekeningresultaat 2011 
Het resultaat over 2011 is € 6.360.552 positief. Het resultaat is het saldo van een aantal mee- 
en tegenvallers.  
 
1. Door de diensten, bedrijven en stadsdelen is een vrijval gemeld van € 4.039.942:  

a. De dienst Wonen Zorg en Samenleven meldt een vrijval van € 2,1 miljoen op 
posten woningverbetering/”beter verbeteren”. Woningcorporaties en particuliere 
eigenaren worden met de regeling “Beter verbeteren” gestimuleerd om tijdens 
hun onderhouds- en verbeteringswerkzaamheden nadrukkelijk te investeren in 
behoud of herstel van het oorspronkelijke aangezicht van de gevel. De regeling 
blijkt, ondanks het verhoudingsgewijs geringe subsidiebedrag, een zeer 
effectieve regeling waar het gaat om behoud en herstel van gevels en de 
uitstraling van de stad. Aanvankelijk was de subsidieregeling beschikbaar voor 
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de hele stad, later is ervoor gekozen de regeling alleen van toepassing te 
verklaren op de Stadsvernieuwingsgebieden van een aantal stadsdelen. De 
ervaring van de laatste jaren is dat de aanvragen vanuit de destijds gedefinieerde 
SV-gebieden opdrogen; deze gebieden binnen de Ring zijn feitelijk klaar 

b. Voor geplande bodemsaneringsprojecten blijkt uit de opgave van de dienst 
Milieu- en Bouwtoezicht € 1,7 miljoen minder nodig dan beschikbaar. Circa € 1,1 
miljoen heeft betrekking op de stelpost milieuhygiënische bodemsaneringen, de 
resterende € 600.000 valt vrij op posten onderzoek, nazorg en een oude 
reservering voor bodemsaneringen uit de begroting 2002. Van de vrijval van  
€ 1,7 miljoen wordt € 265.000 ingezet voor knelpunten. Daarmee komt de 
uiteindelijke vrijval voor bodemsanering uit op € 1.441.773 

c. Per saldo vallen enkele relatief kleine bedragen vrij voor een totaal van ruim 
€500.000: 

d. Voor subsidies “Rolstoelgeschikte woningen” en “Wonen in beschermde 
omgeving” is €186.500 minder nodig; 

e. De uitvoering van de regeling “Van Groot naar Beter” valt € 187.000 gunstiger uit; 
f. Stadsdeel Nieuw West heeft aangegeven de restanten ad. € 237.372 voor 

“Projectvoorbereiding en –managementkosten” niet meer te zullen gebruiken 
g. Het Bureau Monumenten en Archeologie heeft vorig jaar te onrechte een deel 

van de subsidie voor Artis laten vrijvallen. Het bedrag ad. €103.558 wordt in 2011 
alsnog als besteding opgevoerd 

 
2. Vergelijkbaar met de vrijval kan de gekweekte rente over de  centrale ISV-middelen over 

2011 in zijn geheel worden ingeboekt als “meevaller”. De centrale rente over 2011 is 
berekend op €2.352.286. 

 
3. Een relatief kleine meevaller treedt nog op als gevolg van een gunstiger definitieve 

uitkomst van de rekening 2010. De meevaller bedraagt €8.704 samenhangend met een 
correctie na controle door de ACAM.  

 
Conform regulier beleid wordt de rekeninguitkomst verrekend met het budgettaire kader van 
de eerstvolgende begroting, in dit geval de Begroting 2013. Dit betekent het dat het te 
verdelen ISV-budget in 2013 wordt verhoogd met € 6.360.552.  
 
4. Nog te besteden bedragen en omvang voorzieningen 
Het tijdverschil tussen de bestemming van de middelen en de daadwerkelijke uitgaven maakt 
dat in de afgelopen jaren voorzieningen zijn opgebouwd. Het totale nog te besteden bedrag, 
inclusief een aantal nog niet afgewikkelde posten uit het Stadsvernieuwingsfonds (de 
voorloper van het ISV), is € 95,3 miljoen. 
 
De verdeling is als volgt: 

Bedragen x € 1 miljoen 2010 2011 
Diensten en Bedrijven Centrale Stad 48,2 57,1 
Stadsdelen eigen fondsen 43,1 38,0 
Stadsdelen extra posten 1,1 0,2 
Totaal 92,4 95,3 

 
De verdeling van het te reserveren bedrag naar dekkingsbron is als volgt: 

Bedragen x € 1 miljoen 31-12-2010 31-12-2011 

v.m. Stadsvernieuwingsfonds 0,4 0,0 

Posten ISV 1 (2001-2004) 2,6 0,0 

Posten ISV 2 (2005-2009) 27,3 18,1 

Posten ISV 3 (2010-2014) 19,0 39,2 

ISV, sleutelbedragen 43,1 38,0 

Totaal 92,4 95,3 

 

Raadsdruk Jaarrekening 2011 316Raadsdruk Jaarrekening 2011 316



Relatie nog te besteden bedrag en omvang voorzieningen 
Het eindsaldo van het ISV-fonds ultimo 2011 bedraagt € 115.719.513. Voor een juist beeld 
van de budgettaire rekeninguitkomst moet dit saldo worden gecorrigeerd voor twee aspecten: 
1. een versnelde kasbetaling van bijna € 14,9 miljoen van het rijk aan onze gemeente 
2. een tekort in de Rekening 2010 ad. € 967.000 dat in mindering is gebracht  van het 

budgettair kader 2012. 
Het aldus becijferde eindsaldo inclusief budgettaire correcties bedraagt € 101.785.038. 
Dit laatste bedrag wordt geconfronteerd met het totale bedrag aan gevraagde reserveringen 
door stadsdelen, diensten en bedrijven van € 95.384.485. Het verschil van € 6.400.552 
positief vormt het rekeningresultaat van het  ISV over 2011. 
 
Omdat het college op 6 december 2011 heeft besloten om de kosten ad. € 40.000 van een 
projectleider bestuursopdracht hervorming stedelijke vernieuwing ten laste te brengen van het 
rekeningresultaat 2011, komt het uiteindelijke rekeningresultaat uit op € 6.360.552. 
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3 Verplichte paragrafen 
 
Risico’s en weerstandsvermogen 
Financiering en garanties   
Lokale heffingen   
Verbonden partijen   
Onderhoud van kapitaalgoederen   
Gemeentelijk Grondbeleid   
Bedrijfsvoering   
Duurzaamheid   
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1. Risico’s en weerstandsvermogen  
 
Deze paragraaf beschrijft:  
1 wettelijke kader en het risicobeleid van de gemeente Amsterdam  
2 Ontwikkeling risicomanagement  
3 De ontwikkeling van de risico’s na de Begroting 2012  
4 Stresstest  
5 Algemene Risico Reserve en risicovoorziening 
 
1. Wettelijke kader en risicobeleid van de gemeente Amsterdam 
Een risico is het effect van onzekerheid op het behalen van doelstellingen, meestal is dit effect verlies 
of schade1. Het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) schrijft voor dat 
de gemeente jaarlijks de weerstandscapaciteit en risico’s inventariseert en hierover risicobeleid 
formuleert2. Het BBV definieert het weerstandsvermogen als de verhouding tussen enerzijds de 
beschikbare weerstandscapaciteit om de gevolgen van de risico’s te dekken en anderzijds de risico’s 
waarvoor geen specifieke voorzieningen zijn getroffen (resterende risico’s). Er is geen wettelijke norm 
voor de omvang van de weerstandscapaciteit. 
  
De uitgangspunten van het gemeentelijk risicobeleid zijn vastgelegd in de Notitie Risicomanagement:3  
� risicomanagement is geen controle instrument achteraf maar een sturingsinstrument om optimaal 

bestuurlijke doeleinden (zoals het Programakkoord) te realiseren  
� het gaat er niet om risico’s koste wat kost te vermijden. Maar het college moet kunnen waarmaken 

dat al het mogelijke is gedaan om risico’s te beheersen  
� risicomanagement kan alleen vruchtbaar werken in een cultuur waarin ambtelijk apparaat, college 

en gemeenteraad open over risico’s communiceren  
� risicomanagement is maatwerk en moet wortelen in de gemeentelijke organisatie 
 
Risicomanagement is geen doel op zich. Het moet helpen bij een zo goed mogelijke realisatie van 
onze doelstellingen. De verbetering van risicomanagement richt zich op drie speerpunten:  
� risico’s in de reguliere bedrijfsvoering 
� risico’s bij projecten  
� gemeentebrede dienstoverstijgende risico’s. 
  
2. Ontwikkeling risicomanagement  
 
2.1 bedrijfsvoering 
In de Resultaatafspraken Directeur 2011 is het volgende opgenomen inzake risicomanagement: 
� de directeur zorgt ervoor dat in 2011 de risico’s van doelstellingen die voortvloeien uit het 

programakkoord en waar de directeur verantwoordelijkheid voor draagt in kaart zijn gebracht en 
dat beheersingsmaatregelen zijn getroffen en worden uitgevoerd 

� in 2011 zorgt de directeur ervoor dan een collega op directieniveau (implementatie) 
risicomanagement in zijn / haar portefeuille heeft 

� in 2011 zorgt de directeur ervoor dat de directie op een regelmatige en structurele wijze de risico’s 
bespreekt die de realisatie van de doelstellingen van de dienst kunnen bedreigen 

 
Nagenoeg alle directeuren geven aan dat bovenstaande binnen hun dienst is geregeld. Ons college 
heeft de verdere ontwikkeling van het risicomanagement als actielijn opgenomen in het 
implementatieplan van Visie op Control. 
 
2.2 Projecten 
Het tijdig onderkennen en beheersen van risico’s is een essentieel onderdeel van het 
projectmanagement. Als één van de resultaten van het rapport van de enquêtecommissie 
Noord/Zuidlijn heeft ons college de zogenoemde 10 lessen Noord/Zuidlijn vastgesteld. Om er voor te 
zorgen dat deze lessen ook daadwerkelijk structureel worden verankerd binnen de gemeente is in 
2011 het programma LetOp/10 lessen gestart, dat staat voor Leren En Tegenspraak Organiseren in 

                                                           
1 Ontleend aan de ISO leidraad 31000. 
2 Een risico is in de meest algemene zin het effect van onzekerheid op het behalen van doelstellingen, meestal verlies of 
schade. 
3 Deze notitie is op 14 mei 2008 door uw raad vastgesteld. 
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Projecten. De reikwijdte van het program beperkt zich niet tot projecten in het fysieke domein. Het 
programma heeft nadrukkelijk ook betrekking op projecten in het sociale domein (zoals de drie grote 
decentralisaties waar de gemeente mee te maken heeft) en projecten op het terrein van organisatie 
(zoals ICT). 
Voor de uitvoering van LetOp/10 lessen is in € 0,4 miljoen uitgetrokken waarmee tot maart 2013 de 
uitvoering zeker is gesteld, voor de geplande uitvoering tot eind 2013 moet nog dekking worden 
gevonden.  
 
Uw vergadering heeft op 13 juni 2011 de herziene Regeling Risicovolle Projecten vastgesteld. De 
regeling draagt er aan bij dat het college en het ambtelijk apparaat zich tijdens de uitvoering er tijdig 
van vergewissen dat een project op koers ligt, als dat niet zo is bijsturen en na afloop de 
projectresultaten in de goede handen overdragen. De regeling biedt dus hulp bij de sturing en 
beheersing van een project. De in de regeling opgenomen rapportagevoorschriften zijn tevens een 
invulling van de verantwoordingsplicht richting de gemeenteraad.  
 
De Regeling was maart 2012 van toepassing op de volgende projecten: Noord/Zuidlijn, Amsterdam 
Metro Systeem, Project 1012, Zuidas, Wmo-ICT, Zeetoegang IJmond, Stabiliteits- en verbeterplan 
dienst ICT, Renovatie Metro Oostlijn, Renovatie Amsterdamse wegtunnels, Amsterdams Financieel 
Systeem (AFS) en Verzelfstandiging Haven. De regeling was van toepassing op de grootstedelijke 
ruimtelijke projecten en gezien de grote samenhang met het implementatieplan Verbetering beheer 
Vereveningsfonds richt de regeling zich nu daarop4.  
Toegevoegd zijn in 2011 het project oprichting Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) en het 
Implementatieplan basisregistraties. Begin 2012 is het project Hervorming Zorg voor de Jeugd 
toegevoegd. 
Het college heeft in 2011 besloten de regeling niet meer toe te passen voor de projecten Regionale 
Ontwikkelingsmaatschappij Noordzeekanaalgebied (RON) en Uitbreiding glasvezelnet, gezien de fase 
waarin deze projecten verkeren en het actuele risicoprofiel. 
  
3. De ontwikkeling van de belangrijkste gemeentebrede risico’s na de Begroting 2012  
Elders in deze jaarrekening wordt ingegaan op specifieke risico’s. In de jaarrekeningen van de 
diensten en de voortgangsrapportages van projecten komen risico’s en de beheersing aan de orde. In 
deze paragraaf beperken wij ons tot de belangrijkste gemeentebrede risico’s. 
 
3.1 Ombuigingen en hervormingen 
Ons college voert een ambitieus programma uit van ombuigingen en hervormingen. Over de 
voortgang hiervan wordt u in de financiële hoofdlijnen geïnformeerd. Vanzelfsprekend is een 
ombuiging van ruim € 200 miljoen – met daaraan gepaard hervormingen van organisatie en werkwijze 
– niet zonder risico’s. Ons college heeft de volgende maatregelen genomen om deze risico’s zo goed 
mogelijk te beheersen: 
� het Projectbureau Hervormen Bezuinigen & Innovatie is belast met sturing en bewaking van het 

proces binnen de gemeentelijke organisatie. Dit bureau coördineert en stimuleert ook initiatieven 
in het kader van de Hervormingen 

� er is een uitgebreid systeem van monitoring voor de realisatie van de ombuigingen 
� er is een budget voor frictiekosten 
� strakke bestuurlijke sturing door de verantwoordelijke portefeuillehouders met regelmatige 

bespreking van de voortgang binnen het college 
 
Met name de realisatie van de in de begroting verwerkte fasering van maatregelen kan een risico 
opleveren.  
 
3.2 Onzekerheid over de gevolgen van het beleid van het Rijk 
De onzekerheden over de gevolgen van het rijksbeleid zijn groot. Bij de opstelling van de jaarrekening 
is er nog geen Bestuursakkoord. Het is bij het opstellen van deze jaarrekening nog onbekend welke 
additionele bezuinigingen het Kabinet zal aankondigen. 
Een bron van grote financiële onzekerheid vormen de taken die worden overgedragen aan de 
gemeenten met fors lagere budgetten, zoals decentralisatie jeugdzorg, overheveling AWBZ en de 
nieuwe Wet werk naar vermogen. In de betreffende programma’s wordt hier nader op ingegaan.  

                                                           
4 Besluit B&W 11 juli 2011, de grootstedelijke ruimtelijke projecten zijn IJburg, Zeeburgereiland, Noordwaarts, Zuidelijke IJ-
oevers, Zuidoostlob, Werkgebieden OGA en Wibaut aan de Amstel.  
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Ook de plannen van het kabinet inzake het bestuurlijk stelsel (opheffing stadsdelen) betekenen voor 
de gemeente een groot budgettair risico. 
Daarnaast zijn substantiële risico’s te onderkennen in de Algemene Uitkering van het Gemeentefonds: 
extra kortingen zijn zeker niet uitgesloten. Voor Amsterdam komt daar bovenop het voornemen van 
het kabinet om het verdeelsysteem te herzien, waarbij onder andere het vaste bedrag voor de G4 
(voor Amsterdam inclusief stadsdelen jaarlijks circa € 300 miljoen) ter discussie kan worden gesteld. 
  
3.3 ICT 
In oktober 2011 heeft uw vergadering het Stabilisatieplan ICT vastgesteld waarin de activiteiten 
worden beschreven tot begin 2013 om de ICT weer op orde te krijgen. Dat omvat activiteiten voor het 
herinrichten van de technische infrastructuur, maar ook activiteiten voor het verder professionaliseren 
van de Dienst ICT. De activiteiten geven voor een groot deel invulling aan het beheersen van de al 
eerder geïnventariseerde risico’s. Het doel is om begin 2013 een gestabiliseerde situatie te bereiken: 
een betrouwbare dienstverlening conform de afspraken in de dienstverleningovereenkomsten conform 
een nieuw bekostigingsstelsel. De Regeling Risicovolle Projecten (RRP) is van toepassing. In de risico 
voorziening is in totaal ruim € 30 miljoen (mogelijke overschrijdingen in 2011 en 2012) vrijgemaakt ter 
dekking van risico’s in de exploitatie van de DICT. Verder heeft het college in 2011 een moratorium 
vastgesteld waardoor alle voorgenomen nieuwe ICT bestedingen van diensten en stadsdelen vooraf 
ter goedkeuring worden voorgelegd aan de gemeentesecretaris.  
 
3.4 Grondexploitaties en vereveningsfonds 
Amsterdam wordt hard geraakt door de vastgoedcrisis. De lopende grondexploitaties zijn ontwikkeld 
op basis van miljarden aan verwachte grondopbrengsten. In het programma Stedelijke ontwikkeling en 
de paragraaf Grondbeleid wordt ingegaan op de actuele stand van zaken van het Vereveningsfonds, 
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SFV) en de Zuidas. 
Door de vastgoedcrisis staat de weerstandscapaciteit van het Vereveningsfonds sterk onder druk. De 
actuele raming van het Resultaat Actuele Grondexploitaties (RAG-saldo) laat een tekort zien van  
€ 275 miljoen. Aan het Vereveningsfonds is als dekking voor risico’s € 90 miljoen toegevoegd, 
waardoor ultimo 2011 de omvang van het fonds € 1.066 miljoen bedraagt, waarvan € 246 miljoen ter 
dekking van risico’s. Het OGA raamt de Algemene Reserve van het Vereveningsfonds in 2020 binnen 
een bandbreedte van -€ 170 tot +€ 100 miljoen. 
Het college heeft in 2011 besloten tot kasstroomsturing als een extra instrument om de risico’s in de 
grondexploitaties te beheersen. Het regime komt neer op een uitgavenplafond dat niet hoger mag zijn 
dan de verwachte inkomsten. De gerealiseerde en verwachte inkomsten en uitgaven worden hiertoe 
nauwgezet gevolgd, zo nodig vindt bijstelling van het uitgavenplafond plaats. 
 
3.5 verstrekte leningen en garanties 
De gemeente voert een zeer terughoudend beleid bij aanvragen voor leningen en garanties. Ultimo 
2011 stond circa € 840 miljoen aan leningen uit en was € 14 miljard aan garanties verleend. In de 
paragaaf Financiering en garanties wordt uitgebreid ingegaan op de wijze waarop de risico’s uit 
hoofde van leningen en garanties worden beheerst. 
 
3.6 Deelnemingen 
Het risico bestaat dat de boekwaarde van de aandelen lager is dan de marktwaarde. Het BBV schrijft 
voor dat aandelen tegen historische verkrijgingprijs worden gewaardeerd, tenzij de marktwaarde 
daaronder ligt. Van de meeste deelneming is de marktwaarde hoger dan de verkrijgingsprijs. 
De boekwaarde van alle deelnemingen ultimo 2011 is € 250 miljoen en de actuele marktwaarde 
overschrijdt zeker het miljard. In de paragaaf verbonden partijen wordt ingegaan op een screening van 
deelnemingen die wellicht een lagere marktwaarde hebben dan de boekwaarde. De in deze rekening 
voorgestelde afwaarderingen worden daar eveneens toegelicht. 
Het risico bestaat dat dividenden lager uitvallen dan begroot. Het College heeft als bestendige 
gedragslijn behoedzaam begroten waardoor sinds jaar en dag de begroting wordt gehaald. Met de 
verkoop van Nuon is het grootste en meest variabele dividend verdwenen. Schiphol is nu de grootste 
dividend verstrekker en, gezien haar sterke afhankelijkheid van externe (economische) factoren, 
bestaat het risico dat het dividend lager is dan begroot (€12 miljoen in 2012). In de praktijk is dat nog 
nooit gebeurd.  
Er is een risico dat de gemeente het resterend deel van de opbrengst van haar aandelen Nuon circa 
(€ 350 miljoen) niet zal ontvangen indien Vattenfalls failliet gaat. In dat geval kan de gemeente voor 
een gering bedrag haar verkochte aandelen terugkopen. Het risico wordt gering geacht. 
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3.7 Financiering 
De gemeente financiert een deel van haar uitgaven met langlopende leningen, in totaal circa € 2,8 
miljard (zie de paragraaf financiering). Per jaar wordt ongeveer 10% van de portefeuille van 
langlopende leningen geherfinancierd. Het risico is dat het te betalen rentepercentage bij 
herfinanciering hoger is dan die van oude afgeloste leningen. Per procent rente gaat het dan om circa 
€ 3 miljoen per jaar extra lasten structureel. Bij de uitbreiding van de financieringsomvang, met name 
vanwege grote investeringen, kan de te betalen rente hoger zijn dan waarvan werd uitgegaan bij de 
besluitvorming (meestal de structurele omslagrente van 4,5%).  
Voor een deel (gemiddeld € 300 miljoen) financiert de gemeente kort omdat over het algemeen de 
korte rente lager is dan de lange rente, die was zeker in 2011 het geval. Een stijging van de rente met 
een procent betekent direct € 3 miljoen extra rentelasten. 
Een heel ander risico is dat private partijen niet meer bereid zijn om te lenen (tegen welk percentage 
dan ook). Dit gebeurt pas als de gemeente insolvabel blijkt te zijn. Verwacht mag worden dat in dat 
geval de staat zorgt voor een vangnet.  
Het renterisico wordt eerst opgevangen door het rente egalisatiefonds (€ 60 miljoen ultimo 2011, de 
maximale stand). 
In het kader van AFG is in het project investerings- en financieringskader gewezen op de risico’s die 
ontstaan door de nu voorziene toekomstige extra financieringsbehoefte.  
 
3.8 Gemeentebelastingen en heffingen en leges 
Jaarlijks ontvangt de centrale stad € 250 miljoen aan belastingen, heffingen en leges (zie ook de 
paragraaf locale heffingen). Er is een risico dat bij verslechtering van de economie zowel de omvang 
van de grondslag van belastingen als het maatschappelijk draagvlak om dit met tariefverhogingen te 
compenseren, onder druk staan. In 2011 heeft dit risico zich overigens niet voorgedaan 
 
3.9 Fiscaliteit 
De gemeente heeft met de Rijksbelastingdienst het convenant Horizontaal Toezicht afgesloten. In dat 
kader is het project Amsterdam Fiscaal in Control (AFC) gestart met als doel Amsterdam in 2013 
fiscaal in control te brengen en houden. Onderdeel is het ontwerp van een fiscaal beheerssysteem dat 
er voor moet zorgen dat de fiscale administratieve organisatie en interne beheersing op orde is en op 
de uitvoering voldoende interne en externe controle plaatsvindt.  
In 2011 zijn nulmetingen gehouden. Het algemene beeld is dat bij de meeste onderdelen van de 
gemeente de opzet en bestaan van hun fiscale AO/IB voldoende is. Wel moeten nog stappen worden 
gezet om te voldoen aan de eisen van horizontaal toezicht. Op concernniveau moeten een aantal 
beheersmaatregelen worden getroffen. Hiermee wordt in 2012 worden gestart. 
 
3.10 Juridische risico’s 
De gemeente wordt geconfronteerd met de toenemende juridificering van de samenleving. Steeds 
vaker eisen bedrijven en burgers schadevergoeding indien voor hen nadelige gemeentelijke besluiten 
door de rechter worden vernietigd. Veel diensten noemen juridische claims als risico. De gemeente 
heeft een aparte voorziening juridische risico’s. In 2011 is aan de voorziening onttrokken en 
vrijgevallen omdat juridische procedures zijn afgewikkeld. Daartegenover zijn in 2011 aan de 
voorziening middelen toegevoegd, waaronder een toevoeging vanwege het risico wegens de wijziging 
van bestemmingsplannen in project 2012. Dit risico was in de Rekening 2010 nog opgenomen als 
onderbouwing van de Algemene Risico Reserve. De voorziening juridische risico’s bedraagt ultimo 
2011 € 35 miljoen.  
 
3.11 facilitaire dienstonderdelen  
Voor de facilitaire dienstonderdelen die een deel van hun omzet vinden buiten de gemeente (zoals 
IBA, DRO en PMB) dreigt omzetverlies vooral door de teruglopende budgetten van publieke 
opdrachtgevers, zoals rijk, provincie, SRA en andere gemeenten. Hierdoor ontstaan risico’s voor 
teruglopende resultaten die ten gunste komen van de algemene middelen. Deze diensten hebben 
meestal een zogeheten flexibele schil (personeel niet is vaste dienst) om dit risico op te vangen. 
Daarnaast hebben zij een bedrijfsreserve om onverwachte tegenvallers op te vangen. 
 
4. Stresstest 
Het college meent dat deze, naar het zich laat aanzien structureel, onzekere tijden vragen om een 
nadere analyse van het gemeentelijk risicoprofiel, een inzicht in de gevolgen van grote nieuwe 
schokken op de gemeentelijke financiën. De omvang waarin zij zich zullen voltrekken, of doorzetten is 
nu nog onbekend. Het college meent dat de gemeente de eigen toekomst alleen in eigen hand kan 
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nemen indien zij goed voorbereid is op wat kan gebeuren. Daartoe heeft het college besloten tot het 
programma Amsterdam Financieel Gezond (AFG) en in dat kader tot de uitvoering van een zogeheten 
stresstest: een simulatie van de gevolgen van mogelijk grotere schokken op de gemeentefinanciën. In 
een apart rapport heeft ons college uw vergadering geïnformeerd over de stresstest. Samengevat 
levert de stresstest het volgende beeld op van effecten van de gemeente financiën van grote 
schokken: 
 
∆ tov. t=0 
bedragen x € 1 miljoen 

Financiële 
schok 

Economische 
schok 

Vastgoed 
schok 

Gemeentefonds 
schok 

Humanitaire 
schok Totaal 

Effect in jaar t=5 -36  -43 -151 -172  -34  -436 

gemiddeld effect per jaar -19  -46  -97  -86  -32  -280 
Cumulatief effect na vijf 
jaar -97 -230 -483 -430 -159 -1.399 

exclusief effect inflatie en verhoging tarief OZB     

Bron: rapport stresstest/SEO Economisch Onderzoek (2012) 

De effecten van sommige schokken hebben naar hun aard een incidenteel karakter zoals de 
humanitaire ramp. Andere schokken zouden een meer structureel karakter kunnen hebben, zoals de 
financiële en de sociaal economische schok en de korting op het Gemeentefonds. De mate en duur 
waarin effecten structureel zijn, hangt af van het verdere verloop van de schok ná jaar 5: een blijvend 
renteniveau van 7% bij een inflatie van 2% is niet onmogelijk, maar wel onwaarschijnlijk. De 
vastgoedcrisis houdt hiertussen het midden: als de schok optreedt, dan kan deze langer doorlopen, 
maar herstel op langere termijn is plausibel, gezien de verwachte demografische ontwikkelingen.  
De kans is groot dat meerdere schokken gelijkertijd optreden. Dit geldt met name voor een combinatie 
van stijging van de rente, economische krimp met oplopende werkloosheid, verdere verslechtering van 
de vastgoedmarkt (prijzen en volume) en korting op het Gemeentefonds. De geraamde effecten zijn 
dan als volgt: 
 
∆ tov. t=0 
bedragen x € 1 miljoen Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 Cumulatief Gemiddeld 

Effect samenloop vier financieel-
economische schokken -48 -138 -195 -457 -402 -1.240 -248 

exclusief effect inflatie en verhoging tarief OZB     

Bron: rapport stresstest/SEO Economisch Onderzoek (2012) 

Een samenloop van de schokken leidt tot een verslechtering van de financiële positie die in het vijfde 
jaar oploopt tot € 402 miljoen, cumulatief € 1,2 miljard. Bij de duiding van deze bedragen is het wel 
goed te realiseren dat in deze cumulatieve simulatie op vier fronten een zwart pad is bewandeld en in 
de tussenliggende jaren geen maatregelen zijn genomen om de financiële gevolgen te voorkomen of 
te compenseren. Ons college zal in de Kadernota 2013 hier nader op ingaan, in samenhang met de 
andere onderdelen van AFG.  
 
5. Algemene Risico Reserve en risicovoorziening 
De weerstandscapaciteit om de gevolgen van resterende risico’s op te vangen bestaat primair uit de 
Algemene Risico Reserve. Ons college hanteert een dynamische methode bij de bepaling van de 
weerstandscapaciteit, door uw vergadering in de rekening en begroting expliciet een voorstel te doen 
voor de omvang van de Reserve, op basis van de ontwikkeling van risico’s.  
Sinds de Rekening 2010 wordt de ontwikkeling van de Algemene Risico Reserve mede gebaseerd op 
kwantitatieve informatie over resterende risico’s in termen van kans en schade. In de Rekening 2011 
zijn ruim 100 risico’s geïdentificeerd, minder dan vorig jaar omdat de ervaring leert dat veel kleine 
risico’s op het geheel weinig toevoegen. Met een simulatie is de weerstandscapaciteit geraamd om 
deze risico’s te dekken, rekening houdend met de ervaring dat niet alle risico's zich tegelijkertijd en in 
volle omvang voordoen5. Uit de simulatie bleek met een kans van 85 à 90% de huidige omvang van 
de Algemene Risico Reserve voldoende dekking biedt voor de geïnventariseerde gekwantificeerde 
risico’s. Hierbij moet voor ogen worden gehouden dat er altijd risico’s zullen zien waarvan de zwaarte 
(nog) niet voldoende kwantitatief in beeld zijn.  
 

                                                           
5 Met een zogeheten Monte Carlo simulatie wordt op basis van verschillende zekerheden de omvang geschat van de benodigde 
weerstandscapaciteit, om de risico’s te kunnen dekken. 
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Bij de beoordeling van de noodzakelijke omvang van de Algemene Risico Reserve als 
weerstandscapaciteit, is het van belang dat de gemeente ook andere mogelijkheden om de gevolgen 
van risico’s te dekken: 
� sinds 2002 konden tegenvallers in de uitvoering van de begroting altijd worden gedekt door 

incidentele baten en positieve saldi van baten en lasten. Met als gevolg dat er in geen enkel jaar 
sprake was van een negatief rekeningresultaat dat moest worden gedekt uit de Algemene Risico 
Reserve. Het uitgangspunt van behoedzaam ramen blijkt dus een nuttige risicobeheersing 
maatregel te zijn 

� de gemeente beschikt ultimo 2011 over ruim € 90 miljoen aan additionele algemene reserves en 
een aanzienlijk groter bedrag aan bestemmingsreserves waarvan de voorgenomen aanwending 
indien nodig kan worden heroverwogen 

� de gemeente beschikt over andere eigen middelen die kunnen dienen als dekking voor risico’s, 
waaronder onbenutte belastingcapaciteit en bezittingen die, indien nodig, ten gelde kunnen 
worden gemaakt  

 
Alles overziende, meent ons college dat ons risicoprofiel substantieel is. De met deze risico’s gepaard 
gaande effecten zijn zowel structureel als incidenteel van aard. De incidentele effecten kunnen 
worden opgevangen door de algemene risicoreserve en de in de Rekening 2010 nieuw gevormde 
risicovoorziening. Voor de structurele effecten moet dekking worden gevonden in de 
meerjarenbegroting. Met de in deze rekening verwerkte toevoegingen aan specifieke risicoreserves 
(zoals voor de WWB) acht ons college het verantwoord om in deze rekening geen extra toevoeging te 
doen aan de Algemene Risico Reserve. In de Kadernota 2013 zal ons college nadere voorstellen 
doen om de risico’s te beheersen die nu zijn onderkend. 
In het kader van AFG is de weerstandscapaciteit van de centrale stad en stadsdelen geïnventariseerd 
en onderzocht op mogelijkheden ter optimalisatie. Die mogelijkheden lijken er te zijn maar vergen wel 
een uniformering van de wijze waarop risico’s worden gekwantificeerd en de weerstandscapaciteit 
wordt bepaald. Wat betreft dit laatste is onder andere de vraag aan de orde in hoeverre onbenutte 
belastingcapaciteit en stille reserves onderdeel uitmaken van de weerstandscapaciteit. Ons college is 
voornemen uw vergadering een nota weerstandsvermogen voor te leggen waarin deze en andere 
aspecten aan de orde komen orde en (nieuwe) regels zullen worden vastgelegd. De nota zal ook de 
stresstest een plaats geven. 
 
Risico voorziening 
In de Jaarrekening 2010 werd een aantal forse risico’s vermeld die niet goed konden worden 
gekwantificeerd. Uw raad ging akkoord met de vorming van een nieuwe risicovoorziening van € 75 
miljoen om deze extra risico’s te dekken. Voor een deel hebben de in de Rekening 2010 vermelde 
extra risico’s zich ook gematerialiseerd. Dit geldt met name voor de frictiekosten vanwege de 
overgang van ambulance personeel naar ZVA gevolg van wet-en regelgeving (€ 2,7 miljoen) en de 
tegenvaller in de exploitatie van de DICT (€ 11,1 miljoen). Voor een deel was de vorming van de 
voorziening onderbouwd met de zogeheten kleine kansen grote gevolgen risico’s (kkgg-risico’s) van 
de Noord-Zuidlijn (€ 42 miljoen). Ons college acht het verstandig om deze voorziening, waartoe eerder 
de commissie Veerman adviseerde, vooralsnog in stand te houden. Verder is al eerder, in de 
Begroting 2012, een onttrekking van € 19,2 miljoen opgenomen als voorziening voor een eventueel 
tekort van de DICT in 2012 (blz. 197 raadsdruk). Hiermee is de voorziening dan volledig besteed.  
  
In de tabel zijn de hierboven vermelde voorstellen samengevat. 

Weerstandscapaciteit  
bedragen x € 1 miljoen 

Algemene risico 
reserve *  

Risico 
voorziening 

Stand bij Rekening 2010 150,0 75,0 
Nominale bijstelling +7,5  
Onttrekking:   
Frictiekosten overgang ambulance personeel  -2,7 
Tegenvaller exploitatie 2011 DICT   -11,1 
Stand ultimo 2011 157,5 61,2 
Mogelijke onttrekking   
dekking kkgg-risico’s Noord-Zuidlijn   -42,0 
dekking tekort DICT 2012  -19,2 
dekking tekort I-deel WWB -16,2  
Geraamde stand ultimo 2012 141,3 0,0 

* Exclusief € 65 miljoen die in de begroting 2011 is toegevoegd ter dekking van de kosten ontgraving tbv het station vijzelgracht 
van de Noord-Zuidlijn.  
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2 Financiering en garanties 
2.1 Inleiding 

2.1.1 Algemeen 

De financiering van gemeenten vindt plaats binnen de voorwaarden die zijn vastgelegd in de Wet 
financiering decentrale overheden (Wet Fido). Het belangrijkste uitgangspunt is het beheersen van 
risico’s. Dit uit zich in gestelde randvoorwaarden voor het door gemeenten te voeren treasurybeleid: 
 het aangaan en verstrekken van leningen evenals het verlenen van garanties zijn alleen 

toegestaan voor de uitoefening van de publieke taak 
 uitzettingen (en derivaten) hebben een prudent karakter en zijn niet gericht op het genereren van 

inkomsten door het aangaan van overmatige risico's 

Uit deze beide randvoorwaarden komt naar voren dat bankieren – zoals het bewust aantrekken van 
gelden om deze uit te lenen met als doel het genereren van inkomen - verboden is. Ook is het 
innemen van open posities met derivaten niet toegestaan. Overigens maakt de Gemeente Amsterdam 
op dit moment geen gebruik van derivaten. 

Het beheersen van de risico’s vindt zijn weerslag in de eis aan gemeenten te voldoen aan de 
kasgeldlimiet en de renterisiconorm. Ze beogen de renterisico’s te begrenzen die verbonden zijn aan 
financiering van korte en lange schulden.  

In de wettelijke regeling ‘uitzettingen en derivaten decentrale overheden’ worden nadere voorwaarden 
aangegeven met betrekking tot het uitzetten van gelden. Hierbij worden onder andere eisen gesteld 
aan de kredietwaardigheid van de tegenpartijen en wordt aangegeven waarin wel en niet mag worden 
belegd. De belangrijkste eis daarbij is dat voor uitzettingen altijd de hoofdsom gegarandeerd moet 
worden aan het einde van de looptijd en dat alleen in vastrentende waarden mag worden belegd. 

Tot slot is in de wet opgenomen dat de gemeenten verplicht zijn twee treasury-instrumenten in te 
voeren: 
 het door de raad vaststellen van een treasurystatuut 
 het in de gemeentebegroting en -rekening opnemen van een financieringsparagraaf 
 
De gemeenteraad heeft in december 2009 de laatste versie van 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, risicobeheersing, de 
organisatorische en financiële kaders, de informatievoorziening en de administratieve organisatie. Het 
statuut geldt zowel voor de centrale stad als voor de stadsdelen. De monetaire functie waarvan de 
treasury-activiteiten deel uitmaken, is niet overgedragen aan de stadsdelen maar op de zogenaamde 
A-lijst geplaatst. 
 
In de financieringsparagraaf van de gemeenterekening wordt vooral aandacht besteed aan de 
verantwoording ten opzichte van de begroting. Ook wordt aangegeven of de gemeente binnen de 
wettelijke randvoorwaarden voor het renterisico en de kasgeldlimiet is gebleven. 

2.1.2 Publieke taak 

Gemeenten mogen uitsluitend geldleningen aangaan, middelen uitzetten en garanties en leningen 
verstrekken voor de uitoefening van de publieke taak. De raad bepaalt in belangrijke mate het kader 
daarvan. Regelmatig wordt een beroep gedaan op zowel de stadsdelen als de centrale stad om 
leningen te verstrekken of te garanderen. Als die verzoeken worden ingewilligd, gaan de stadsdelen 
en de centrale stad nieuwe financiële risico’s aan. Wij zullen erop toezien dat daarbij het begrip 
‘publieke taak’ niet zodanig wordt opgerekt dat dit in strijd is met de bedoelingen van de Wet Fido en 
het treasurystatuut wordt gehandeld. 
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2.1.3 Algemene ontwikkelingen 

In 2011 heeft de Europese Centrale Bank (ECB) de herfinancieringsrente eerst in twee stappen 
verhoogd naar 1,5% en later in het jaar weer in twee stappen verlaagd naar 1%. Hierdoor steeg de 
korte rente eerst om vervolgens vanaf het derde kwartaal van 2011 weer te dalen (zie hieronder 
grafiek 1-maands euribor 2011). De korte rente kwam voor het gehele jaar uit op een gemiddelde van 
1,18%. Als gevolg van de crisis was er sprake van een risico-opslag op de 1 maands Euribor die het 
verminderde vertrouwen weerspiegelt. Omdat deze risico-opslag veel hoger is naarmate de looptijd 
van leningen langer wordt, heeft de gemeente een groot deel van de korte financiering (< 1 jaar) op 
dagbasis gefinancierd. Zo werd deze risico-opslag grotendeels vermeden en kon de gemeente 
profiteren van de door de Europese Centrale Bank verlaagde herfinancieringsrente. De Gemeente 
Amsterdam heeft voor de aangetrokken korte leningen in 2011 gemiddeld 0,74% betaald. Dit is veel 
lager dan de gemiddelde 1-maands Euribor (1,18%).  
 

1-maands euribor 2011 (gemiddeld 1,18%)
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2.2 Kasgeldlimiet & renterisiconorm 

2.2.1 Kasgeldlimiet (kortlopende schuld < 1 jaar) 

In de Wet Fido is een limiet opgenomen van de kortlopende middelen die gemeenten mogen 
opnemen. Deze zogeheten kasgeldlimiet is vastgesteld op een maximum percentage van het (netto) 
begrotingstotaal. Zonder deze beperking zouden gemeenten alles met kortlopende middelen kunnen 
financieren. Door de grote fluctuaties in de korte rente zou daardoor het begrotingsevenwicht in 
gevaar kunnen komen. Het streven van Amsterdam is erop gericht om, binnen de wettelijke grenzen 
van de kasgeldlimiet, een zo groot mogelijk deel van de financieringsbehoefte te dekken met 
kortlopende leningen.  
 
In onderstaande tabel wordt de voor 2011 geldende kasgeldlimiet afgezet tegen de werkelijke 
ontwikkeling van de netto vlottende schuld (korte termijn, looptijd korter dan één jaar). Hieruit blijkt dat 
de gemeente het gehele jaar gemiddeld binnen deze limiet is gebleven. In het eerste kwartaal van het 
jaar was sprake van een overschrijding maar deze wordt ruimschoots gecompenseerd door de ruimte 
die in de rest van het jaar ontstond. Daarmee werd voldaan aan de eisen die de Wet Fido stelt.  
 
Tabel Gemiddelde Kasgeldlimiet vlottende schuld                          (Bedragen x € 1 miljoen) 

 2010 2011 

Omvang begroting per 1 januari 5.535 5.238 

Toegestane kasgeldlimiet (8,5% van de begroting) 470 445 

Gemiddelde netto vlottende schuld 566 327 

Ruimte (+) / overschrijding (-) -96 118 
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2.2.2 Renterisiconorm (langlopende schuld > 1 jaar) 

De begrenzing van de renterisico’s op de gemeentelijke langlopende geldleningenportefeuille (zowel 
opgenomen als uitgezet) vindt plaats door het vaststellen van een renterisiconorm. De lange termijn 
leningen die de gemeente in enig jaar mag aangaan door herfinanciering of renteherziening is 
begrensd tot 20% van haar begroting.   
 
In onderstaande tabel wordt deze norm afgezet tegen de feitelijke situatie. Daaruit komt naar voren 
dat de gemeente ruimschoots aan de risiconorm voldoet. Het feitelijke renterisico was tevens lager 
dan begroot. 
 
Tabel Renterisiconorm en renterisico op vaste schuld                 (Bedragen x € miljoen) 
 
 

2010
(werkelijk)

2011
(begroting)

2011
(werkelijk)

Grondslag : netto omvang begroting 4.569 5.238 5.238

Renterisiconorm (20% van grondslag) 914 1.048 1.048

Feitelijk renterisico op vaste schuld  509 271 586

Ruimte (+) / overschrijding (-) 405 777 462

2.3 Het Leningfonds 

2.3.1 Algemeen 

De gemeentelijke uitgaven worden bij een sluitende begroting gedekt door inkomsten. In de praktijk 
lopen de uitgaven en inkomsten niet gelijk op, gedurende het jaar ontstaan tekorten en overschotten. 
De financiering heeft tot doel die tijdelijke tekorten en overschotten op een voor de gemeente zo 
voordelig mogelijke wijze op te vangen door het aantrekken en uitzetten van gelden. Daarnaast 
ontplooit de gemeente investeringsactiviteiten. Ook voor de financiering hiervan worden gelden 
aangetrokken. Amsterdam heeft op dit moment een aanzienlijk bedrag aan reserves en 
voorzieningen. Totdat deze worden gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn bestemd, gebruikt 
Amsterdam dit bedrag voor interne financiering. De hierdoor bespaarde rente wordt ten laste van het 
Leningfonds gebracht. Voor zover er geen andere besluiten over zijn genomen, komt deze rente ten 
gunste van het jaarresultaat.  
 
De rentelasten die samenhangen met de financiering van de investeringen, worden door een 
omslagstelsel doorberekend aan de gemeentelijke organisatieonderdelen die investeringen in hun 
beheer hebben. Dit wordt het omslagrentepercentage genoemd (4,25% in 2011). Daarbij is het 
streven een evenwichtige ontwikkeling van dit percentage, waarbij schommelingen van de 
percentages op de geld- en kapitaalmarkt gematigd doorwerken in de omslagrente. Dat voorkomt 
verstoring van het (meerjarig) begrotingsbeeld. Een en ander wordt geëffectueerd met behulp van het 
egalisatiefonds. 
 
In 2011 zijn de rentelasten in de jaarrekening meer in overeenstemming met de begroting door de 
wijziging in het stelsel van de renteomslag. Aangezien de maximale omvang van het Egalisatiefonds is 
bepaald op € 60 miljoen wordt een positief saldo van de renteomslag niet langer toegevoegd. 
Vanwege de stelselwijziging van de renteomslag wordt het plafond van de egalisatiereserve verlaagd 
van € 140 naar € 60 miljoen en valt het overschot van € 80 miljoen vrij. Het batig saldo van de 
renteomslag over het jaar 2011 van € 63,1 miljoen valt vrij ten gunste van de algemene dienst onder 
aftrek van een compensatie voor stadsdelen en de stichting Waternet. Deze compensatie is 
gebaseerd op het evenredige aandeel in de kapitaalverstrekking. 
 

Mutaties Egalisatiefonds  Bedragen x € miljoen 

Boekwaarde 31 december 2010 140,0 

Onttrekking vanwege stelselwijziging -/- 80,0 

Dotatie  2011 63,1 

Onttrekking 2011 -/- 63,1 

Boekwaarde 31 december 2011 60,0 
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2.3.2 Het omslagrekeningpercentage 

Hieronder staat een meerjarig overzicht van de ontwikkeling van de omslagrente in vergelijking met 
die van de kapitaalmarktrente waartegen Amsterdam kan lenen. Uit de grafiek blijkt dat de 
schommelingen van de marktpercentages gematigd doorwerken in het omslagpercentage. 
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2.3.3 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 
vastgestelde percentage in rekening-courant van 3,5%. Bij de begroting is hetzelfde percentage 
gebruikt.  

2.3.4 Opgenomen langlopende geldleningen 

De post opgenomen langlopende geldleningen heeft zich de afgelopen jaren als volgt ontwikkeld:  
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In 2011 is de leningportefeuille toegenomen met € 324 miljoen. De toename hangt samen met 
investeringen (bijvoorbeeld het openbaar vervoer). De incidentele daling in 2009 staat op het conto 
van de verkoop van het elektriciteitsproductiebedrijf van Nuon aan Vattenfäll.  
 
Kerncijfers leningportefeuille centrale stad 
(opgenomen): 

2008 2009 2010 2011

Aantal geldleningen 147 147 140 154

Gemiddelde maximale looptijd in maanden 91 91 87                 92 

Gewogen gemiddelde in het jaar betaalde percentage  4,17 4,17 4,06 3,94

 
Mutaties langlopende schulden                                                                            (bedragen x € miljoen) 

Boekwaarde 31 december 2010 langlopende leningen 2.492 

Boekwaarde 31 december 2010 beleggingen derden en waarborgsommen 96 

Boekwaarde langlopende schulden 31 december 2010 2.588 

Opgenomen leningen 610 

Subtotaal 3.198 

Aflossingen 286 

Boekwaarde 31 december 2011 2.912 

2.3.5 Verstrekte leningen aan derden 

In de verordening ex artikel 212 van de Gemeentewet (artikel 8 ) wordt vastgelegd dat ons college pas 
een besluit neemt over het verstrekken van een lening of een garantie, als uw raad 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 financiële verplichtingen door de lener moet de 
gemeente in feite de lening van de bankinstelling overnemen en wordt de garantie automatisch een 
lening. 
 
De belangrijkste uitgangspunten in dit uitvoeringbesluit voor de centrale stad zijn: 
a. zeer terughoudend beleid bij het verstrekken van leningen en garanties 
b. bestuurlijke toetsing vooraf door ons college 
c. altijd uitgaan van marktconforme rente bij het verstrekken van leningen 
d. inachtneming van artikel 8 van de Verordening ex artikel 212 Gemeentewet door ons college bij 

de besluitvorming over het verstrekken van leningen en garanties. Met andere woorden: er 
worden geen garanties en leningen verstrekt zonder dat uw raad haar wensen en bedenkingen 
heeft kunnen uiten. 

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) en 
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 niet, 
maar nu wel een waarborgfonds bestaat. Het beleid van Amsterdam is om deze leningen en garanties 
alsnog, althans zoveel mogelijk, onder te brengen bij één van de waarborgfondsen. Daarvoor is de 
medewerking van zowel de instelling als de geldgever noodzakelijk. Bij aanpassing van de 
leningvoorwaarden of bij het aantrekken van een nieuwe lening door de instelling, is het meestal mogelijk 
deze medewerking te krijgen. Er zal op die momenten actief druk worden uitgeoefend om de garantie bij een 
waarborgfonds onder te brengen. Dit actieve beleid heeft er al toe geleid dat het overgrote deel van de 
garanties aan de woningbouwverenigingen bij het WSW is ondergebracht. Op dit moment speelt het 
onderbrengen van de garanties vooral in de zorgsector. Het waarborgfonds voor de zorg (WfZ) bestaat pas 
enkele jaren. 
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* In het overzicht bij de Jaarrekening 2010 waren de verstrekte leningen door andere diensten niet 
opgenomen (deze diensten presenteren de leningen in hun balans onder overige verstrekkingen 
langer dan 1 jaar). 
 
** In de leningadministratie van DMC werden de leningen aan GVB Activa BV ultimo 2010 verwerkt op 
1 januari van het erop volgende jaar. Hierdoor is een afwijking in de Jaarrekening 2010 ontstaan. 
 
In de huidige portefeuille van zijn de volgende categorieën te onderscheiden: 
 voormalige gemeentelijke onderdelen, vaak als onderdeel van het onderhandelingsresultaat bij 

externe verzelfstandiging 
 organisaties waarmee de gemeente een nauwe subsidierelatie heeft 
 organisaties die, al dan niet in samenwerking met derden, in het leven worden geroepen ter 

bevordering van door de gemeente gewenste activiteiten en waarbij directe gemeentelijke 
financiële inbreng van doorslaggevend belang is in het (verre) verleden liggen overige 
organisaties, waarbij de overwegingen om tot leningverstrekking over te gaan  

De lening- en garantieportefeuille vergt veel aandacht. Enerzijds gaat die aandacht zitten in het 
beoordelen van nieuwe aanvragen. Zoals boven beschreven, voert de gemeente daarbij een zeer 
terughoudend beleid dat niet altijd kan rekenen op begrip bij de aanvragers. Voorts moet de 
kredietwaardigheid worden beoordeeld van de instellingen waaraan leningen worden verstrekt of 
waarvoor garanties zijn gegeven. Steeds meer voormalige publieke sectoren worden op basis van 
nieuwe wetgeving met marktwerking geconfronteerd. Daardoor wijzigt het risicoprofiel van deze 
instellingen en dus ook de positie van de gemeente als lening- of garantieverstrekker. Verder zien we 
een toename van de aanvragen van leningen en garanties vanwege de crisis.  
Naar aanleiding van het onderzoek van de Rekenkamer naar het beheer van leningen en garanties 
binnen de Gemeente Amsterdam treft u hieronder een eerste overzicht van leningen en garanties. 
Concreet houdt dit in dat er een totaal overzicht is opgenomen met risico van de door alle 
gemeentelijke diensten en bedrijven van de centrale stad verstrekte leningen en garanties. Hierbij is 
ook een indicatie afgegeven van het risicoprofiel op per ultimo 2011 op basis van de verstrekte 
gegevens.     

2.3.6 Verstrekte leningen ultimo 2011 

De diensten en bedrijven is gevraagd aan te geven of zij leningen en garanties verstrekken en indien 
dat zo is, inzicht te verschaffen in de daarbij aanwezige risico’s 
 
Overzicht verstrekte leningen en garanties 
per ultimo 2011     (Bedragen x € 1 miljoen) 

Organisatie leningen risico

Bestuursdienst 

GVB Activa BV 432 Laag

GVB Veren BV 6 Laag

Beurs van Berlage Vastgoed BV1 6 n/a

Stichting Slotervaart Ziekenhuis 4 Hoog

                                                      
1 Van de Beurs van Berlage, Jaap Eden, Nemo, Haven Amsterdam (m.n RON) is laag of geen risicoprofiel gegeven. Gezien de 
soort leningen is enige nuancering van deze lage classificering  op zijn plaats.  
 

Mutaties verstrekte leningen langlopende geldleningen  (Bedragen x € miljoen) 

Boekwaarde 31 december 2010 (exclusief financiering 
stadsdelen) 

771,1 

Correctie verstrekte leningen opgenomen andere diensten * 87,7 

Correctie GVB Activa BV ** 124,6 

Nieuwe verstrekte leningen 29,9 

Subtotaal 1.013,3 

Totaal aflossingen 169,9 

Boekwaarde 31 december 2011 843,4 
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NV Stadsgoed 38 Laag

Regionale Brandweer 41 Laag

BV Exploitatiemaatschappij Carré 12 n/a

NV Zeedijk 12 Laag

Afval Energie bedrijf 

Westpoort Warmte 25 Laag

Economische Zaken 

Lening NEMO 10 n/a

DMO 

Stadsschouwburg 13 Laag

Stichting SIA- Jaap Eden kunstijsbaan 1 n/a

Haven Amsterdam 

Haven Amsterdam 12 n/a

DWZS 

Lening DWZS aan 
woningbouwcorporaties 

167 Laag

Leningen in het kader van AHM 
(Amsterdams Middensegment 
Hypotheek) 

38 Laag

Door DWZS  verstrekte Startersleningen 22 Laag

Stadsdeel West 

Afvalservice West 4 Laag

Totaal 843

2.3.7 Verstrekte garanties ultimo 2011 
Overzicht verstrekte garanties per ultimo 2011  (Bedragen x € 1 miljoen) 

Organisatie Garanties Risico

Bestuursdienst 

Kantoorgebouw Waterbeheer en 
Rioolzuivering 

54 Laag

Stadsdeel West 

Sportfondsenbad Amsterdam-West NV 11 Laag

Stadsdeel Nieuw West Laag

Stichting Impuls Westelijke Tuinsteden 1 Laag

Meervaart 3 Laag

DWZS 

Gewaarborgde leningen risico WSW 350 Laag

Achtervangpositie WEW 3583 Laag

Gewaarborgde leningen zonder 
contragarantie 

31 Laag

Achtervangpositie WSW 10.015 Laag

Nationaal Restauratiefonds (NRF) 10 Laag

Totaal 14.058

 
Bij de Bestuursdienst is een garantie afgegeven voor het Kantoorgebouw Waterbeheer en 
Rioolwaterzuivering. Ultimo 2011 is deze garantie € 54 miljoen. Het risico dat de garantie zal worden 
aangesproken is laag.  
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Stadsdeel West 
Buiten de balanstelling zijn de borg- en garantstellingen opgenomen. Het gaat hier om een 
borgstelling van 100% voor een geldlening aan de stichting Sportfondsen Amsterdam West NV ten 
behoeve van Sportplaza Mercator voor een bedrag € 10,1 miljoen. Het saldo op 31 december 2011 
was € 9,5 miljoen. Het risico van de garantie is ondervangen door het recht van eerste hypotheek en 
aanpassing van de erfpachtakte. Daardoor wordt het stadsdeel bij faillissement van Sportplaza 
eigenaar van het zwembad. Dan loopt het stadsdeel wel een exploitatierisico. Daarnaast bestaat er 
nog een garantstelling van eveneens 100% voor de stichting Buurtcentra voor oorspronkelijk een 
bedrag van € 0,43 miljoen. Dit ten behoeve van twee kinderdagverblijven en een peuterspeelzaal. Per 
31 december 2011 staat er nog een bedrag open van € 0,38 miljoen. Gedurende het jaar 2011 is er 
geen aanspraak gemaakt op deze garantstellingen. 
 
Stadsdeel Zuidoost 
€ 0,27 miljoen voor Sporthal Gaasperdam (de lening loopt in 2022 af), € 30.000 voor Cultureel 
Educatief Centrum en € 0,1 miljjoen voor De Kandelaar (tot uiterlijk 1 november 2012). Daarnaast is er 
een garantie afgegeven van € 35.000 per jaar tot 2014 voor de huur (en bijkomende kosten) van door 
het stadsdeel gesubsidieerde ouderenorganisatie Anbo Gaasperdam.  
 
Stadsdeel Nieuw-West 
€ 2,6 miljoen voor de Meervaart en € 1.388.210 voor de stichting Westelijke Tuinsteden. 
 
Stadsdeel Zuid 
€ 0,11 miljoen voor stichting G. van der Veen.  
De stadsdelen bestempelen de risico’s van de bovengenoemde garanties als klein.  
De stadsdelen Centrum en Noord hebben geen garanties afgegeven. 
 
Gewaarborgde leningen risico WSW  
Afgegeven garanties € 350 miljoen (risico Gemeente Amsterdam maximaal 50% i.e. € 175 miljoen) 
Tot 1995 verstrekte de gemeente garanties op de door woningcorporaties aangetrokken leningen. In 
1995 heeft het WSW deze rol van de gemeente overgenomen en vervult de gemeente de rol van 
achtervang. Bij deze overgang in 1995 heeft het WSW de in eerdere jaren door de gemeente 
verstrekte garanties overgenomen.  
Gemeente Amsterdam staat garant voor leningen van woningcorporaties waarvoor de gemeente vóór 
1995 een tijdelijke garantie heeft verstrekt. Deze garanties zijn niet door het WSW overgenomen. Per 
ultimo 2011 gaat het hier om een bedrag van € 31,4 miljoen.  
 
Garantstellingen in het kader van de overeenkomst met het Waarborgfonds Sociale Woningbouw 
(WSW) 
Nieuwe leningen aan corporaties worden sinds 2002 geborgd door het WSW. De door de gemeente 
verleende garanties bedroegen ultimo 2011 ruim € 10 miljard. De gemeente loopt een tertiair risico. 
Corporaties kunnen onder borging van het WSW leningen aantrekken voor hun sociale activiteiten. 
Het WSW staat borg voor de rente- en aflossingverplichtingen van de deelnemers. De mogelijke 
verplichtingen die voortvloeien uit de borgstelling worden gedekt uit het garantievermogen van het 
WSW. Het garantievermogen is opgebouwd uit het risicovermogen van het WSW en het door de 
deelnemers aan te houden obligo. Indien, als gevolg van borgaanspraken, het risicovermogen van het 
WSW ontoereikend is wordt het obligo bij de deelnemers geïncasseerd. Mocht daarna het 
garantievermogen dalen tot onder de 0,25% van het garantievolume dan treedt de achtervangpositie 
van het rijk en de betrokken gemeente in werking in de vorm van verstrekking van renteloze leningen 
aan het WSW. 
 
Garantstellingen in het kader van de overeenkomst met het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) 
In 1995 is de gemeentegarantie op koopwoningen vervangen door de Nationale Hypotheek Garantie. 
De gemeente is een overeenkomst aangegaan met het WEW waardoor vanaf 1995 inwoners van 
Amsterdam deel kunnen nemen aan de Nationale Hypotheek Garantie. Tevens zijn de oude 
gemeentegaranties, inclusief een afkoopsom, overgedragen aan het WEW. De omvang van de 
garantstelling ultimo 2011 bedraagt € 3.583 miljoen. 
Bij besluit van 5 april 2000 is de gemeenteraad akkoord gegaan met de uitbreiding van de 
werkingssfeer van de Nationale Hypotheek Garantie. Niet alleen de aankoop van woningen maar ook 
het aantrekken door eigenaren-bewoners van leningen ten behoeve van renovatie valt nu onder 
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Nationale Hypotheek Garantie. Voor beide vormen van garantie wordt door het WEW een fonds 
gevormd dat in principe voldoende moet zijn om risico’s te dekken. De omvang van dit fonds per 
ultimo 2011 bedraagt € 735 miljoen. Mocht de omvang onvoldoende zijn dan kan het WEW de 
gemeente aanspreken in de vorm van het verstrekken van renteloze leningen. Bij raadsbesluit van 5 
april 2000 is bepaald dat de risico’s die in de toekomst worden geëffectueerd in het kader van de 
achtervang geheel afgedekt dienen te worden binnen de dan beschikbare budgetten van de 
beleidssector Volkshuisvesting. 
Aangezien de verwachting is dat de gemeente niet zal worden aangesproken omdat het 
fonds bij het WEW de normale risico’s moet kunnen dekken is door de WZS geen voorziening in het 
leven geroepen. 
Met betrekking tot de achtervang bij het WEW is bij besluit van B&W van 22 juni 2010 een gewijzigde 
overeenkomst gesloten met het WEW waarbij de gemeente per 1-1-2011 niet meer garant staat voor 
nieuwe garanties. Wel blijft de gemeente nog garant staan voor de voor 2011 uitgegeven leningen 
onder NHG. Aangezien er geen nieuwe leningen meer bijkomen en er op bestaande leningen wordt 
afgelost door middel van normale aflossing dan wel gehele aflossingen bij verkoop is de verwachting 
dat met ca. 15 jaren het grootste gedeelte van de garantstelling zal zijn verdwenen 
 
Risico’s inzake garanties 
Risico’s m.b.t. bovenstaande achtervangposities van de gemeente worden onderzocht. Specifiek gaat 
binnenkort een onderzoek naar de risico’s inzake het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) 
van start.  

2.3.8 Overige uitzettingen 

Tijdelijk overtollige geldmiddelen werden in depot bij AAA+ instellingen belegd (€ 78,5 miljoen). 
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3. Lokale heffingen 
 
3.1 Gevoerd beleid 
Naast de heffing en inning van de lokale belastingen heeft de gemeente Amsterdam in 2011 
verder uitvoering gegeven aan het convenant “Horizontaal toezicht”. In het convenant 
horizontaal toezicht met de Belastingdienst uit 2009 heeft Amsterdam toegezegd te zullen 
streven naar een systeem van interne beheersing, interne controle en externe controle 
waarbinnen materiële fouten in de belastingaangiften tijdig worden voorkomen. In het project 
Amsterdam Fiscaal in Control (AFC) wordt uitvoering gegeven aan deze toezegging. Het 
project heeft als doel volledige naleving van de fiscale wetten en rijksregelingen, juiste 
verantwoordingen verstrekken richting de fiscus én borging van de deskundigheid op dit terrein 
binnen de gehele gemeente.  
 
Rioolheffing 
De gemeente heft Rioolheffing van burgers en bedrijven met een aansluiting op de 
gemeentelijke riolering. In 2011 wordt 98,5% van de (begrote) kosten gedekt uit de (begrote) 
opbrengsten. Het tarief voor 2011 bedroeg € 147,93 per aansluiting op het gemeentelijke 
rioleringsstelsel. 
 
Onroerende zaakbelastingen en roerende-ruimtebelastingen  
OZB en RRB kennen gelijke tarieven voor eigenaren van woningen en eigenaren en gebruikers 
van niet-woningen (zie onderstaande tabel). De heffing van OZB en RRB geschiedt vanaf 2009 
op basis van een percentage van de WOZ-waarde. 

 

 Tarief 2011 * 

Gebruikers  

- Niet-woningen 0,14491 

Eigenaren  

- Niet-woningen 0,18126 

- Woningen 0,05589 

* Tarief als percentage van de WOZ-waarde 

  
Hondenbelasting  
Het houden van een hond wordt door de gemeente belast met hondenbelasting. De gemeente 
kent hierbij een ongedifferentieerd tarief per hond van € 100,18 in 2011. Daarnaast is er een 
apart vast tarief voor geregistreerde kennels van € 380,85. Er wordt vrijstelling verleend voor 
politiehonden, blindengeleide honden en speciaal opgeleide honden voor mensen met een 
handicap.  
 
Toeristenbelasting  
Het tarief van deze belasting is gebaseerd op een vast percentage (5%) van de 
overnachtingvergoeding (exclusief ontbijt) in hotels en andere belastingplichtige objecten zoals 
campings. De belastingopbrengst is dus afhankelijk van de bezettingsgraad en de 
kamerprijzen. 
 
Vermakelijkheidsretributie 
De vermakelijkheidsretributie wordt geheven van de aanbieders van vermaak op het water 
tegen vergoeding. De heffing kende in 2011 twee vaste tarieven per persoon: € 0,60 voor 
rondvaartboten en € 0,30 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: 
Afvalstoffenheffing, Reinigingsrecht bedrijven, Precariobelasting en Leges. Heffingen die door 
centrale diensten worden geheven – leges en rechten – komen bij de betreffende onderdelen 
aan de orde. 
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3.2 Belastinginkomsten 
 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de ontwikkeling van de belastinginkomsten van de 
afgelopen drie jaar. 
 

Bedragen x € 1.000 
Rekening 

2009 
Rekening 

2010 
Rekening 

2011 

Netto 
resultaat 

2011 

Afwikkeling
verschillen 
oude jaren 

Rioolheffing 58.719 62.693 63.808 63.717 90 

OZB gebruik 38.065 42.774 43.899 43.387 513 

OZB eigenaren 105.759 114.138 115.774 113.431 2.342 

RRB gebruik 18 19 18 21 - 2 

RRB eigenaren 308 336 354 343 11 

toeristenbelasting 22.213 25.303 33.142 29.714 3.428 

vermakelijkheidsretributie 1.713 1.838 2.017 2.049 32 

hondenbelasting 1.778 1.814 1.756 1.737 19 

reclamebelasting 315 438 356 365 - 10 

precario / liggeld 
woonschepen 

4 42 18 38 - 21 

De heffing en invordering van de precariobelasting voor het Westpoortgebied valt onder de bevoegdheid van de 

Centrale stad. 

 
De eerste 3 kolommen betreffen het netto resultaat inclusief afwikkelingsverschillen over vorige 
belastingjaren. In de laatste 2 kolommen is het rekeningresultaat gesplitst in de realisatie over 
het belastingjaar 2011 en afwikkelingsverschillen over vorige jaren. De realisatie over het 
belastingjaar bestaat uit de gerealiseerde opbrengsten, vermeerderd met nog te verwachten 
(nog op te leggen) aanslagen, verminderd met nog toe te kennen verminderingen (ten gevolge 
van bezwaar en beroep) en nog te verwachten oninbaar. 
De opbrengst rioolheffing komt aan de orde in het programma Milieu en Water en de overige 
opbrengsten bij de Algemene Dekkingsmiddelen. 
 
Hierna wordt ingegaan op de opbrengsten van de overige lokale heffingen. 
 
3.2.1 Binnenhavengeld 
De dienst Binnenwaterbeheer (m.i.v. 2011 onderdeel Waternet) heft het binnenhavengeld. 
 

Inkomsten  Raming (€) Realisatie (€) 

bedrijfsvaart 4.659.000 5.440.944 

pleziervaart 1.050.000 1.539.956 

 
Bedrijfsvaart 
Door het aantrekken van de activiteiten in de haven zijn de opbrengsten bedrijfsvaart boven de 
begroting uitgekomen. In 2011 zijn er ook meer controles in het havengebied uitgevoerd, 
waardoor het aantal naheffingen is gestegen en daardoor ook de opbrengst. 
 
Pleziervaart 
In 2011 zijn er ruim 12.000 vignetten verkocht, wat 1.100 minder is dan in 2010. Daarnaast 
worden geen stickers meer verkocht voor de doorvaart. Hierdoor blijft de opbrengst 
binnenhavengeld pleziervaart achter ten opzichte van de Begroting 2011. De belangrijkste 
daling vindt plaats bij de abonnementstickers (stickers voor vaartuigen in een jachthaven of 
vaartuigen van buiten Amsterdam). Door de fors hogere tarieven (+60%) en het vrijstellen van 
de doorvaart heeft bijna een kwart van de klanten van buiten Amsterdam geen vignet voor 2011 
aangeschaft. Ook zijn als gevolg van alle communicatie rond de tariefstijging veel klanten 
overgestapt naar het voordeliger milieutarief.  
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3.2.2 Leges 
Leges worden door verschillende gemeenteonderdelen geheven. De verschillende soorten 
leges zijn in de navolgende tabel opgenomen, waarbij ter informatie het heffende gemeentelijke 
onderdeel is vermeld. 
In de tabel zijn tevens de gerealiseerde dekkingspercentages opgenomen. Legestarieven 
worden op begrotingsbasis berekend. Achteraf kunnen de opbrengsten tegen- of meevallen. In 
het laatste geval kan hierdoor een dekkingspercentage van meer dan 100% ontstaan.  
 

Dienst Soort leges Totaal 
Lasten (€) 

Totaal 
Baten (€)  

Dekkings- 
Percentage 

Stadsarchief Onderzoek en reproducties 254.030 251.490 99
Dienst Milieu en 
Bouwtoezicht 

Bouw en gebruik (vergunningen en 
informatie) 

7.920.276 4.430.408 56

 Milieu (vuurwerk en geluid) 45.795 8.706 19
 Bodem (makelaarsfaxen) 148.104 148.285 100
Dienst Persoons- en 
Geo-informatie 

Trouwboekje 772 772 100

 Uittreksel burgerlijke stand 234.990 225.591 96
 Transportkosten GBA 15.520 14.250 92
 Uittreksels elektronisch 33.000 33.200 100
 Uittreksel bevolkingsregister aan het loket 101.300 101.296 100
 Uittrekstel bevolkingsregister schriftelijk 107.600 107.547 100
 Archiefonderzoek 17.050 17.048 100
 Erfrecht onderzoek 122.765 122.765 100
 Bewijs van Nederlanderschap 620 618 100
 Taxi ontheffing 152.530 151.010 99
 Taxi vermissing 55 54 98
 Belanghebbendenvergunning 36.400 36.399 100
 Benoeming buitengewoon ambtenaar 

burgerlijke stand 
33.670 33.672 100

Dienst Stadstoezicht Milieuzonering 250.500 238.725 95,3
Verkeerontheffingen 

Dienst Wonen, Zorg en 
Samenleving 

Huisvestingsvergunning 1.081.617 469.428 43

 Tijdelijke verhuur 315.513 419.2234 133
 Woning- en kamerbemiddelingsbureaus 44.369 12.412 28
Haven Amsterdam Vergunningen 77.475 87.227 113
Dienst 
Binnenwaterbeheer 

Ligplaats-, verbouwings-, vervangings-, 
en exploitatievergunningen 

28.000 22.000 80

 Sleeploon en bewaarloon 77.000 77.000 100
Dienst Belastingen Bestemmingsgegevens 81.274
 Waarde- en aanslaginformatie 46.017
 Leges duplicaat Hondenbelasting 3.676
 Totaal uitvoeringslasten 110.147 130.967 119

 
Stadsarchief 
In 2011 bedroegen de legesopbrengsten van het Stadsarchief (SAA) € 251.490 (begroot was 
€ 275.000). De opbrengsten zijn ten opzichte van de Rekening 2010 met 8,5% afgenomen.  
In 2011 zijn er geen wijzigingen in de tarieven doorgevoerd. Uit analyse blijkt dat de 
legestarieven nagenoeg kostendekkend zijn. De vraag naar fotoafdrukken, fotokopieën en 
onderzoek is teruggelopen ten opzicht van vorig jaar. De oorzaak is waarschijnlijk gelegen in 
het teruglopen van de economie. Na jaren van stijgende inkomsten uit leges lijkt er sprake te 
zijn van een trendbreuk. 
 
De opbrengsten worden gerealiseerd door het verstrekken van informatie uit de archieven en 
collecties. De vraag naar digitale producten is teruggelopen als gevolg van het gratis online 
komen van genealogische gegevens die zijn gepubliceerd door “Family Search, de website van 
de “Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen”. De digitale archiefstukken in 
de Archiefbank zijn wekelijks met 15.000 scans uitgebreid door het principe scanning-on-
demand. De klant vraagt een archiefstuk aan en kan dit digitale stuk tegen betaling 
downloaden. Door de digitalisering is de snelheid van levering zodanig toegenomen dat het 
spoedtarief is afgeschaft. 
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Dienst Milieu en Bouwtoezicht 
Bij de leges bouw en gebruik (Dienst Milieu en Bouwtoezicht) is de begrote kostendekkendheid 
teruggelopen naar 56%. Dit is het gevolg van afname van het aantal vergunningen en de 
bouwsommen die als basis dienen voor de legesinkomsten. Hiermee is een gat ontstaan van  
€ 3,5 miljoen. De gemiddelde bouwsom neemt af onder invloed van de economische crisis en 
door een terugval in grote bouwlocaties.  
 
Voor vuurwerkverkoopvergunningen zijn in verband met beleidswijziging en het toepassen van 
de Wet Bibob voor enkele vergunningen extra uitvoeringskosten gemaakt. Er is op dit 
onderdeel geen sprake van kostendekkendheid. De leges voor verzegeling van 
geluidsbegrenzers zijn redelijk kostendekkend. Door de overdracht van taken naar de 
stadsdelen blijken minder verzegelingen te hebben plaatsgevonden. Er zijn in 2011 geen 
ontheffingen geluidseisen verstrekt. De afwijking ten opzichte van de Begroting 2011 is het 
gevolg van het ten onrechte opnemen van dwangsommen. 
 
Ten aanzien van de inzage dossiers en makelaarsmails zijn de aantallen iets lager uitgevallen. 
Er wordt efficiënter gewerkt, waardoor de kosten nu in verhouding zijn met de opbrengsten.  
 
Dienst Persoons- en Geo-informatie 
De kosten van de leges producten zijn hoger dan de baten. Het dekkingspercentage is 
gemiddeld 98,6 %. Het dekkingstekort wordt voornamelijk veroorzaakt door het lagere rijkstarief 
voor de burgerlijke stand. De leges zijn ingaande 2011 verhoogd, mede vanwege de 
bezuinigingen.  
 
Dienst Stadstoezicht / Milieuzone Amsterdam  
De kostendekkendheid van de leges voor milieuzonering en verkeersontheffingen van de 
Dienst Stadstoezicht is gebaseerd op de kosten die door deze dienst zijn gemaakt voor zowel 
dagontheffingen en langdurige ontheffingen samen. De leges milieuzonering zijn niet 
kostendekkend. 
 
Dienst Wonen, Zorg en Samenleven 
De tarieven voor de huisvestingsvergunning zijn niet kostendekkend. De reden hiervoor is – en 
dat is al tientallen jaren het geval – dat niet een kostendekkende vergunningverlening wordt 
nagestreefd, maar dat de gemeente met behulp van het vergunningstelsel de woningmarkt 
zodanig reguleert dat de zwakkeren op de woningmarkt in voldoende mate aan bod komen op 
het schaarse gedeelte van de woningmarkt. In het kader van de heroverwegingen is met ingang 
van 2011 een hogere kostendekking nagestreefd. De kostendekkendheid is in 2011 gestegen 
naar 43% ten opzichte van 32% in 2010. 
Ook voor de leges voor woning- en kamerbemiddelingsbureaus wordt geen volledige 
kostendekkendheid nagestreefd, maar deze is eveneens in 2011 gestegen naar 28% ten 
opzichte van 13% in 2010. De bedoeling van de regulering is overigens het tegengaan van 
schaarste. Een volledig kostendekkend tarief zou ertoe leiden dat geen vergunningen meer 
worden aangevraagd, waardoor de burger geen onderscheid meer kan maken tussen bonafide 
bemiddelaars die met een vergunning werken en malafide bemiddelaars. 
 
Haven 
De leges van de Haven Amsterdam betreffen vergunningen in het Westpoortgebied, waarbij in 
het kader van het streven naar uniforme tarieven, de tarieven van de stadsdelen worden 
gevolgd. De opbrengst is in 2011 hoger uitgevallen. 
 
Waternet /Binnenwaterbeheer 
Per 1 januari 2011 is de Dienst Binnenwaterbeheer uitgeplaatst naar de stichting Waternet. Bij 
deze uitplaatsing zijn vrijwel alle taken overgedragen aan de stichting Waternet, behoudens het 
onderdeel heffen en innen Binnenhavengeld beroepsvaart. Dit onderdeel is over gegaan naar 
Haven Amsterdam. Waternet besluit met mandaat van stadsdelen over aanvragen van 
ligplaats- verbouwings- of vervangingsvergunningen voor woonboten. Hiertoe zijn contracten 
gesloten met de meeste waterrijke stadsdelen.  
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De leges die door de Dienst Binnenwaterbeheer zijn geheven, zijn kostendekkend, met 
uitzondering van de leges rond woonboten. Dit vanwege de afspraak dat de legestarieven 
binnen alle stadsdelen gelijk zijn.  
 
Dienst Belastingen 
De dekkingspercentages van de leges voor bestemmingsgegevens en waarde- en 
aanslaginformatie van de Dienst Belastingen is gekoppeld aan de situatie op de woningmarkt 
die in 2011 tot meer aanvragen heeft geleidt.  
 
3.2.3 Parkeren 
Tot en met 2009 was de parkeerhandhaving belegd bij de Dienst Stadstoezicht. In 2010 is de 
parkeerhandhaving grotendeels in handen van Cition gekomen en in 2011 volledig. Bij het 
opstellen van dit onderdeel bij de Jaarrekening 2011, is de jaarrekening van Cition BV. nog niet 
beschikbaar. Daarom kunnen nog geen gegevens over de parkeeropbrengsten worden 
opgenomen. 
 
3.3 Belangrijkste ontwikkelingen 
 
Basisregistratie Wet waardering onroerende zaken (WOZ) 
De Dienst Belastingen fungeert voor de gemeente Amsterdam als beheerder van de sinds 1 
januari 2009 bestaande Basisregistratie WOZ. Net als bij andere basisregistraties zal ook de 
BR WOZ de beschikking krijgen over een Landelijke Voorziening (LV) van waaruit alle 
afnemers hun WOZ-informatie kunnen betrekken. De besluitvorming omtrent de LV is een 
aantal malen uitgesteld, maar in oktober 2011 werd bekend dat de Staatssecretaris van 
Financiën heeft besloten het Kadaster te vragen de LV WOZ in exploitatie en beheer te nemen. 
Als alles volgens planning verloopt moet de LV rond 1 januari 2012 worden opgeleverd, waarna 
uiterlijk per eind 2013 alle gemeenten hierop zijn aangesloten.  
 
Basisregistratie Personen 
Na de overgang naar het nieuwe systeem voor het beheer van persoonsgegevens is in 2011 
door de Dienst Belastingen en de Dienst Persoons- en Geo-informatie (DPG) geïnvesteerd in 
betere bestanden. Dit heeft er toe geleid dat de uitval van de geautomatiseerde verwerking is 
gestabiliseerd. De bestandskwaliteit kreeg bij DPG veel aandacht omdat de verplichte 
koppeling van de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) op de Basisregistraties Adressen 
en Gebouwen (BAG) per 1 juli 2011 inging. Alle adressen die in de GBA aanwezig waren, 
werden gekoppeld aan een adres uit de BAG. Gevolg voor de Dienst Belastingen was minder 
uitval door niet BAG-conforme adressen. Landelijk voorkomend neveneffect was dat sommige 
mensen een geautomatiseerde vermindering van hun belastingsaanslag ontvingen, omdat het 
oude adres niet meer bestond. Dit wordt hersteld door een nieuwe aanslag met een juist, BAG-
conforme, adressering. 
 
Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) 
Nadat de BAG-bronbeheerder in het laatste kwartaal van 2010 was overgestapt op een nieuwe 
bronsysteem kwam het mutatieberichtenverkeer vanuit de BAG stil te liggen. Hierdoor 
stagneerde de toestroom van objectmutaties en stagneerde ook de ontwikkeling van een meer 
geautomatiseerde verwerking van BAG mutaties in de WOZ administratie. Media 2011 werden 
weer BAG-berichten ontvangen. Begin november 2011 was de verwerking van het 
berichtenverkeer terug op het niveau van 2010 en zijn de objectmutaties alsnog ontvangen en 
verwerkt.  
 
Basisregistratie Kadaster 
In 2011 maakte het Kadaster bekend de bestaande massale mutatielevering (MO) te zullen 
gaan vervangen door een nieuwe levering (BRK Levering) waarbij de administratieve en 
grafische mutaties worden geïntegreerd. De daadwerkelijk BRK Levering zal pas eind 2011 
beschikbaar komen voor afnemers, die vervolgens een jaar de tijd hebben om hierop over te 
stappen. 

 

Raadsdruk Jaarrekening 2011 340Raadsdruk Jaarrekening 2011 340



3.4 Lokale lastendruk 
 
Over de lokale lastendruk wordt jaarlijks door diverse organisaties gepubliceerd. Gelet op de 
bezwaren die kleven aan de diverse publicaties, wordt al vele jaren volstaan met een 
vergelijking van de verschillende tarieven met die in de andere grote steden. 
 
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 2011 van COELO. Het gaat daarbij om onroerende-
zaakbelasting, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing, waarbij de afvalstoffenheffing binnen 
Amsterdam wordt geheven door de afzonderlijke stadsdelen. Bovendien wordt bij rioolheffing 
uitgegaan van de gemiddelde omvang van huishoudens in de desbetreffende gemeente. 

 
Tabel: Woonlasten 2007-2011 meerpersoonshuishoudens in euro 

Jaar Amsterdam * Rotterdam Den Haag Utrecht Gemiddeld 

2007 539 553 540 666 575 

2008 563 577 550 684 599 

2009 542 609 549 704 601 

2010 571 620 523 694 602 

2011 621 625 551 705 626 

*Amsterdam: afvalstoffenheffing op basis van 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 Afvalstoffenheffing in 
Amsterdam is het niet-gewogen gemiddelde van de tarieven van de stadsdelen genomen. 

 
Belastingtarieven grote steden 2011 meerpersoonshuishoudens 

 
Amsterdam Rotterdam Den Haag Utrecht Gemiddeld Amsterdam t.o.v. 

gemiddelde 
OZB eigendom 
woningen (%)  

0,05723 0,11230 0,06310 0,09320 0,08146 - 30% 

Rioolheffing 
eigenaren (€) 

147,93 183,20 126,47 216,99 168,65 - 12% 

Afvalstoffen- 
heffing (€) 

334,86 263,60 293,52 259,68 287,92 16% 
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4 Verbonden partijen 
 

4.1 Inleiding 
De paragraaf verbonden partijen geeft inzicht in het beleid en de veranderingen inzake 
rechtspersonen waarin de gemeente een financieel én een bestuurlijk belang heeft. Het gaat 
hierbij om privaatrechtelijke rechtspersonen (vennootschappen, stichtingen, verenigingen), 
publiekrechtelijke rechtspersonen en ook om Europese groeperingen voor territoriale 
samenwerking (EGTS). Er is sprake van een financieel belang als de gemeente een lening 
heeft verstrekt, een garantie heeft afgegeven of aandeelhouder is. Een bestuurlijk belang 
houdt in dat de gemeente zeggenschap heeft in de rechtspersoon via het 
aandeelhouderschap en/of via het recht tot voordracht of benoeming van personen in de 
bestuursorganen van de rechtspersoon.  
 
Doel van de paragraaf verbonden partijen is het verkrijgen van inzicht in de wijze waarop het 
publieke belang met behulp van rechtspersonen wordt behartigd, welke resultaten zijn 
geboekt en welke risico's de gemeente loopt door de relatie met de verbonden partij. 
 
Meer informatie over de verbonden partijen van de gemeente is te vinden in de 
jaarrekeningen van de afzonderlijke diensttakken en de website 
‘www.deelnemingen.amsterdam.nl’. 
 

4.2 Herijking gemeentelijke deelnemingen 
De gemeente heeft een belang in meer dan veertig deelnemingen en twee coöperaties. 
Iedere collegeperiode voert ons college een herijking uit voor deze deelnemingen (incl. 
coöperaties). Allereerst zijn alle gemeentelijke deelnemingen uitvoerig onder de loep 
genomen en is bekeken of een deelneming nog steeds de meest efficiënte manier is om het 
publieke belang te behartigen. Iedere deelneming is ooit aangegaan om een specifiek 
gemeentelijk publiek belang te behartigen (bijvoorbeeld; het GVB is opgericht om goed 
openbaar vervoer in de stad aan te bieden). Deze evaluatie kijkt of de deelneming de 
afgelopen periode succesvol is geweest in de behartiging van dit publieke belang, of een 
deelneming nog steeds de beste manier is om dit publieke belang te behartigen, of dat de 
deelneming beter afgestoten kan worden. Daarnaast worden de risico’s en het financieel 
belang van elke deelneming in kaart gebracht. 
 
In onderstaande tabel zijn de deelnemingen weergegeven waarbij in de herijking eind 2011 
door uw raad besloten is tot een vorm van afbouw. In 2012 zal gestart worden met de 
uitvoering van de besluiten uit de herijking. Dit geldt ook voor de zes moties die door uw raad 
zijn aangenomen. Op de uitvoering van uw motie over de waardering van deelnemingen 
wordt hierna ingegaan. Over de resultaten van de uitvoering van de andere moties zal ons 
college naar verwachting uiterlijk op de door u aangegeven momenten rapporteren. Dit geldt 
ook voor de motie over de herijking van de havengerelateerde deelnemingen. De uitvoering 
van deze motie zal meegenomen worden met de besluitvorming over de verzelfstandiging 
van Haven Amsterdam (deze deelnemingen zijn daarom ook niet meegenomen in 
onderstaande tabel). 
 

Deelneming   

Alliander Aanhouden, tenzij verkoop aan andere 
overheidsinstelling mogelijk is. 

Amsterdamse Compagnie Onderzoek naar verkoopmogelijkheden 

AT5 Aandeel afstaan 
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Havengebouw Verkoopprocedure voortzetten 

N.V. Maatschappij tot de exploitatie van het Hotel 
en Café Hollandais Liquideren 

Nuon Energy Verkocht conform raadsbesluit juni 2009 

Scheepsexploitatie Maatschappij Bavo N.V. Liquideren 

SGA In liquidatie 

Startgoed Amsterdam B.V. Verkoop of liquideren  

WTCW Afstoten 

 

4.3 Waardering gemeentelijke deelnemingen 
In november 2011 heeft uw raad, in het kader van de besluitvorming over de herijking 
deelnemingen, een motie aangenomen over de boekwaarde van deelnemingen (motie 882 
binnengekomen onder V).  
 
Uit het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten volgt dat de 
verkrijgingsprijs de hoogst mogelijke waardering van een deelneming is. De accountant zal 
een jaarrekening met een hogere boekwaarde groter dan deze verkrijgingsprijs zodoende 
afkeuren. Ons college concludeert hieruit dat aanpassing van de boekwaarde van 
‘ondergewaardeerde’ deelnemingen niet mogelijk is. Ook maakt het BBV duidelijk dat de 
intrinsieke waarde geen waarderingsgrondslag kan zijn. Het zelfde geldt voor een middeling 
van meerdere waarderingsgrondslagen; het is de verkrijgingsprijs, òf de marktwaarde – en 
dat alleen in de gevallen dat er sprake is van duurzame waardeverminderingen.  
 
Voor de uitvoering van de motie leidt dat tot de aanpak waarbij ons college negen 
deelnemingen geselecteerd heeft waarvan de boekwaarde op de gemeentebalans te hoog 
kon zijn. Deze negen zijn door ACAM nader bekeken, waarbij de ACAM bandbreedte voor de 
marktwaarde bepaalde. Uit de analyse is gebleken dat één van de negen deelnemingen, NV 
Stadion Amsterdam, afgewaardeerd dient te worden.  
 
NV Stadion Amsterdam (Arena)  
De gemeentelijke boekwaarde van de Arena is nu ca. € 31,6 miljoen. De gemeente bezit 48% 
van de certificaten op aandelen (dus geen reguliere aandelen). Het direct financieel 
rendement op onze investering is tot nu toe nul geweest; ook in de toekomst wordt geen of 
weinig dividend verwacht. De aandelen van de NV zelf zijn richting de € 20 tot € 30 miljoen 
waard; zolang er certificaten op aandelen zijn, is die waarde buiten het bereik van 
certificaathouders zoals de gemeente Amsterdam. Een afwaardering tot € 0 is echter niet 
opportuun. Als marktwaarde van onze certificaten lijkt daarom de onderkant van de eerder 
door First Dutch uitgevoerde waardering te billijken: € 6,6 miljoen. Dit resulteert in een 
afwaardering van € 25 miljoen, te nemen over 2011. 
 
NV Zeedijk 
De aandelen staan nu in de boeken voor € 6,5 miljoen. Over de waardering van de NV 
Zeedijk valt veel te zeggen. Een aandeelhouder die waardemaximalisatie nastreeft, zou het 
huidige maatschappelijke gewenste verhuurbeleid verlaten. De aandelen zouden daarmee 
veel meer waard kunnen worden. Rekenend met de vrij beschikbare kasstromen, is de 
gemeentelijke boekwaarde aan de bovenkant van een marktwaarderingsrange. De beperkte 
hoeveelheid aandelentransacties van de afgelopen jaren waren op de nominale waarde, en 
daarmee op onze boekwaarde. De WOZ waarde van de activa ligt echter tientallen miljoenen 
hoger; na aftrek van de schuld van de NV resteert dan een waarde van de aandelen die 
aanzienlijk hoger is dan onze boekwaarde. Daarmee kan geconcludeerd worden dat er geen 
reden is de aandelen NV Zeedijk af te boeken. 
 
GVB Holding NV 
De deelneming in GVB staat voor € 78,8 miljoen op de gemeentebalans. Ultimo 2010 
bedroeg het eigen vermogen van GVB € 82,2 miljoen. De inschatting is dat dit eigen 
vermogen ‘reëel’ is: er staan activa tegenover die de reële waarde weerspiegelen. Daarnaast 
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zullen de resultaten en dividenduitkering van GVB de komende jaren naar verwachting niet 
leiden tot daling van het eigen vermogen. Hieruit volgt de conclusie dat de deelneming in 
GVB niet afgewaardeerd hoeft te worden. De gevolgen van de openbare aanbesteding van 
de concessie Amsterdam voor de marktwaarde van het GVB zijn afhankelijk van de bieding 
(en de verwachte resultaten daarbij) die GVB in dat kader zal doen en of GVB de concessie 
al dan niet gegund krijgt. Op dit moment is de aanbestedingsprocedure nog in de beginfase 
en is nog onbekend hoe de bieding van GVB er uit zal zien en wat de financiële gevolgen 
daarvan zullen zijn. Indien het GVB de aanbesteding niet wint, hoeft dat a priori geen 
negatieve gevolgen te hebben voor de marktwaarde.  
 
VGA 
De aandelen staan nu in de boeken voor € 9,5 miljoen. De deelneming VGA is de wettelijke 
verplichte vennootschap van waaruit de Gemeentelijke Dienst Verzekeringszaken haar 
activiteiten ontplooit. Kijkend naar de vrije kasstromen cq. winsten van VGA afgelopen jaren  
(€ 3,4 miljoen, € 4,5 miljoen, € 4,4 miljoen, € 8,5 miljoen netto winst in de jaren 2008-2011) is 
afwaardering niet opportuun. 
 
Schiphol Area Development Company NV (SADC) 
SADC staat bij EZ in de boeken voor € 5,8 miljoen. In 2009 heeft de gemeenteraad besloten 
om € 20 miljoen nieuw kapitaal in SADC te investeren (samen met de andere 
aandeelhouders bedroeg de kapitaalsinjectie € 80 miljoen) 
De boekwaarde van de deelneming is niet met dit bedrag verhoogd (conform de 
raadsvoordracht). Daarmee is de waarde van € 5,8 miljoen die nu bij EZ in de boeken staat 
zeker niet hoger dan de marktwaarde. 
 
Glasvezel (via 100% deelneming A'dam Participatie Glasvezelnet Holding BV) 
De gemeente bezit 15% van de aandelen van het glasvezelnet GNA. De gemeentelijke 
boekwaarde van die aandelen is € 6 miljoen (bij OGA). Op grond van op 9 november 2011 
bekend gemaakte onderlinge transacties tussen mede-aandeelhouders Reggefiber en KPN is 
af te leiden dat de verkoopwaarde van het gemeentelijk aandeel hoger ligt dan de 
boekwaarde, zodat afboeking niet aan de orde is. 
 
De Amsterdamse Compagnie NV 
Amsterdamse Compagnie NV is op initiatief van de gemeente opgericht met als doel het 
ontwikkelen van kleinschalige bedrijfsruimten. In 2011 had de Amsterdamse Compagnie een 
vijftal complexen in eigendom. De boekwaarde van het aandeel is € 2,2 miljoen. Over het jaar 
2011 zal naar verwachting een winst worden behaald van € 142.000 (voor belastingen). Voor 
2012 wordt een positief resultaat van € 360.000 begroot. Winsten behalen gaat langzaam 
maar ze zijn er (in ieder geval vooralsnog) wel. Er is geen aanleiding op basis van de huidige 
inzichten tot afwaardering. Overigens is in het kader van de herijking gemeentelijke 
deelnemingen besloten verkoop van deze deelneming te onderzoeken, omdat de deelneming 
voor de gemeente niet per se nodig lijkt om het publieke belang te behartigen. 
 
Life Science Fund Amsterdam BV 
Het LSFA is begin 2009 opgericht ter versterking van het economisch potentieel van het Life 
Sciences cluster in de regio Amsterdam. Het fonds investeert risicodragend mee in startende 
en doorgroeiende Life Sciences bedrijven in de regio Amsterdam en biedt ondersteuning op 
het gebied van management, marketing en productontwikkeling. De gemeentelijke deelname 
aan het fonds is € 2,94 miljoen (29%). De overheidsdeelname aan het fonds (van gemeente 
en provincie) is altijd kleiner dan 50%. Het fonds heeft een (maximale) looptijd van acht jaar. 
De gemeente heeft als aandeelhouder uitzicht op financiële inkomsten cq terugstorting van 
de inleg op termijn –als de bedrijven waarin geïnvesteerd wordt goed renderen– maar gezien 
het risicoprofiel van het fonds is er een kans dat de gemeentelijke bijdrage uiteindelijk niet 
(volledig) teruggestort gaat worden. Doordat er de eerste jaren alleen investeringen worden 
gedaan en er managementkosten maar nog geen inkomsten zijn, is er een negatief resultaat. 
Dit is een regulier patroon voor dit type onderneming. Vooralsnog bestaat er geen reden om 
het geïnvesteerd vermogen af te waarderen.  
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Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Noordzeekanaalgebied NV (RON) 
De aandelen staan nu in de boeken voor € 300.000. In de zomer van 2011 heeft de raad 
besloten tot een doorstart van de RON. De waardering van de deelneming wordt betrokken in 
het proces van de verzelfstandiging. 
 
 
4.4 Deelnemingenbeleid: beloningsbeleid en MRI-rapportage  
 
In 2011 heeft ons college een gemeentebreed beloningsbeleid voor deelnemingen opgesteld. 
Het beleid introduceert een model voor toepassing en toetsing van beloningsbeleid van 
directies van deelnemingen. Het beleid is gebaseerd op wettelijke kaders, gedragscodes, het 
beloningsbeleid bij staatsdeelnemingen en de praktijk in het gemeentelijke 
deelnemingenbeheer. Het model bestaat uit de beantwoording van enkele vragen. Zo wordt 
vastgesteld in welke mate een deelneming publiek c.q. privaat is. Door de beloning van -naar 
aard zwaarte en verantwoordelijkheid vergelijkbare- functies bij overheid en bedrijfsleven 
hiermee te wegen kan een passende beloning worden vastgesteld. 
Uw raad heeft het beloningsbeleid behandeld en heeft aanpassingen voorgesteld. Afronding 
van de besluitvorming over dit onderwerp wordt eind maart 2012 verwacht.   
 
In de raadsvergadering van 16 december 2009 is het stuk ‘Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen (MVO) en deelnemingen’ behandeld. Op basis van dit stuk is toen besloten om 
aan tien gemeentelijke deelnemingen te vragen om te rapporteren over vijf Maatschappelijk 
Relevante Indicatoren (MRI). Het gaat hierbij om indicatoren ten aanzien van CO2 uitstoot, 
man-vrouw verhouding, beloning, duurzame inkoop en stages en banen voor mensen met 
afstand tot de arbeidsmarkt. Uw raad is eind 2011 geïnformeerd over de resultaten. Het 
resultaat van de rapportage is positief; deelnemingen zijn en blijven actief bezig met het 
ontwikkelen van hun beleid ten aanzien van maatschappelijk verantwoord ondernemen. 
Daarnaast wordt het inzicht van de aandeelhouder in het functioneren van de deelneming op 
MVO gebied vergroot. Tenslotte wordt door middel van de MRI rapportage het belang dat de 
gemeente hecht aan een goed MVO beleid bij deelnemingen onderstreept. 
 
4.5 Opbrengsten en lasten  
 
Het werkelijke resultaat op deelnemingen over 2011 bedraagt € 32,2 miljoen. Dit is € 5,6 
miljoen hoger dan begroot.  
 
De grootste afwijking ten opzichte van begroting betreft Schiphol, waarvan het dividend is 
uitgekomen op € 15,3 miljoen, € 3,3 miljoen hoger dan begroot. Andere dividenden die 
afwijken van begroting zijn BNG (+ € 0,6 miljoen) en Alliander (+ € 1,4 miljoen). NV Het 
Havengebouw heeft in 2011 geen dividend uitgekeerd, vanwege onzekerheid over een groot 
huurcontract. Begroot was € 200.000. In 2011 heeft de gemeente, als enig aandeelhouder in 
NV Hollandais, € 555.000 onttrokken aan de algemene reserve van de NV (er was € 0 
begroot). Met de onttrekking kreeg de algemene reserve een evenwichtig niveau.  
 
Daarnaast is in 2011 Fabchannel opgeheven. De deelneming op de gemeentebalans is 
afgeboekt (€ 400.000).  
 
4.6 Belangrijkste ontwikkelingen  
 
GVB 
2011 stond in het teken van de verstrekkende gevolgen van het regeerakkoord voor het 
openbaar vervoer in de Stadsregio Amsterdam (aanbestedingsplicht en bezuinigingen). In het 
najaar van 2011 heeft het Dagelijks Bestuur van de Stadsregio zich gedwongen gevoeld te 
besluiten over te gaan tot openbare aanbesteding van de multimodale en integrale concessie 
Amsterdam. 
 
Daarnaast is voor GVB van belang dat dhr. Schmeink eind 2011 door ons college, als 
aandeelhouder, is benoemd tot algemeen directeur. De vervoerkundige prestaties van GVB in 
2011 zijn goed geweest: over 2011 is de maximale bonus ontvangen van Stadsregio 
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Amsterdam voor de geleverde prestaties. De bonus is vooral te danken aan de punctualiteit. 
In 2010 kreeg GVB ook een bonus voor de geleverde prestaties. 
 
AT5  
In 2011 zijn gesprekken gevoerd tussen AT5, de AVRO, het Parool en RTV NH om in de 
toekomst samen de lokale nieuwsvoorziening in de stad te verstrekken. In de loop van 2012 
wordt hierover definitief besloten.  
 
Cition 
De centrale stad en de stadsdelen hebben in 2009 het voornemen uitgesproken Cition te 
verzelfstandigen ten behoeve van aanbesteding op termijn waarbij de kosten worden gedeeld 
tussen Centrale Stad en de stadsdelen. 
In december 2010 is een ijkmoment geweest en besloten het voorgenomen besluit tot 
privatisering te toetsen met second opinions (mei 2011). Begin 2012 heeft het College 
besloten tot aanbesteding uiterlijk op 1 januari 2014.  
 
Matrix Innovation Center, Amsterdamse Compagnie en Startgoed 
Bij Matrix Innovation Center (voorheen ASP) kan mogelijk leegstand ontstaan doordat de Life 
Science en ICT branche te leiden heeft onder de crisis. De Amsterdamse Compagnie heeft 
voor het behalen van haar doelstellingen kredieten nodig die moeilijker zijn te verkrijgen 
waardoor de doelstellingen naar beneden zijn bijgesteld. De Amsterdam Compagnie en 
Keersluis tonen nog voldoende bezetting van hun bedrijfsruimte door meer zzp’ers. De 
gemeente heeft, samen met Lingotto, de aandelen Startgoed in 2011 overgedragen aan 
Eigen Haard die daarmee enig aandeelhouder is geworden.  
 
Onderzoek verzelfstandiging Haven Amsterdam 
De Gemeenteraad van Amsterdam heeft op woensdag 28 oktober 2009 kennis genomen van 
de conclusies uit het rapport over de denkfase en ingestemd met de start van de volgende 
fase, de onderzoeksfase naar verzelfstandiging. Op 18 februari 2010 heeft de Gemeenteraad 
van Amsterdam ingestemd met het Plan van Aanpak en de uitgangspunten voor de 
onderzoeksfase.  
 
Op 15 maart 2011 heeft ons college een voorgenomen besluit genomen over de 
onderzoeksfase verzelfstandiging Haven Amsterdam. Op basis hiervan heeft uw raad zich 
uitgebreid aanvullend laten informeren via een informatiesessie, expertmeetings en een 
inspreekbijeenkomst. Er zijn commissievragen schriftelijk beantwoord en de commissie BWK 
heeft een second opinion laten uitvoeren. Naar aanleiding daarvan heeft uw raad op 12 
oktober 2011 ingestemd de ‘verlengde onderzoeksfase’ te starten, gericht op een definitief 
voorstel over de verzelfstandiging van de dienst Haven Amsterdam. De raadscommissie 
BWK/EZP heeft aandachtspunten meegegeven voor dit vervolgonderzoek. De verlengde 
onderzoeksfase nadert afronding, waarna ons college de resultaten aan uw raad zal 
voorleggen. 
 
Recreatieschappen 
In 2011 is gewerkt aan de uitwerking van de bestuursopdracht met een advies over de wijze 
waarop Amsterdam haar betrokkenheid bij de recreatieschappen moet gaan invullen, dan wel 
de ontvlechting van de recreatieschappen moet gaan vormgeven. Het resultaat hiervan wordt 
in 2012 verwacht. De uittreding uit de schappen Stichting Goois Natuurreservaat en 
Recreatieschap Vinkeveense plassen is in voorbereiding.  
 
Stadsregio Amsterdam 
Het regeerakkoord voorziet in opheffing van de Wgr-plus en daarmee ook in de opheffing van 
de stadsregio in zijn huidige vorm. Hiervoor in de plaats zal een infrastructuurautoriteit in het 
leven worden geroepen. De beoogde ingangsdatum is 1 januari 2013.  
In 2011 is er nog geen duidelijkheid gekomen over de vormgeving, anders dan dat de 
betrokken bewindslieden twee infrastructuurautoriteiten voorzien voor respectievelijk de 
Noordvleugel en de Zuidvleugel van de Randstad.  
De gemeenten, die deel uitmaken van de huidige stadsregio, hebben eind september 2011 
besloten te onderzoeken op welke wijze de samenwerking, na afschaffing van de Wgr-plus, 
mogelijk kan worden voortgezet. 
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4.7 Stadsdelen  
 
De stadsdelen worden beschouwd als verbonden partijen van de centrale stad. De 
stadsdelen zijn zelfstandig bevoegd tot het behartigen van de publieke belangen door middel 
van verbonden partijen. Deze verbonden partijen worden begroot en verantwoord in de 
stadsdeelrekeningen en zijn niet opgenomen in de gemeentelijke jaarrekening. 
Het wetsvoorstel, waarin afschaffing van deelgemeenten en deelgemeentebesturen centraal 
staat en dat het kabinet ter behandeling heeft aangeboden aan de Tweede Kamer, is nader 
geanalyseerd en er zijn perspectieven voor de bestuurlijke inrichting geformuleerd. Daarmee 
zal de stad voorbereid zijn op het moment waarop het wetsvoorstel wordt aangenomen door 
de Tweede Kamer (naar verwachting najaar 2012) en op het moment (in 2014) waarop het 
wetvoorstel kracht van wet zal krijgen. 
 
4.8  Overzicht gemeentelijke verbonden partijen 
 
Hieronder is een uitputtend overzicht weergegeven van de gemeentelijke verbonden partijen, 
zoals deze in de rekeningen van de afzonderlijke diensttakken worden genoemd en 
toegelicht. 

Naam Rechtsvorm Beherende dienst 

Vereniging van Directeuren van 
Gemeentelijke Accountantsdiensten 

Vereniging ACAM Accountancy en 
Advies 

NV Afvalverwerkingsinrichting Gemeente 
Amsterdam 

NV Afval Energie Bedrijf 

NV AEC NV Afval Energie Bedrijf 

NV HRC NV Afval Energie Bedrijf 

Westpoort Warmte BV BV Afval Energie Bedrijf 

Stadsregio Amsterdam Gemeenschappelijke Regeling BDA 

Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland Gemeenschappelijke Regeling BDA/ GGD Amsterdam 

Cition BV BV BDA 

GVB Holding NV  NV Concern 

Alliander NV Concern 

Nuon Energy NV Concern 

Luchthaven Schiphol NV Concern 

AT5 Holding BV BV Concern 

NV Het Havengebouw Amsterdam NV Concern 

Rai Holding BV BV Concern 

NV Zeedijk NV Concern 

Beurs van Berlage CV/BV Concern 

NV Stadsherstel Amsterdam NV Concern 

Exploitatiemaatschappij Carré BV Concern 

NV Bank Nederlandse Gemeenten NV Concern 

NV VGA NV Concern 

NV Mij. tot Expl. v/h Hotel en Café 
‘Hollandais’  

NV Concern/ OGA 

Stichting J.H. Christiaanse Stichting Dienst Belastingen 

Stichting BWT-opleiding.nl Stichting Dienst Milieu- en 
Bouwtoezicht 

Stichting Goois Natuurreservaat Stichting Dienst Ruimtelijke Ordening 

Recreatieschap het Twiske Gemeenschappelijke Regeling Dienst Ruimtelijke Ordening 

Recreatieschap Spaarnwoude Gemeenschappelijke Regeling Dienst Ruimtelijke Ordening 

Recreatieschap Groengebied Amstelland Gemeenschappelijke Regeling Dienst Ruimtelijke Ordening 

Landschap Waterland Gemeenschappelijke Regeling Dienst Ruimtelijke Ordening 

Recreatieschap Vinkeveense plassen Gemeenschappelijke Regeling Dienst Ruimtelijke Ordening 

Wigo4it U.A. Coöperatieve Vereniging Dienst Werk en Inkomen 

Schiphol Area Development Company NV Economische Zaken 
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Matrix Innovation Center (voorheen 
Amsterdam Science Park) 

CV/NV Economische Zaken 

WTCW CV/NV Economische Zaken 

Amsterdam Clipper Beheer BV Economische Zaken 

Amsterdam Toerisme en Congresbureau Vereniging/ BV Economische Zaken 

Amsterdamse Innovatiemotor Stichting Economische Zaken 

Kenniskring Stichting Economische Zaken 

Amsterdam Partners Stichting Economische Zaken 

Amsterdamse Compagnie NV Economische Zaken 

Life Sciences Fonds Amsterdam BV Economische Zaken 

Stichting Landelijk Coördinatiecentrum 
voor Reizigersadvisering 

Stichting GGD Amsterdam 

Stichting Regionale 
ambulancevoorziening Agglomeratie 
Amsterdam 

Stichting GGD Amsterdam 

GR Amstelland Gemeenschappelijke Regeling GGD Amsterdam 

Bouw- en Handelsmaatschappij Hallum BV Haven Amsterdam 

Hallum Cruise BV Haven Amsterdam 

Regionale Ontwikkelingsmaatschappij 
voor het NZKG 

NV Haven Amsterdam 

Amsterdam Westpoint Vof Haven Amsterdam 

Amsterdam Logistics Group BV Haven Amsterdam 

Investeringsmaatschappij NZKG CV/BV Haven Amsterdam 

Hafen Duisburg/Amsterdam 
Beteiligungsgesellschaft 

mbH Haven Amsterdam 

Waterkant  CV/BV Haven Amsterdam 

Amsterdam Port Consultants Stichting Haven Amsterdam 

Collectieve Beveiliging Amsterdam Stichting Haven Amsterdam 

Ecoports Stichting Haven Amsterdam 

Industrieel Toerisme Regio Amsterdam Stichting Haven Amsterdam 

Nederland Distributieland Stichting Haven Amsterdam 

Promotie cruisevaart Amsterdam-
Noordzeekanaalgebied 

Stichting Haven Amsterdam 

Voorlichtingsbureau Shortsea Shipping Stichting Haven Amsterdam 

Nationale Nautische 
verkeersdienstopleiding 

Stichting Haven Amsterdam 

Exploitatie Maatschappij Amerikahaven BV Haven Amsterdam 

Westpoort Bereikbaar Stichting Haven Amsterdam 

Logistics Platform Stichting Haven Amsterdam 

Keyrail BV Haven Amsterdam 

Amsterdam Ports Association Stichting Haven Amsterdam 

Portbase BV Haven Amsterdam 

Centraal Nautisch Beheer Gemeenschappelijke regeling Haven Amsterdam 

Amsterdam Participatie Glasvezelnet 
Holding 

BV OGA 

Gemeenschappelijk Glas Amsterdam BV OGA 

Glasvezelnet Amsterdam BV OGA 

Stichting Prioriteit Glasvezelnet 
Amsterdam 

Stichting OGA 

Scheepsexploitatiemaatschappij BAVO NV OGA 

Brasa Stichting OGA 

Amsterdams Archieffonds Stichting Stadsarchief 

N.V. Watertransportmaatschappij Rijn-
Kennemerland 

NV Waternet 

Het Waterlaboratorium N.V. NV Waternet 

KWR BV Waternet 

Reststoffenunie Waterleidingbedrijven 
B.V. 

BV Waternet 
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Bijlage 10: Verbonden partijen 
Dienst: Concerncontroller 

Hierna is een overzicht opgenomen van de belangrijkste verbonden partijen die bij 
Directie Middelen & Control worden beheerd. 

GVB Holding NV   
Rechtsvorm NV 
Vestigingsplaats  Amsterdam 
Publiek belang behartigd  Het publiek belang is het voorzien in de behoefte aan openbaar en overig collectief 

vervoer. 

Wijze van behartiging  100% aandeelhouder 

Hoogte financiële relatie in 2011  € 78,83 mln. (boekwaarde)  
Alle strategische activa van GVB en de veren van GVB zijn gefinancierd door de 
gemeente.  

Bereikte beleidsresultaten in 
2011 
 

2011 heeft in het teken gestaan van de verstrekkende gevolgen van het 
regeerakkoord voor het openbaar vervoer in de Stadsregio Amsterdam 
(aanbestedingsplicht en bezuinigingen). In het najaar van 2011 heeft het Dagelijks 
Bestuur van de Stadsregio zich gedwongen gevoeld te besluiten over te gaan tot 
openbare aanbesteding van de multimodale en integrale concessie Amsterdam.  

In 2011 begroot dividend € 3,6 mln. 

In 2011 uitgekeerd dividend € 3,6 mln. 

Boekjaar van meest recent 
vastgestelde jaarrekening 

2010 

Boekjaar van laatste bij KvK 
gedeponeerde jaarrekening  

2010 

Gemeentelijke risico’s 
 

GVB is grotendeels afhankelijk van de concessie Amsterdam. Deze is nu nog 
onderhands gegund aan GVB. Bij de openbare aanbesteding kunnen de 
bedrijfsresultaten en het dividend onder druk komen te staan.  

Wijzigingen in 2011 n.v.t. 

 
Alliander  
Rechtsvorm NV 

Vestigingsplaats  Arnhem 

Publiek belang behartigd  Het publiek belang dat Alliander behartigt, is dat er voor burgers en ondernemers 
een goed werkend en betaalbaar distributienetwerk van gas en elektriciteit is. 

Wijze van behartiging  9,2% aandeelhouder 
Hoogte financiële relatie in 2011  Boekwaarde is € 72,6 mln.  

Bereikte beleidsresultaten in 
2011 

De Energiekamer (EZ/NMa) reguleert Alliander, zodat Alliander gehouden is haar 
activiteiten uit te voeren conform hun regelgeving.  

In 2011 begroot dividend € 6,0 mln. 

In 2011 uitgekeerd dividend € 7,0 mln. 

Boekjaar van meest recent 
vastgestelde jaarrekening  

2010 

Boekjaar van laatste bij KvK 
gedeponeerde jaarrekening  

2010 

Gemeentelijke risico’s 
 

Vanwege de reguleringssystematiek zijn de inkomsten van Alliander weinig 
risicovol.  

Wijzigingen in 2011 n.v.t. 

 
Luchthaven Schiphol  
Rechtsvorm NV 

Vestigingsplaats  Schiphol 

Publiek belang behartigd  Het publieke belang is dat Schiphol als ‘bestemmingenmachine’ met een uitgebreid 
netwerk blijvend kan functioneren op de huidige locatie. Met name deze 
‘bestemmingenmachine’ is van groot belang voor het vestigingsklimaat van groot 
Amsterdam en dus voor de economische ontwikkeling van Amsterdam. 

Wijze van behartiging  20% aandeelhouderschap 

Hoogte financiële relatie in 2011 Boekwaarde: € 16,9 miljoen 
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Bereikte beleidsresultaten in 
2011 
 

Bestendigen hub-functie van de luchthaven. 

In 2011 begroot dividend € 12 mln. 

In 2011 uitgekeerd dividend € 15,4 mln. 

Boekjaar van meest recent 
vastgestelde jaarrekening  

2010 

Boekjaar van laatste bij KvK 
gedeponeerde jaarrekening  

2010 

Gemeentelijke risico’s 
 

Eventuele slechte (financiële) prestaties komen terug in een lager dividend, maar 
waarschijnlijk nog meer in minder economische spin off. 

Wijzigingen in 2011 n.v.t. 

 
 
AT5 Holding BV  
Rechtsvorm BV 

Vestigingsplaats  Amsterdam 

Publiek belang behartigd  Het zorg dragen voor een onafhankelijke lokale nieuwsvoorziening voor Amsterdam. 

Wijze van behartiging  De gemeente heeft 1 prioriteitsaandeel in AT5. De rest van de aandelen is in 
handen van de Stichting Beheer AT5. 

Hoogte financiële relatie in 2011  Boekwaarde € 100  

Bereikte beleidsresultaten in 
2011 
 

Het bieden van een goede lokale nieuwsvoorziening, terwijl de bedrijfsvoering op 
orde is. 

In 2011 begroot dividend € 0 

In 2011 uitgekeerd dividend € 0 

Boekjaar van meest recent 
vastgestelde jaarrekening  

2010 

Boekjaar van laatste bij KvK 
gedeponeerde jaarrekening  

2010 

Gemeentelijke risico’s 
 

AT5 is in gesprek met de AVRO, het Parool en RTV NH om in de toekomst samen 
de lokale nieuwsvoorziening in de stad te verstrekken. In de loop van 2012 wordt 
hierover definitief besloten.  
De gemeente verstrekt voor 2012 een subsidie van € 2,85 mln. En AT5 ontvangt in 
2012 nog € 1,4 mln. zogenaamde ‘voormalige kabelgelden’. Deze voormalige 
kabelgelden houden na 2012 op. 
Tijdens de herijking heeft de gemeenteraad besloten om het aandeel in AT5 af te 
staan. Dit zal in 2012 worden geëffectueerd. 

Wijzigingen in 2011 n.v.t. 

 

NV Het Havengebouw Amsterdam 
Rechtsvorm NV 

Vestigingsplaats  Amsterdam 
Publiek belang behartigd  Geen, het medeaandeelhouderschap in onroerend goed is geen publiek belang op 

zich zelf. Een verkoopprocedure is gaande. 

Wijze van behartiging  51% aandeelhouder. Recht op benoeming van één commissaris. 

Hoogte financiële relatie in 2011 € 240.000 (boekwaarde) 

Bereikte beleidsresultaten in 
2011 
 

Geen, zie ‘Publiek belang behartigd’. 

In 2011 begroot dividend € 200.000 

In 2011 uitgekeerd dividend € 0, vanwege de toen bestaande onzekerheid over een belangrijk huurcontract. 

Boekjaar van meest recent 
vastgestelde jaarrekening  

2010 

Boekjaar van laatste bij KvK 
gedeponeerde jaarrekening  

2010 
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NV Het Havengebouw Amsterdam 
Gemeentelijke risico’s 
 

Leegstand is voor Het Havengebouw de grootste risicofactor. Maar ondanks de 
economische neergang is de leegstand de laatste tijd weer afgenomen.  

Wijzigingen in 2011 n.v.t. 

 
Rai Holding BV  
Rechtsvorm BV 

Vestigingsplaats  Amsterdam 

Publiek belang behartigd  Het creëren van economische bedrijvigheid als spin-off van de georganiseerde 
beurzen en evenementen in het complex. 

Wijze van behartiging  25% aandeelhouder 

Hoogte financiële relatie in 2011 Boekwaarde is € 22,7 miljoen. 

Bereikte beleidsresultaten in 
2011 
 

Zie ‘Publiek belang behartigd’ 

In 2011 begroot dividend € 500.000 

In 2011 uitgekeerd dividend € 500.000 

Boekjaar van meest recent 
vastgestelde jaarrekening  

2010 

Boekjaar van laatste bij KvK 
gedeponeerde jaarrekening  

2010 

Gemeentelijke risico’s 
 

Zoals bij elke onderneming geldt: bij financiële slechte prestaties kunnen de te 
behalen doelstellingen in gevaar komen. 

Wijzigingen in 2011 n.v.t. 

Overige verbonden partijen concern 

Nuon Energy  
Rechtsvorm NV 

Vestigingsplaats  Amsterdam 

Publiek belang behartigd  N.v.t., is daarom verkocht 

Wijze van behartiging  Aandeelhouderschap 

Hoogte financiële relatie in 2011  Per 1 juli 2011 3,3% aandeelhouder 

Bereikte beleidsresultaten in 
2011 
 

n.v.t. 

In 2011 begroot dividend € 9,2 mln. 

In 2011 uitgekeerd dividend € 9,2 mln. 

Boekjaar van meest recent 
vastgestelde jaarrekening  

2010 

Boekjaar van laatste bij KvK 
gedeponeerde jaarrekening  

2010 

Gemeentelijke risico’s 
 

n.v.t. 

Wijzigingen in 2011 In 2011 is conform afspraak weer een deel van de aandelen aan Vattenfall verkocht 
(15% van het initiële belang). 

 
NV Zeedijk  
Rechtsvorm NV 

Vestigingsplaats  Amsterdam 

Publiek belang behartigd  De NV behartigt twee publieke belangen. Sinds de oprichting streeft de NV 
succesvol naar het vergroten van de leefbaarheid en van (bonafide) economische 
activiteiten op de Zeedijk. Daarnaast werkt de NV sinds enkele jaren samen met de 
gemeente aan het onttrekken van panden uit het criminogene circuit. 

Wijze van behartiging  80% aandeelhouderschap 

Hoogte financiële relatie in 2011  Boekwaarde is € 6,5 miljoen. € 13 mln. aan leningen verstrekt. De gemeente is in 
overleg met de NV Zeedijk over een over de jaren heen opgelopen schuld van de 
NV aan de gemeente als gevolg van niet uitgekeerd preferent dividend. Met de 
onderneming wordt overlegd hoe die schuld afgelost kan worden.  
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NV Zeedijk  
 

Bereikte beleidsresultaten in 
2011 
 

Zie ‘Publiek belang behartigd’  

In 2011 begroot dividend € 0 

In 2011 uitgekeerd dividend € 0 

Boekjaar van meest recent 
vastgestelde jaarrekening  

2010 

Boekjaar van laatste bij KvK 
gedeponeerde jaarrekening  

2010 

Gemeentelijke risico’s 
 

Zoals bij elke onderneming geldt: bij financiële slechte prestaties kunnen de te 
behalen doelstellingen in gevaar komen. 

Wijzigingen in 2011 n.v.t. 

 
Beurs van Berlage  
Rechtsvorm BV en CV (voor exploitatiemaatschappij) 

Vestigingsplaats  Amsterdam 

Publiek belang behartigd  De in 2008 gestarte samenwerking van de gemeente met drie private partijen heeft 
als doelstelling om het rijksmonument Beurs van Berlage een (hernieuwde) invulling 
te geven, waarbij het draait om de kernbegrippen ‘maatschappelijk’, ‘creatief’ en 
‘cultureel’. Bovendien speelt de Beurs van Berlage een centrale rol in het 1012-
project (opwaardering Amsterdam-centrum & De Wallen) en het Rode Loper-project 
(opwaardering Damrak-Rokin-Vijzelstraat). 

Wijze van behartiging  25% aandeelhouderschap 

Hoogte financiële relatie in 2011 Boekwaarde: € 28.000 (CV), € 4.500 (BV), lening verstrekt van € 5,8 mln. 

Bereikte beleidsresultaten in 
2011 
 

De Beurs probeert via verhuringen en organisatie van evenementen zo veel 
mogelijk invulling te geven aan de doelstelling. 

In 2011 begroot dividend € 0 

In 2011 uitgekeerd dividend € 0 

Boekjaar van meest recent 
vastgestelde jaarrekening  

2010 

Boekjaar van laatste bij KvK 
gedeponeerde jaarrekening  

2010 

Gemeentelijke risico’s 
 

Zoals bij elke onderneming geldt: bij financiële slechte prestaties kunnen de te 
behalen doelstellingen in gevaar komen. 

Wijzigingen in 2011 n.v.t. 

 
NV Stadsherstel Amsterdam  
Rechtsvorm NV 

Vestigingsplaats  Amsterdam 

Publiek belang behartigd  Stadsherstel zorgt er door middel van het opkopen en restaureren van in verval 
geraakte monumenten voor dat beeldbepalend erfgoed (in Amsterdam) wordt 
behouden.  
Stadsherstel is een belangrijke partner voor de gemeente bij de 1012 aanpak. 

Wijze van behartiging  13% aandeelhouder 

Hoogte financiële relatie in 2011  Boekwaarde € 8,3 miljoen. 
De gemeente heeft voor ruim € 1 miljoen aan garanties afgegeven aan 
Stadsherstel.  

Bereikte beleidsresultaten in 
2011 

Zie ‘Publiek belang behartigd’ 

In 2011 begroot dividend € 400.000 

In 2011 uitgekeerd dividend € 400.000 

Boekjaar van meest recent 
vastgestelde jaarrekening  

2010 

Boekjaar van laatste bij KvK 
gedeponeerde jaarrekening  

2010 
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NV Stadsherstel Amsterdam  
Gemeentelijke risico’s 
 

Naast de crises in de vastgoedmarkt, zijn de vele veranderingen in regelgeving, 
zoals in de berekening van huurprijzen, vervallen van vrijstelling van 
overdrachtbelasting of wijziging in de woningwet, een risico. Hierdoor kunnen de 
doelstellingen of het dividend van Stadsherstel in gevaar komen. 

Wijzigingen in 2011 n.v.t. 

 
Exploitatiemaatschappij Carré  
Rechtsvorm BV 

Vestigingsplaats  Amsterdam 

Publiek belang behartigd  Het gemeentelijke aandeelhouderschap is de basis is die het mogelijk maakt 
afwisselende en toegankelijke programmering in dit monumentale pand te bieden 
aan een brede doelgroep. 

Wijze van behartiging  100% aandeelhouder 

Hoogte financiële relatie in 2011 Boekwaarde € 159 duizend, leningverstrekker voor € 12 mln. 

Bereikte beleidsresultaten in 
2011 
 

Zie ‘Publiek belang behartigd’ 

In 2011 begroot dividend € 0 

In 2011 uitgekeerd dividend € 0 

Boekjaar van meest recent 
vastgestelde jaarrekening  

2010 

Boekjaar van laatste bij KvK 
gedeponeerde jaarrekening  

2010 

Gemeentelijke risico’s 
 

Voornaamste risico is dat verlies geleden wordt op slecht lopende shows – een 
aantal daarvan is wel op te vangen, maar de vaste (gebouwgebonden)  lasten zijn te 
hoog om dit structureel op te vangen. Na een herstructurering en forse renovatie 
lijken de financiële en bouwkundige risico’s beperkt. 

Wijzigingen in 2011 n.v.t. 

 
NV Maatschappij tot Exploitatie v/h Hotel en Café ‘Hollandais’  
Rechtsvorm NV 

Vestigingsplaats  Amsterdam 

Publiek belang behartigd  Het beheer van de cultuurpanden Bellevue en Kleine Komedie 

Wijze van behartiging  100% aandeelhouder. Ambtenaar van OGA voert directie 

Hoogte financiële relatie in 2011  € 1,2 mln. (boekwaarde)  
 

Bereikte beleidsresultaten in 
2011 

Zie ‘Publiek belang behartigd’.  
In 2011 is groot onderhoud verricht aan De Kleine Komedie. 

In 2011 begroot dividend € 0 

In 2011 uitgekeerd dividend € 555.000 

Boekjaar van meest recent 
vastgestelde jaarrekening  

2010 

Boekjaar van laatste bij KvK 
gedeponeerde jaarrekening  

2010 

Gemeentelijke risico’s 
 

Beperkte financiële risico’s. Belangrijkste risico’s zijn onverwachte bouwkundige 
problemen. De NV heeft een reserve om dit soort risico’s op te vangen.  

Wijzigingen in 2011 n.v.t. 

 
NV Bank Nederlandse Gemeenten 
Rechtsvorm NV 

Vestigingsplaats  Den Haag 

Publiek belang behartigd  BNG treedt op de geld- en kapitaalmarkt op als centrale inkooporganisatie voor de 
lagere overheden. 

Wijze van behartiging  1,1% van de aandelen 

Hoogte financiële relatie in 2011 Boekwaarde € 1,4 mln.  

Bereikte beleidsresultaten in 
2011 

Zie ‘Publiek belang behartigd’ 
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NV Bank Nederlandse Gemeenten 
In 2011 begroot dividend € 0,8 mln. 

In 2011 uitgekeerd dividend € 1,4 mln. 

Boekjaar van meest recent 
vastgestelde jaarrekening  

2010 

Boekjaar van laatste bij KvK 
gedeponeerde jaarrekening  

2010 

Gemeentelijke risico’s 
 

Hoge waarde van het financiële belang, maar weinig zeggenschap vanwege het 
lage aandelenbelang 

Wijzigingen in 2011 n.v.t. 

 
NV VGA  
Rechtsvorm NV, onderdelen vallen onder de dienst VGA 

Vestigingsplaats  Amsterdam 

Publiek belang behartigd  Het publieke belang van VGA  is dat de gemeente geld bespaart en/of beter 
verzekerd is met dit eigen verzekeringsbedrijf. De gemeente zelf, werknemers en 
verbonden partijen kunnen gebruik maken van de dienstverlening van VGA. De 
verzekerbaarheid van gemeentelijke risico’s neemt bovendien toe door dit als een 
eenheid aan te bieden op de verzekeringsmarkt. 
Er is sprake van een wettelijke verplichting om een schadeverzekeringsbedrijf onder 
te brengen in een NV. Daarom is naast de diensttak VGA ook een NV opgericht. 

Wijze van behartiging  100% van de aandelen 

Hoogte financiële relatie in 2011  Boekwaarde is € 9,4 miljoen.  

Bereikte beleidsresultaten in 
2011 

Zie ‘Publiek belang behartigd’ 

In 2011 begroot dividend € 3,1 mln. 

In 2011 uitgekeerd dividend € 3,1 mln. 

Boekjaar van meest recent 
vastgestelde jaarrekening  

2010 

Boekjaar van laatste bij KvK 
gedeponeerde jaarrekening  

2010 

Gemeentelijke risico’s 
 

VGA is afhankelijk van diensten die zich verzekeren. Bij uitplaatsing van diensten 
vervalt de ‘plicht’ zich bij VGA te verzekeren, hetgeen de omzet en dekking kan 
beïnvloeden 

Wijzigingen in 2011 n.v.t. 

  

NV Holding Servicebedrijven Groot Amsterdam (SGA) 
Rechtsvorm NV 

Vestigingsplaats  Amsterdam 

Wijzigingen in 2011 SGA is in 2011 geliquideerd. 
 

  

Fabchannel Holding  
Rechtsvorm BV 

Vestigingsplaats  Amsterdam 

Publiek belang behartigd  n.v.t. In 2009 heeft de vennootschap de activiteiten gestaakt. 

Wijzigingen in 2011 In 2011 is de deelneming opgeheven. 
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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 Jaarrekening 2011 geeft ten opzichte van de Begroting 2011 voor de lasten van het 
onderhoud van kapitaalgoederen een daling van € 13,3 miljoen te zien (8%). Deze daling 
wordt vooral veroorzaakt door de lagere dan begrootte uitgaven bij de categorieën Gebouwen 
(€ 4,1 miljoen: 26%), Verkeersregelinstallaties (€ 3,9 miljoen: 38%), Water (€ 3,7 miljoen: 
54%)en Wegen (€ 2,2 miljoen: 8%) . Bij de Verkeersregelinstallaties zijn de gevolgen de 
doorvoering van de eerste tranche van het beheerniveau sober zichtbaar,  
Voor het achterblijven van de bestedingen voor Gebouwen is geen specifieke oorzaak aan te 
wijzen.  
 
Ook voor de categorieën Riolering (€ 1,1 miljoen: 3%), Infrastructuur metro/tram (€ 1,1 
miljoen: 3%) en Installaties, machines en apparaten (€ 3,7 miljoen: 3%) daalden de lasten, zij 
het relatief marginaal. Bij Riolering is een deel van het geplande groot onderhoud verschoven 
naar 2012 worden meer werkzaamheden door eigen medewerkers in plaats van externen; 
voor de beide andere categorieën zijn geen specifieke redenen voor de daling aan te wijzen.       
 
De enige categorie waarvoor de bestedingen hoger waren dan begroot is Openbare 
verlichting (€ 4,1 miljoen: 62%) 
 
De totale besteding voor het onderhoud kapitaalgoederen was in de Jaarrekening 2011 € 7,7 
miljoen (4%) lager dan in de Jaarrekening 2010. Deze onderschrijding is gelijkmatig verdeeld 
over alle categorieën, met als uitschieters Water (€ 1,9 miljoen: 38%) en Gebouwen (€ 2,3 
miljoen: 16%). 
 
Tabel: Onderhoudslasten          (bedragen x € 1 miljoen) 

Categorie 
Rekening 

2010
Begroting 

2011
Rekening 

2011

Wegen 9,0 10,8 8,6

Bruggen 6,4 6,4 6,3

Sluizen en oevers 1,6 1,8 1,7

Tunnels 5,1 3,1 3,1

Kades/steigers 0,5 0,4 0,4

Riolering 35,2 36,0 34,9

Water 5,1 6,9 3,2

Groen 1,2 0,7 0,7

Gebouwen 14,2 16,0 11,9

Materieel 0,2 0,3 0,4

Verkeersregelinstallaties 6,4 10,4 6,5

Openbare verlichting 10,5 6,6 10,7

Infrastructuur metro/tram 40,4 40,2 39,1

Installaties, machines en apparaten 34,9 36,8 35,6

Totaal 170,7 176,4 163,1
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5.2 Beheren op niveau – de visie op het beheer van de stedelijke infrasructuur 
 
5.2.1 Beheren op Niveau – de visie op het beheer van de stedelijke infrastructuur 
De verdeling van de verantwoordelijkheden rond het beheer van de infrastructuur in 
Amsterdam zijn vastgelegd in de Nota Stedelijke Infrastructuur. In deze nota wordt 
aangegeven voor welke infrastructuur de stadsdelen en voor welke infrastructuur de centrale 
stad verantwoordelijk is. Voor het beheer van de stedelijke infrastructuur is de Nota BON 
(Beheren op Niveau), vastgesteld door uw raad in november 2008. Daarin worden – vanuit 
het perspectief van de gebruiker – een viertal kwaliteitsniveaus ontwikkeld: minimum, sober, 
verzorgd en top. In de nota wordt per kwaliteitsniveau de mate van veiligheid, bereikbaarheid 
en leefbaarheid beschreven die de stad van het betreffende niveau mag verwachten. Deze 
kwaliteitsbeelden hebben een integraal karakter, terwijl de relatie tussen investeringen, 
activiteiten en kwaliteitsniveaus zo veel mogelijk is geëxpliciteerd. Daardoor biedt de nota het 
bestuur een helder overzicht van de keuzemogelijkheden en de (financiële) consequenties 
die daaraan verbonden zijn. De vier beheerniveaus die in Beheren op Niveau zijn uitgewerkt 
worden in de tabel samengevat naar hun effecten.  
 

 Minimum Sober Verzorgd Top 
Bereikbaarheid  Omrijden door 

incidenten 
 Veel stremmingen 

door storingen 
 Geen afstemming  
 Doorstroming neemt 

af 

 Soms omrijden 
 Beperkte afstemming 
 Doorstroming wordt op peil 

gehouden 

 Nauwelijks omrijden  
 Goede afstemming  
 Doorstroming verbetert, 

met name op de 
belangrijkste 
verkeersaders 

 Zelden omrijden 
 Zelden 

stremmingen door 
storingen 

 Doorstroming 
verbetert op gehele 
hoofdnetten 

Veiligheid  Veiligheid 
gewaarborgd 

 Verkeersveiligheid 
neemt af  

 Reële kans op 
aansprakelijkheids 

      stelling 

 Verkeersveiligheid blijft 
constant 

 Enige kans op 
aansprakelijkheidsstelling 

 Verkeersveiligheid 
neemt toe,  

 Nauwelijks kans op 
aansprakelijkheidsstellin
g 

 Verkeersveiligheid 
neemt fors toe,  

 Minimale kans op 
aansprakelijkheidss
telling 

Leefbaarheid  Overlast geluid en 
lucht  

 Slecht beheer is 
zichtbaar 

 Veel ‘klad en plak’  
 Geen stadsilluminatie 

 Soms overlast geluid/lucht 
 Aanzien op sober niveau 
 Veel klad en plak, alleen 

aanstootgevende teksten snel 
verwijderd 

 Veel standaardmateriaal, 
 Monumentale bruggen en 

sluizen zien er niet mooi uit. 

 Overlast geluid/lucht 
neemt af 

 Toegankelijkheid OV 
verbetert 

 Monumentale bruggen 
en sluizen zien er mooi 
uit. 

 Materiaal passend in 
omgeving 

 Geen overlast 
geluid/lucht door 
slechte 
staat/doorstroming 

 Toegankelijkheid 
OV verbetert fors 

 Snelle aanpak klad 
en plak overal 

 Stadsilluminatie 
breidt uit, ook naar 
grootstedelijke 
evenementen 

 
5.2.2 Hervormingen en bezuinigingen 
De Gemeente Amsterdam hanteert met ingang van de Begroting 2011 het niveau sober voor 
beheer en onderhoud van de stedelijke infrastructuur (exclusief de infrastructuur openbaar 
vervoer). De consequenties hiervan zijn in beeld gebracht in de nota Beheren op Niveau. 
Zoals in deze nota beschreven, hebben de maatregelen die leiden tot het niveau sober 
gevolgen voor de uitstraling van de stad, de kwaliteit van de verkeersafwikkeling , de sociale 
veiligheid en de leefbaarheid. Een sober  onderhouden infrastructuur  betekent in algemene 
zin dat er een verschuiving plaatsvindt van pro-actief beheer en preventief onderhoud naar 
een meer re-actieve opstelling en correctief onderhoud.  
 
De overgang van het niveau verzorg naar het niveau sober verloopt in twee stappen. In 2011 
is een structurele besparing van € 1.150.000 gerealiseerd en in 2012 zal een even groot 
bedrag structureel bespaard moeten worden. In 2011 is deze taakstelling gerealiseerd door 
een verschuiving van proactief beheer en preventief onderhoud naar een meer reactief en 
correctief onderhoud. Ook zal vanwege een beperking van de ambtelijke capaciteit de 
aandacht meer gericht worden op de noodzakelijke onderhoudsprocessen en -activiteiten en 
minder op zaken zoals duurzaamheid en innovatie.  
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Concreet betekent dit dat voor het hoofdnet Auto de huidige gemiddelde termijn waarop 
grootonderhoud wordt uitgevoerd verlengd is met 5-10%, een verschuiving van 15 jaar naar 
16-17 jaar. Voor openbare verlichting is er minder geïnspecteerd en de inzet op 
buurtschouwen en aan/uitinspecties is verminderd. Ten gevolge van de bezuinigingen brandt 
de openbare verlichting per 1 juli 2011 per dag zes minuten korter, met ingang van 2012 zal 
de openbare verlichting twaalf minuten per dag korter worden ingeschakeld.  
Lampen van de verkeerslichten worden niet meer preventief vervangen. Het aanpakken van 
storingen en herstellen van schades gaat minder snel. Verder wordt bij 
verkeersregelinstallaties bezuinigd op het onderhoud en herstel van detectielussen.  
Bruggen en sluizen zijn minder vaak schoongemaakt. De installaties zijn minder vaak 
gesmeerd en schoongemaakt. De periode tussen de grote onderhoudsbeurten is verlengd. 
Door meer kleinere onderhoudsbeurten en inspecties uit te voeren is de veiligheid geborgd. 
 
Verdere gevolgen van de overgang van het verzorgd naar sober zijn (op graffiti na) pas na 
verloop van tijd voor burgers zichtbaar op straat en merkbaar bij de technische staat van de 
objecten. Voor de bedrijfsvoering binnen de diensten kan dit gevolgen hebben, bijvoorbeeld 
meer storingsmeldingen en klachten. Via assetmanagement worden de effecten op de 
stedelijke infrastructuur doorlopend nauwlettend gevolgd.  
 
5.2.3 Totaal beeld infrastructuur 
In het algemeen mag gezegd worden dat de infrastructuur in Amsterdam in redelijke staat 
verkeert. De meeste arealen bevinden zich inderdaad op het niveau verzorgd of er zijn 
maatregelen genomen waardoor dit niveau zal worden gerealiseerd. Alleen bij de bruggen, de 
sluizen en in mindere mate bij de oevers wordt het niveau verzorgd nog niet helemaal bereikt. 
Vanuit het oogpunt van een aantrekkelijke stad is heeft ons college de ambitie de 
monumentale en gezichtsbepalende bruggen en sluizen extra mooi te onderhouden. De 
budgetten zijn hiervoor echter niet beschikbaar, het gevaar dreigt dus dat de uitstraling van 
deze objecten zal verminderen.  
 
5.3 Wegen 
Een belangrijke graadmeter voor de technische staat van de wegen van het Hoofdnet Auto is 
het percentage wegen waarvan de staat van onderhoud onvoldoende is. Om de staat van 
onderhoud van het Hoofdnet Auto te kunnen beoordelen wordt eens in de twee jaar een 
globale visuele inspectie uitgevoerd. Deze inspectie is begin 2011 voor het laatst uitgevoerd. 
Hieruit bleek dat van 10% van de wegen en wegvakken van het Hoofdnet Auto de technische 
staat onvoldoende is en er sprake is van achterstallig onderhoud. Dit percentage geeft over 
het afgelopen decennium een gestage daling te zien, van 38 in 2000 naar 10 in 2011. 
Hiermee blijven we nog onder de norm van 13% die vereist is voor het niveau verzorgd.  Die 
gunstige score is een gevolg van incidentele werkzaamheden die om andere redenen dan het 
op peil houden van de staat van onderhoud zijn uitgevoerd. Naar verwachting zal het aantal 
projecten van werkzaamheden door ‘derden’ in de komende jaren afnemen en  het 
percentage onvoldoende weer stijgen tot rond de 13%. 
 
Voor het op orde brengen en houden van de technische staat van de wegen zijn 
verschillende onderhoudsvarianten beschikbaar: groot onderhoud, vervanging en 
reconstructie. Het groot onderhoud behelst de vervanging van de toplaag van het asfalt en 
veelal ook delen van de onderlagen. Voor groot onderhoud wordt jaarlijks een programma 
opgesteld op basis van de resultaten van de globale visuele inspectie. Wegbouwkundig 
onderzoek geeft aan voor welke variant gekozen moet worden. Door toevoeging van IJburg is 
het hoofdnet auto in 2011 iets toegenomen (bereik: 2 km; lengte rijstroken: 5 km). 
 
5.4 Bruggen 
Bruggen en sluizen   
De stap van verzorgd naar sober heeft er toe geleid dat bruggen en sluizen in het kader van 
graffitibestrijding minder vaak zijn schoongemaakt en dat alleen nog aanstootgevende teksten 
werden verwijderd. De monumentale en gezichtbepalende bruggen en sluizen kregen geen 
extra aandacht meer. Het schilderwerk aan bruggen en sluizen is plaatselijk bijgewerkt en 
alleen op de noodzakelijke plekken geconserveerd. De installaties zijn minder vaak gesmeerd 
en schoongemaakt. De periode tussen de grote onderhoudsbeurten is verlengd. Hierdoor zijn 
meer kleinere onderhoudsbeurten en inspecties nodig geweest, waarmee wel de veiligheid 
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van de installaties is gewaarborgd. Door deze werkwijze was het mogelijk 10% minder uren te 
besteden aan smeren en schoonmaken.  
Door areaaluitbreiding – brug 2038 Steigereiland en brug 2023 Haveneiland – heeft DIVV 
sinds 2011 274 bruggen en sluizen in beheer.  
 
Oevers en scheepvaartvoorzieningen  
Ook het beheer en onderhoud voor dit areaal werden uitgevoerd op niveau sober, 
inhoudende dat het areaal veilig is gehouden. Vervanging vond alleen plaats wanneer de 
funderingen onherstelbaar waren aangetast en de oever of de kade duidelijk verzakte of er 
instorting dreigde. 
 
5.5 Tunnels 
Autotunnels  
Het kwaliteitsniveau van beheer en onderhoud aan de autotunnels bevindt zich op dit moment 
tussen minimum en sober. Inventarisatie toonde aan dat de tunnels niet voldoen aan de 
nieuwe strengere eisen voor tunnelveiligheid. De komende jaren wordt flink geïnvesteerd in 
de renovatie van installaties en staan er ingrijpende maatregelen op stapel om alle tunnels 
aan de veiligheidswet te laten voldoen. Deze werkzaamheden zijn gestart in 2009 en lopen 
door tot 2014.  
 
De scope voor de zomerwerken 2012 aan de IJtunnel is inmiddels vastgesteld. Ons college 
ging akkoord met de voorgestelde tweede fase renovatie IJtunnel en met de start van de 
voorbereiding Piet Hein tunnel. In 2011 werd € 50.000 bezuinigd op de in 2009 toegekende 
extra financiële middelen, in 2012 zal dat nogmaals gebeuren. Dit zal het onderhoudsniveau 
naar sober brengen.  
 
5.6 Kades en steigers 
De laatste jaren namen de kosten aan waterbouwkundige voorzieningen toe, mede door het 
vele gebruik. Gezien de groei van met name passagiersvaart,is de kans groot dat versneld 
toe te passen onderhoudsmaatregelen noodzakelijk worden. In het algemeen kan gesteld 
worden dat gezien de staat van onderhoud van een groot aantal objecten en de veroudering 
van vele objecten, frequenter onderhoud nodig zal zijn. In het kader van vernieuwing van 
steigers en kademuren zal een onderzoeksprogramma worden opgezet die een heldere keus 
tussen vernieuwing of onderhoud mogelijk moet maken. 
 
5.6.1 Lichterinstallatie IJ-palen 
Grote schepen die niet door de sluizen kunnen vanwege teveel diepgang worden gelichterd. 
Een beperkt deel van de lading wordt dan overgeheveld op kleinere schepen, zodat het 
zeeschip alsnog door de sluizen kan. Sinds een aantal jaren dalen de onderhoudskosten aan 
de lichterinstallatie IJ-palen in IJmuiden. Gezien de te verwachten ontwikkelingen rond het 
lichteren in de nabije toekomst (Tweede Zeesluis) is vernieuwing van palen is niet direct aan 
de orde. Omdat vernieuwing van objectonderdelen zoveel mogelijk voorkomen wordt en 
onderhoud en reparatie er op gericht zijn het object in gebruik te houden is de opbouw van de 
reserve voor dit object voorlopig bevroren. Indachtig het grote schaderisico dat dit object 
loopt, blijft de risicoreservering voor dit object wel gehandhaafd. 
 
5.7 Rioleringen 
Binnen de categorie rioleringen wordt onderscheid gemaakt tussen het beleidskader 
rioolstelsel en het beleidskader rioolgemaal. 
 
5.7.1 Beleidskader rioolstelsel 
Het onderhoud van het rioolstelsel bestaat uit: 
 Reinigen: rioolreiniging heeft tot doel de afvoer- en bergingscapaciteit van de riolering 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: inspectie van de riolering is gericht op het in kaart brengen van de 
constructieve toestand van de rioolbuizen en het functioneren van het rioolstelsel als 
systeem. Het beleid is preventief te inspecteren om calamiteiten te voorkomen. Hierbij 
wordt het gehele rioolstelsel van Amsterdam cyclisch in een aantal jaar geïnspecteerd. In 
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2011 is gestart met de voorbereiding om na het afronden van de huidige cyclus in 2012 
gericht te inspecteren op basis van onder andere klachten- registratie. Waternet zal 
risicoriolen vaker inspecteren op basis van een recent opgesteld inspectieprogramma  

 Renovatiewerkzaamheden: renovatie is gericht op het in stand houden van de 
functionaliteit van het rioolstelsel. Door het repareren en vervangen van riolen worden 
calamiteiten en overlast voorkomen. Incidenteel worden onderheide riolen die constructief 
nog in goede staat zijn, inwendig bekleed met een relining. Deze methode van renoveren 
wordt bij onderheide riolen toegepast wanneer lekkages geconstateerd zijn waarbij 
grondwater instroomt. Het bijkomende voordeel is dat de rijweg maar beperkt hoeft te 
worden opgebroken en daardoor overlast voor de burgers zo veel mogelijk wordt 
voorkomen. Het beleid is er op gericht om – voor zover mogelijk – de 
renovatiewerkzaamheden gezamenlijk met andere Amsterdamse diensten/bedrijven uit te 
voeren om zodoende kosten te besparen en overlast te beperken. Het beleid om de 
vervanging van riolering zo veel mogelijk gelijktijdig uit te voeren met de werken aan de 
wegen staat onder druk. Het was 2011 een trend dat de stadsdelen werken aan wegen 
uitstelden of zelfs teruggetrokken. Waternet gaat het beleid in 2012 heroverwegen  

 Calamiteus functieherstel: dit is 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. 

 
5.7.2 Beleidskader rioolgemalen 
Het onderhoud van de gemalen ziet er als volgt uit. 
 Er is preventief onderhoud op basis van risicoafweging en correctief onderhoud op basis 

van storingen. Om de kwaliteit van het transport van het afvalwater en de prestatie van 
de gemalen goed te kunnen meten is een Onderhoud Management Systeem gekozen dat 
sinds 2011 gefaseerd wordt ingevoerd 

 Het beleid rioolgemalen is gericht op een kostenbewuste balans tussen preventief 
onderhoud en correctief onderhoud of calamiteus functieherstel. 

 
5.8   Water 
5.8.1 Beleidskader drinkwatertaak 
De operationele drinkwatertaken in opdracht van de Gemeente Amsterdam worden 
uitgevoerd door Waternet. Het onderhoud van de kapitaalgoederen kent twee componenten: 
onderhoud aan het leidingnet en aan de drinkwaterzuiveringsinstallaties. De 
onderhoudstoestand van de bedrijfsmiddelen is goed te noemen, dit wordt door middel van 
assetmanagement gestuurd 
 
5.8.2 Leidingnet 
Vervanging en onderhoud van het leidingnet is toestandsafhankelijk en risico gestuurd. Uitval 
van installaties en klachten van klanten beperken zich tot een minimum, hetgeen zichtbaar 
wordt in een lage OLM ongepland (ongeplande ondermaatse leveringsminuten). De 
binnenzijde van het leidingnet wordt toestandsafhankelijk schoongehouden en de vanaf de 
straat zichtbare en bedienbare objecten van het leidingnet worden risicoafhankelijk 
gecontroleerd. Door middel van assetmanagement vindt gericht onderhoud en vervanging 
plaats. Hierbij worden leveringszekerheid, waterkwaliteit en kosten meegenomen in de 
beslissingen.  
 
5.8.3 Drinkwaterzuiveringsinstallaties 
Voor de zuiveringsinstallaties voert Waternet een onderhoudsbeleid op basis van 
risicoanalyse. De criteria daarvoor zijn leveringszekerheid, veiligheid, milieu, kwaliteit, imago 
en (financiële) schade. Het Onderhoud Management Systeem (OMS) wordt permanent 
geactualiseerd, waardoor stijlanalyses steeds beter uitgevoerd kunnen worden.  
 
5.9 Groen 
Amsterdamse Bos 
april 2011 is een Vastgoedplan voor het Amsterdamse Bos opgesteld. Het plan is een aanzet 
tot een strategische vastgoedportefeuille waarin de optimalisering van het vastgoed in 
kwantitatieve zin, kwalitatieve zin en de exploitatiemogelijkheden, zijn opgenomen. Op basis 
van dit plan worden keuzes gemaakt over het gewenste onderhoudniveau en het al dan niet 
aanhouden van deze gebouwen. Ook een inventarisatie van het vastgoed in het 
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Amsterdamse bos maakt deel uit van het plan. Er zijn zevenendertig gebouwen in eigendom, 
waarvan negen met een sportfunctie. De bosorganisatie zelf gebruikt 13 gebouwen en 24 
gebouwen worden verhuurd aan derden. Tenzij anders contractueel is overeengekomen, is 
de Gemeente Amsterdam verantwoordelijk voor het eigenarenonderhoud en zijn de huurders 
verantwoordelijk voor het gebruikersonderhoud.  
 
Op de botenloods aan de Bosbaan na, zijn alle gebouwen in het Amsterdamse Bos in een 
goede conditie. Door lekkage moesten delen van de botenloods buiten gebruik gesteld 
worden. Uit onderzoek blijkt dat de achterwand (bouwjaar 1930) niet meer waterdicht is. 
Gedeelten van de botenloods zijn gesloten voor het publiek. In 2012 zal technisch onderzoek 
plaatsvinden naar de oorzaak en mogelijke bouwkundige oplossingen. 
 
5.10 Gebouwen 
5.10.1 Dienst Dienstverlening en Facilitair Management (DFM) 
De dienst Dienstverlening en Faciltair Management (DFM) is verantwoordelijkheid voor het 
onderhoud van het Stadhuis en van de ambtswoning.  
De staat van onderhoud van het Stadhuis wordt gemeten conform de NEN-methodiek, die  de 
volgende schaal van condities van het te onderhouden en beheren object kent: 
 
(1) uitstekend:  nieuwbouwkwaliteit en/of met nieuwbouw vergelijkbare kwaliteit 
(2) goed:  nieuwbouwkwaliteit met de eerste tekenen van feitelijke veroudering 
(3) redelijk:  het verouderingsproces is over de hele linie duidelijk op gang gekomen 
(4) matig:  het verouderingsproces heeft het gebouw (of elementen daarvan) duidelijk in 

de greep  
(5) slecht:  het verouderingsproces is min of meer onomkeerbaar geworden c.q. heeft 

het gebouw (of elementen daarvan) zeer duidelijk in de greep 
(6) zeer slecht:  een zodanig slechte toestand dat dit niet meer te classificeren is onder 

conditie 5 
 

Op de onderhoudssituatie van het stadhuis en de ambtswoning is op hoofdlijnen niveau 3 van 
toepassing – en dat is ook het gewenste niveau –, wat overeenkomt met instandhouding van 
de objecten. In afwachting van besluitvorming over een grondige renovatie van het stadhuis, 
wordt het groot onderhoud beperkt en worden uitsluitend die werkzaamheden uitgevoerd 
waarvan uitstel  risicovol is. Dit om kapitaalvernietiging bij renovatie te voorkomen. Wel moet 
beseft worden dat blijven uitstellen geen optie is.  
 
DFM heeft in 2011 de splitsing in groot en regulier onderhoud in de financiële administratie 
verwerkt. Hierbij zijn de personele lasten van onder andere de technische dienst conform de 
doorberekening in de begroting verwerkt. 
 
5.10.2 Stadsarchief Amsterdam (SAA) 
In 2011 is het groot onderhoud aan De Bazel aan de binnenzijde van het gebouw, de 
voorzijde en de achterzijde afgerond. Het betreft vooral schilderwerk, voegwerk en 
onderhoud/reparatie van zonweringen en dergelijke.  
 
De synagoge Uilenburg die sinds 1 januari 2011 in beheer is van het SAA (BMA), vertoont 
veel achterstallig groot onderhoud, waar geen voorziening voor is getroffen. Met de stichting 
Uilenburgersjoel (SUS) heeft de gemeente een convenant afgesloten dat behelst dat de SUS 
de grond in erfpacht verkrijgt tegen een symbolische canon. De gemeente stelt de 
voorwaarde dat de SUS het achterstallig onderhoud verzorgt in combinatie met haar 
verbouwingsplannen voor de synagoge. Gelet op deze ontwikkeling is het niet opportuun om 
nu een onderhoudsplan op te stellen. De formele erfpachtuitgifte aan de stichting 
Uilenburgersjoel heeft in 2011 nog niet plaatsgevonden. 
 
5.10.3 Geneeskundige en gezondheidsdienst (GGD) 
In 2011 zijn alle rapportages van de meerjarig onderhoudsplannen (MJOP’s) met uitzondering 
van de Nieuwe Achtergracht afgerond. Hierdoor is het mogelijk om voor deze panden de 
dotaties nauwkeuriger te doen. Er kan nu meer aandacht gegeven worden aan het 
preventieve onderhoud en planmatiger aan het onderhoud gewerkt worden. Verwacht wordt 
dat daarvan in 2012 al de eerste tekenen resultaten te zien zullen zijn.  
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De decentralisatie van het beheer van de panden voor Jeugdgezondheidszorg (JGZ) 
vertraagde de grote projecten die voorzien waren voor deze panden. Een aantal panden heeft 
de GGD weer terug in beheer gekregen voor het komende jaar 2012. Nu de Ambulancedienst 
geen onderdeel meer is van de GGD is in 2011 gestopt met de uitwerking van de plannen 
voor de verbouwing van de Valckenierstraat 5-21.  
 
5.10.4 Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam (OGA) 
Het beheer van de kapitaalgoederen binnen het OGA is gericht op het exploiteren van 
onroerende zaken op een zodanige wijze dat een optimaal financieel rendement wordt bereikt 
binnen de door het gemeentebestuur gestelde beleidskaders.  
OGA beheert vastgoed op drie manieren:  
 permanent 
 tijdelijk  
 (in opdracht van derden)  
 
Hieronder wordt ingegaan op het permanent en het tijdelijk beheer.  
(Het onderhoud en beheer in opdracht van derden blijft hier buiten beschouwing, omdat het 
afhankelijk is van wat de opdrachtgever aangeeft.) 
 
In lijn met voornoemde tweedeling wordt binnen de operationele en financiële beleidskaders 
voor het onderhoud van de kapitaalgoederen onderscheid gemaakt tussen permanente en 
tijdelijke exploitatie.  
Voor alle panden in Permanent Beheer (met uitzondering van de panden van het Food 
Center) is een Meerjarig Onderhoudplan (MJOP) aanwezig. In het nieuwe beheersysteem 
Horizon wordt in het eerste kwartaal van 2012 een MJOP module geïnstalleerd, zodat goed 
zichtbaar is welk werk in enig jaar moet worden uitgevoerd en welke invloed dat heeft op de 
begroting. De financiële consequenties zijn per pand in de begroting van het 
Ontwikkelingsbedrijf verwerkt. Het streven is de extra kosten die nodig zijn om de onroerende 
zaak een beter milieulabel te geven, te verbijzonderen.  
 
Permanent beheer 
Voor de panden in permanent beheer is het doel ze in een goede staat van onderhoud te 
brengen en te houden. Er is een groeiende aandacht voor duurzaamheid: alle panden die bij 
OGA in permanent beheer zijn hebben een milieulabel (energielabel). Bij het uitvoeren van 
werkzaamheden wordt rekening gehouden met verbetering van het milieulabel (labelsprong).  
Het gebruik van duurzame materialen heeft de voorkeur. In 2012 wordt de conditie van de 
gebouwen gemeten en worden de MJOP’s geactualiseerd, opdat voor een betere sturing op 
onderhoud en duurzaamheid.  
 
Tijdelijke exploitatie 
Tijdelijk beheer is bijvoorbeeld het beheer van een opstal na verwerving in het kader van een 
grondexploitatie. Het kan dan gaan om een te slopen opstal, maar ook de verworven verzakte 
panden bij station Vijzelgracht vallen eronder. Aangezien de panden deel uitmaken van 
planologische ontwikkelingen is er geen sprake van een MJOP. Het onderhoud is dus 
beperkt. De doelstelling bij tijdelijke exploitatie is wind- en waterdicht houden van de panden. 
Bij gevaar of calamiteiten wordt ingegrepen. 
Het toekennen van een milieulabel aan panden in tijdelijke exploitatie niet zinvol, omdat de 
panden op de nominatie staan te worden gesloopt of herontwikkeld.  
 
Food Center 
Het beheer van het Food Center Amsterdam (FCA) behelst het terrein aan de Jan van 
Galenstraat en de panden daarop. Deze panden zijn opgenomen in het overzicht permanent 
beheer. In afwachting van de uikomsten van de concurrentiegerichte dialoog inzake de 
herstructurering van FCA , die gaande is met drie verschillende consortiums wordt aan de 
panden slechts het hoognodige onderhoud uitgevoerd.  
 
5.10.5 Haven Amsterdam 
De woningen in het gebied van Haven Amsterdam (HA) hebben een lage onderhoudsnorm, 
aangezien ze bij het vrijkomen zo mogelijk direct gesloopt worden. Sinds een aantal jaren 
worden de onderhoudsposten voor de woningen verlaagd en worden minimale posten voor 
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onderhoud opgenomen in de begroting. Op basis van de doelstelling dat woningen 
verhuurbaar blijven, zal noodzakelijk onderhoud waar mogelijk worden uitgevoerd. 
 
Bij de verbouwing van het Haven Operationeel Centrum (HOC) is HA met Rijkswaterstaat 
overeengekomen het HOC in beheer te nemen en dat beheer deels te bekostigen. Samen 
met RWS is onderzocht wat de relevante onderhoudsposten voor dit object zijn. Deze posten 
zijn vervolgens genormeerd en in een overeenkomst opgenomen. Binnen die overeenkomst 
zijn in 2011 zijn diverse onderhoudscontracten afgesloten. 
 
5.10.6 Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO) 
 
Cultuurgebouwen 
De Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO) heeft twaalf cultuurgebouwen in het 
stadsdeel Centrum in eigendom. Het dagelijks beheer daarvan is uitbesteed aan het OGA. 
Het gaat om de volgende gebouwen: 
 Amsterdams Marionettentheater (Nieuwe Jonkerstraat 8) 
 De Balie (Kleine Gartmanplantsoen 10) 
 FOAM (Keizersgracht 609 – 613) 
 Hollandsche Schouwburg (Plantage Middenlaan 24) 
 De Melkweg (Lijnbaansgracht 234 A) 
 Multatulimuseum (Korsjespoortsteeg 20) 
 Nederlands Instituut voor Mediakunst (Keizersgracht 264) 
 Paradiso (Weteringschans 6 – 8) 
 Rembrandthuis (Jodenbreestraat 4) 
 Rozentheater (Rozengracht 117) 
 De Waag Society (Nieuwmarkt 4) 
 Zeemanshoop (Prins Hendrikkade)  

 
Voor alle panden zijn Meerjarige Onderhouds Plannen (MOP) opgesteld. De lasten voor de 
uitvoering van de meerjarig onderhoudsplannen worden gedekt uit de reguliere 
huurinkomsten. De huurbaten zijn dusdanig dat in de meeste jaren gespaard kan worden 
voor jaren met relatief zeer veel onderhoud en/of calamiteiten. Naast deze elf panden heeft 
DMO nog negen panden in het bezit, waarbij de huurders verantwoordelijk zijn voor het 
onderhoud. Deze woningen zijn verbonden aan De Melkweg, het Multatulimuseum en het 
Rozentheater. 
 
De verbouwing van het gebouw Zeemanshoop aan de Prins Hendrikkade 142 als locatie voor 
Stichting De Appel kon in december 2011 afgerond worden en het gebouw opgeleverd. Voor 
alle gebouwen is een Meerjarig Onderhoudsplan (MOP) gemaakt, behalve voor De Appel, dat 
volgt in 2012. De lasten van de MOP’s worden gedekt uit de reguliere huurinkomsten. 
Naast deze twaalf cultuurgebouwen heeft DMO nog tien1 cultuurpanden in bezit, waarbij de 
huurders verantwoordelijk zijn voor het onderhoud. Voor twee panden daarvan, het 
Concertgebouw en het Muziekgebouw aan ’t IJ, is in 2010 subsidie verleend voor urgent 
onderhoud, dat grotendeels in 2011 werd besteed, terwijl de financiële verantwoording al in 
2010 plaatsvond.  
 
In de nota Cultuur onder dak van 2008 heeft uw vergadering een terughoudend beleid 
vastgesteld inzake het onderhoudsniveau van cultuurgebouwen. Onderhoudsniveau 3 van de 
zespuntsschaal2 die de Rijksgebouwendienst hanteert is daarbij als voldoende 
gekwalificeerd. In de Hoofdlijnennota 2013-2016 wordt dit beleid voortgezet.   
Sportgebouwen  
In 2010 heeft Sport Service (DMO) haar intrek genomen in de Sporthallen Zuid. In 2010 en 
2011 is gewerkt met een MOP en is al het achterstallig onderhoud weggewerkt. In het MOP 
zijn nog niet het terrein rond het gebouw, de parkeerplaatsen en het sportmateriaal 
                                                      
1 Openbare Bibliotheek Amsterdam, Stadsschouwburg Amsterdam, Stedelijk Museum, Stedelijk depot, Amsterdam 
Museum, Amsterdam Museum/ Willet Holthuysen, Amsterdam Museum depot, Muziekgebouw aan ‘t IJ, Het 
Muziektheater en Theater Carré. 
2 Redelijke onderhoudstoestand: invloeden van gebruik, weer en wind manifesteren zich in de eerste gebreken, zoals 
houtrot, corrosie en dergelijke. Het verouderingsproces is over vrijwel de gehele linie duidelijk op gang gekomen. 
Incidenteel kan er een storing in de functievervulling zijn opgetreden (zie ook hierboven 1.10.11 voor de betreffende 
NEN-methodiek). 

Raadsdruk Jaarrekening 2011 362Raadsdruk Jaarrekening 2011 362



 

opgenomen. Dit wordt verwerkt in een geactualiseerde MOP die naar verwachting in 2012 
operationeel zal worden. Ultimo 2010 was de voorziening groot onderhoud nihil, waardoor het 
groot onderhoud in 2011 is bekostigd uit de budgetten dagelijks onderhoud dan wel 
vervangingsonderhoud. In 2011 is een nieuwe voorziening voor groot onderhoud gevormd. 
De vervanging, in de zomer van 2011, van de vloer van Hal 1 door een houten vloer was al in 
de Begroting 2010 gepland.  
 
Recreatiegebouwen 
In 2011 is het beheergebouw in het Sportpark Amsterdamse Bos gerenoveerd en zijn er 
duurzame verwarmings- en verlichtingssystemen aangebracht. In 2012 vinden de laatste 
investeringen in het verwarmingssysteem plaats. Het Amsterdamse Bos streeft ernaar in 
2016 een CO2-neutrale organisatie te zijn.  
 
Onderwijsgebouwen 
Voor het (voortgezet) speciaal onderwijs geldt dat de schoolbesturen voor het onderhoud aan 
de buitenzijde van de gebouwen een vergoeding kunnen aanvragen. De aanvraagprocedure 
en de voorzieningen waarvoor een vergoeding kan worden aangevraagd liggen vast in de 
Verordening huisvesting (voortgezet) speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs Amsterdam 
2006. Het economisch claimrecht van de onderwijsgebouwen die door de gemeente zijn 
bekostigd ligt bij de gemeente. 
 
Met behulp van een meerjarig huisvestingsplan zijn de behoeften aan onderhoud en 
(ver)nieuwbouw in beeld gebracht. In het zogenaamde Integrale Huisvestingsplan (IHP) zijn 
de hieruit voortvloeiende investeringen opgenomen. Jaarlijks worden de door het 
goedgekeurde huisvestingsvoorzieningen opgenomen in het Huisvestingsprogramma. 
 
Drie voormalige schoolgebouwen zijn ultimo 2011 in juridisch eigendom bij DMO. Het betreft 
de gebouwen aan de Cabralstraat 1, de Plantage Middenlaan 27 en de Burgemeester de 
Vlugtlaan 125. Aangezien de gemeente deze gebouwen niet meer voor een onderwijsfunctie 
of anderszins nodig heeft, zullen deze gebouwen in 2012 te koop worden gezet.  
 
5.10.7 Dienst Wonen Zorg en Samenleven (DWZS) 
De Gemeente Amsterdam onderhoudt 15 woonwagenlocaties met in totaal 167 standplaatsen 
en heeft 31 woonwagens in bezit die worden verhuurd. De uitgaven voor onderhoud van 
woonwagens en sanitaire voorzieningen bedroeg in 2011 € 57.995. 
In zijn algemeenheid gaat het om kleine reparatiewerkzaamheden aan de woonwagens, 
staanplaatsen en de sanitaire units (loodgieter-, timmer-, elektra- en bestratings-
werkzaamheden) op de verschillende locaties. 
 
5.10.8 Stadsbank van Lening (SBvL) 
De stadsbank van Lening heeft vier gebouwen in eigendom: 
 Oudezijds Voorburgwal 300 / Nes 57 – 57A (hoofdkantoor) 
 Leidsekruisstraat 34 hoek Korte Leidsedwarsstraat 52 
 Gerard Doustraat 156 / Albert Cuypstraat 181 
 Osdorpplein 516-518 hoek M. van Geffenstraat 118 
 
Op 1 januari 2012 zal het gebouw aan de Oudezijds Voorburgwal worden overgedragen aan 
Bureau Gemeentelijke Huisvesting Amsterdam.  
 
Het structurele onderhoud wordt aan de hand van een tienjarig onderhoudsplan uitgevoerd. 
Dit plan is in 2011 opnieuw geactualiseerd. De uitvoering van de geplande werkzaamheden 
ligt geheel op schema. 
 
5.11 Materieel 
Sinds de verzelfstandiging van het GVB bestaan de onderhoudsgoederen in deze categorie 
hoofdzakelijk uit afmeerboeien en vaarwegmarkeringen (tonnen) van Haven Amsterdam. 
 
De afgelopen jaren zijn de onderhoudskosten aan boeien toegenomen, daarop is deze 
begrotingspost in 2009 aangepast. In samenwerking met de Nautische Sector van HA en 
RWS wordt gewerkt aan een eenduidige vaarwegmarkering waarbij deze om die reden voor 
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een deel zal worden vervangen. De werkzaamheden hebben in 2011 een eerste aanvang 
gekregen. 
  
Voor diverse afmeerpalen is het groot onderhoud de afgelopen jaren uitgesteld. In 2011 is 
gestart met groot onderhoudsmaatregelen die in de komende jaren zullen verder worden 
uitgevoerd. De begrotingspost voor kademuren is momenteel toereikend. In 2012 zal een 
onderzoeksprogramma worden opgezet naar kademuren met een stalen constructie, 
aangezien uit landelijke informatie over andere havens is gebleken dat veroudering sneller 
optreedt dan aangenomen. Voor deze post is een grote reservering aanwezig, die vaker zal 
worden aangesproken. 
 
5.12 Verkeersregelinstallaties 
Het afgelopen jaar werd de eerste tranche van het beheerniveau sober doorgevoerd. In dat 
kader zijn er geen lampen meer voortijdig vervangen, hebben er minder inspecties 
plaatsgevonden (bijvoorbeeld werking akoestische geluidssignalen) en heeft er minder 
onderzoek plaatsgevonden. Ook is alleen die klad en plak verwijderd die aanstootgevend was 
of zich bevond in de gedefinieerde hoogstedelijke verblijfsgebieden. 
Er heeft beperkte uitbreiding plaatsgevonden van het areaal als gevolg van nieuwbouw, 
profielwijzigingen, vervanging en aanpassingen blackspots. Bij vervanging van lantaarns 
worden de conventionele vervangen door LED-lantaarns. 
 
5.12.1 Verkeersinformatiesystemen 
De ontwikkeling van de dynamische systemen van de afgelopen jaren is gekoppeld aan de 
ambities van verkeersmanagement. Namelijk het beter benutten van de huidige infrastructuur 
door scenario’s voor verschillende verkeerssituaties te ontwikkelen, waardoor het verkeer 
beter te voorspellen is, reistijden betrouwbaarder zijn, verkeersdeelnemers zich sneller 
kunnen verplaatsen en de hinder voor de omgeving minimaal is. Hiervoor worden steeds 
meer geavanceerde systemen ingezet.  
 
In 2011 zijn diverse bewegwijzeringsprojecten afgerond (onder andere CAN-gebied3, de 
ODE-brug4, rondom RAI, Slotermeerlaan en de Wibautstraat). Het systeem voor het 
monitoren van reistijden is verder uitgerold over de stad waarbij dertig nieuwe camera’s voor 
kentekenherkenning zijn geplaatst, vooral in het westen van de stad, zodat nu ook daarover 
meer informatie beschikbaar komt . Er zijn extra observatiecamera’s geplaatst voor een 
betere verkeerswaarneming op drukke punten.  
 
5.13 Openbare verlichting 
Een van de maatregelen van het beheerniveau sober is het (beperkt) later inschakelen en het 
eerder uitzetten van de openbare verlichting. In januari 2012 wordt de verlichting nogmaals 
drie minuten eerder uitgeschakeld en drie minuten later ingeschakeld. Deze aanpassing 
levert een verbruiksreductie op van ongeveer 406.000 KWh per jaar. 
 
5.13.1 Stadsilluminatie 
Illuminatie verlicht monumentale en bijzondere gebouwen en bruggen en draagt hierdoor bij 
aan een aantrekkelijke stad in de avond. Sinds 2011 wordt ook standbeeld De Reus (van het 
Bickerseiland) aangelicht. De bezuinigingstaakstelling voor stadsilluminatie is gerealiseerd, 
onder meer door minder inspecties uit te voeren en de verlenging van het remplacetermijn. 
 
5.13.2 Stadsklokken 
Twee keer per jaar, (zomertijd en wintertijd) worden de klokken visueel geïnspecteerd. Eén 
keer per drie jaar vindt er een integrale inspectie plaats waarbij door middel van een grondige 
schouw de technische staat waarin de stadsklokken verkeren wordt geanalyseerd. Op basis 
daarvan wordt het meerjaren vervangingsprogramma geactualiseerd. De klokken gaan 
ongeveer vijftien jaar mee. In 2011 is er één klok bijgekomen, op busstation Bijlmer/Arena 
aan de Hoogoorddreef.  
 
 

                                                      
3 Centrum Amsterdam Noord. 
4 Nieuwe brug vanaf Prins Hendrikkade naar Oosterdokseiland ter hoogte van de Geldersekade. 
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5.14 Infrastructuur metro/tram  
In 2011 zijn diverse vervangingsprojecten gerealiseerd en is het regulier beheer en 
onderhoud van het metro- en tramareaal uitgevoerd. Het vereiste kwaliteitsniveau van het 
areaal is beschreven in het Programma van Eisen voor Railinfrastructuur 2006-2011, 
waarover per kwartaal wordt gerapporteerd. De beschikbaarheidsnorm voor 
traminfrastructuur, die hierin is vastgelegd, is in 2011 niet gehaald, vooral ten gevolge van 
een groeiend aantal storingen aan wissels en bovenleiding. De oorzaak hiervan wordt 
onderzocht. In het kader van het afsluiten van de contractperiode 2006-2011 zijn twee 
kwaliteitsmetingen van de railinfrastructuur uitgevoerd. In het eerste kwartaal 2012 wordt 
hierover gerapporteerd.  
 
5.15 Installaties, machines en apparaten 
5.15.1 Afvalenergiebedrijf 
De Afvalenergiecentrale is inmiddels 19 jaar in productie. In 2009 startte het groot onderhoud, 
dat in 2010 en 2011 is voortgezet, waardoor correctief onderhoud teruggedrongen en 
omgezet in preventief onderhoud. Een meerjarig onderhoudsprogramma (MOP) is opgesteld 
dat in 2012 op basis van voortschrijdend inzicht zal worden aangescherpt. De 
Afvalenergiecentrale zal eind 2017 financieel afgeschreven zijn, maar het doel van het 
onderhoudsprogramma de installatie na  2017 nog minimaal vijf jaren operationeel te houden. 
Aan de hand van de markt- en technische ontwikkelingen tussen nu en 2017 wordt besloten 
op welke manier de installatie na 2017 zal worden ingezet. De uitwerking hiervan wordt 
meegenomen in de transitieplannen van AEB (Meerjarenvisie 2020). 
 
De Hoogrendement Centrale kwam op 1 oktober 2009 uit de projectfase. In 2010 en 2011 
heeft de installatie bewezen de hoge verwachtingen die eraan gesteld worden waar te 
kunnen maken, dankzij de uitvoering van het Verbeterprogramma HRC. Dit 
verbeterprogramma is in 2011 voltooid en formeel afgesloten. Binnen het verbeterprogramma 
is een MOP opgesteld op basis waarvan een voorziening groot onderhoud HRC is gevormd. 
Ook dit MOPwordt in 2012 aangescherpt op basis van de ervaringen in 2011, waarin de 
beschikbaarheid van de installatie de verwachtingen significant overtrof. 
 
Het rijdend materieel van AEB is via het concerncontract ondergebracht bij een 
leasemaatschappij. Deze kapitaalgoederen kennen een normaal onderhoudsprogramma en 
reguliere vervangingstermijnen. 
 
5.15.2 Parkeerautomaten 
Bij de ontvlechting van de dienst Stadstoezicht, per 1 januari 2010, zijn de parkeerautomaten 
naar de Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer overgeheveld. De komende jaren zal een 
groot deel van het areaal via rendabele vervangingsinvesteringen worden vernieuwd. Naast 
de afschrijvingstermijnen zijn ook de betaal- en registratietechnologieën gewijzigd 
(belparkeren, kentekenparkeren). Het aantal contant-geld-vrije automaten, met als voordeel 
minder braak, zal groeien.  
In 2011 zijn 571 afgeschreven parkeerautomaten vervangen. Daarnaast zijn nieuwe 
automaten geplaatst ten behoeve van uitbreiding betaald parkeren en heeft er reguliere 
vervanging van reeds afgeschreven automaten plaatsgevonden, zoals de vervanging in Oost 
en Zuid.De stadsdelen zijn hiervoor opdrachtgever en financier. De eisen aan 
beschikbaarheid en kwaliteit voor het dagelijks beheer en onderhoud van de 
parkeerautomaten zijn in een Service Level Agreement met Cition (uitvoering operationeel 
beheer en onderhoud) en de stadsdelen (opdrachtgevers) vastgelegd.  
 
De komende jaren wordt in samenwerking met de stadsdelen onderzocht of de 
parkeerautomaten onderdeel kunnen worden van de Stedelijke Infrastructuur, zodat een 
hogere mate van uniformiteit en kwaliteit kan ontstaan tegen lagere beheerskosten. Daarna 
kan het gewenste beheerniveau vastgelegd worden in de Nota Beheren op Niveau (BON). 
Er wordt bestuurlijk besloten of de taak van Cition wordt aanbesteed of blijft inbesteed. 
Parkeerbeheer heeft een bestek gereed voor Europese aanbesteding of inbesteding. 
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5.15.3 Dienst ICT 
In 2010 en 2011 zijn door de inzet van de reserve Achterstallig Onderhoud veel acute 
achterstanden bij DICT en de acht BRI-diensten ingelopen. Doel is op termijn tot een stabiel 
budget vervangingsinvesteringen te komen zodat geen achterstanden ontstaan en de 
tarieven van de doorbelasting stabiel blijven. 
 
De dienst ICT is voor ALL IP (VOIP) van twee leveranciers naar één leverancier overgestapt. 
Op basis van het dual leveranciers beleid zijn in 2008 en 2009 investeringen gedaan in twee 
typen software; voor één daarvan heeft een afboeking plaatsgevonden van € 0,3 miljoen.  
Op basis van een analyse in de afgelopen maanden door de dienst ICT van de 
werkplekinrichting is geconcludeerd dat de investeringen niet verouderd zijn en er geen 
noodzaak tot een versnelde afschrijving bestaat. De investeringen in de centrale systemen 
zoals mail en bestandsopslag zullen in het nieuwe werkplekconcept opgenomen worden. 
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6 Grondbeleid 

6.1  Algemene uitgangspunten 
Amsterdam voert tot op heden een actief grondbeleid door locaties te (her)ontwikkelen en 
bouwrijpe grond in erfpacht uit te geven. De grondopbrengsten als gevolg daarvan en de 
omvang van de grondproductie zijn bepalend voor de te genereren dekking van ruimtelijke 
investeringen. 
 
Het Amsterdamse residuele grondprijsbeleid houdt in dat de marktconforme 
nieuwbouwwaarde (verkoopprijs of beleggingswaarde) van het vastgoed wordt verminderd 
met de bouwkosten en de bijkomende kosten van de beoogde bebouwing (inclusief opslag 
voor rendement). Het verschil (residu) is de waarde die aan de grond wordt toegeschreven. 
Amsterdam hanteert hierbij de genormeerde residuele methode, waarbij voor een te 
(her)ontwikkelen locatie per functie marktconforme commerciële waarden worden bepaald. 
De gemiddelde bouwkosten en bijkomende kosten worden hierbij gebaseerd op een aantal 
referentieprojecten. Voor enkele functies, bijvoorbeeld sociaal maatschappelijke 
voorzieningen en kleinschalige bedrijfsruimten binnen woonmilieus, gelden vaste 
grondprijzen. 
 
In de gemeente Amsterdam zijn het grond- en grondprijsbeleid centraal stedelijke taken. In de 
Grondprijzenbrief 2011 zijn de hoofdlijnen van de grondprijsbepaling voor de belangrijkste 
ruimtelijke functies in Amsterdam (wonen, werken, recreëren, et cetera) beschreven. In de 
eveneens jaarlijks te actualiseren Handleiding Grondprijsbepaling worden de grondprijzen per 
locatie gegeven, alsmede spelregels voor de toepassing van het grondprijsbeleid. De 
(residuele) grondprijzen voor de verschillende functies en locaties vormen de basis voor de 
grondprijs waarover in concrete projecten wordt onderhandeld. Deze grondprijzen zijn 
daarom niet openbaar. In de openbare Grondprijzenbrief is per functie op hoofdlijnen de 
bandbreedte van de grondprijzen opgenomen. 
 
6.2  De Grote Vereenvoudiging 
De Gemeenteraad heeft op 4 november 2004 ingestemd met “De Grote Vereenvoudiging; 
naar een nieuw ontwerp voor het woningbouwproces in Amsterdam” (Gem. Blad afd 1 nr 
736). Dit besluit behelsde een vereenvoudiging van het woningbouwproces waarbij de nadruk 
lag op reductie van regels en heldere rollen voor betrokken partijen.  
De Grote Vereenvoudiging had de volgende twee hoofddoelen: 
1 het tempo in de woningbouwproductie op te voeren en op peil te houden, 
2 te komen tot kostenbeheersing middels een transparant proces en duidelijkheid over de 

verschillende rollen tijdens planontwikkeling- en uitvoering.  
De raadscommissie ROW heeft in 2009 verzocht om een evaluatie van de Grote 
Vereenvoudiging (DGV). De evaluatie van DGV is een aantal keren uitgesteld vanwege 
zaken met een hogere prioriteit, zoals het bedenken van maatregelen om de stand van het 
Vereveningsfonds te verbeteren.  
Omdat de behoefte aan een evaluatie nog steeds bestond is eind 2011 begonnen met de 
evaluatie van DGV.  
Vanwege de veranderende (economische) omstandigheden in de ruimtelijke sector wordt er 
gezocht naar nieuwe manieren van gebiedsontwikkeling. Dit gebeurt middels de 
bestuursopdracht Ruimtelijke Ontwikkelingsstrategie, ook bekend als “de 
Hervormingsagenda”. De uitkomsten van de Evaluatie DGV kunnen input leveren voor deze 
Hervormingsagenda, daarom sluit deze qua opzet hierop aan. De focus in de evaluatie ligt op 
de deelonderwerpen die in het kader van nieuwe vormen van gebiedsontwikkeling relevant 
zijn en waarvan nog geen evaluatie heeft plaatsgevonden. 
De belangrijkste te evalueren onderwerpen zijn: de bouwenvelop en het Plaberum (Plan- en 
Besluitvormingsproces Ruimtelijke Maatregelen).  
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Daarnaast zijn er enkele gerelateerde onderwerpen die een eigen veranderingstraject kennen 
 Aanvullend Convenant Erfpacht (ACE) en doelgroepwoningen: nieuwe (financiële) 

afspraken met woningcorporaties zijn eind 2010 vastgelegd in Bouwen aan Stad II 
 Basiskwaliteit Woningbouw: de subsidie voor Basiskwaliteit is in 2011 afgeschaft en 

vervangen door de Klimaatneutrale Woningsubsidie 
 Vereenvoudig erfpachtbeleid voor particulieren: is geïmplementeerd. Modernisering 

erfpachtstelsel staat gepland voor 2012 
 Selectie Marktpartijen: in 2011 is het selectiebeleid geëvalueerd. Aanbevelingen uit deze 

evaluatie worden in onderliggende rapportage betrokken. 
 
6.3 Transformatie 
Voorheen lag de nadruk voor de ruimtelijke sector op de uitbreidingslocaties. Inmiddels neemt 
het belang transformatie van verouderde gebieden toe. De gemeente heeft hierbij drie 
prioriteiten: 
 stedelijke vernieuwing in naoorlogse wijken 
 bedrijfsgebieden 
 leegstaande kantoren 
 
Naast de reconstructie van de Westelijke Tuinsteden (Parkstad) vindt stedelijke vernieuwing 
plaats in delen van stadsdeel Noord en stadsdeel Zuidoost. De gemeente draagt hieraan 
financieel bij via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting. 
Diverse bedrijfsgebieden uit de jaren ’60, ’70 en ’80 worden relatief extensief gebruikt en 
komen aan het einde van hun economische levensduur (tussen het Amstelstation en de 
Amsterdam Arena en delen van Amsterdam Noord).  
Aan de herontwikkeling van bedrijfsgebieden werkt de gemeente in regionaal verband samen 
met Haven Amsterdam, de Schiphol Area Development Company (SADC) en de Regionale 
Ontwikkelings-maatschappij Noordzeekanaalgebied (RON). Daarnaast levert de gemeente de 
kwartiermaker voor het in 2010 opgerichte pilotbureau Herstructurering Bedrijventerrein 
Metropool Regio Amsterdam. De aanpak van bedrijventerreinen moet bijdragen aan een 
economisch sterk Nederland. 
Op de kantorenmarkt is het overaanbod aan bestaand vastgoed structureel. Daarbij is begin 
2010 ook geconstateerd dat de overmaat aan plannen voor nieuwbouw van kantoren tot 
onaanvaardbare financiële risico’s leidt.  
 
Inmiddels zijn programmatische kaders voor alle relevante vastgoedsegmenten ontwikkeld 
die bijdragen aan een betere regie op de gemeentelijke gebiedsontwikkeling. Dit heeft geleid 
tot het schrappen van het kantoorprogramma uit een fors aantal plannen en tot het in de tijd 
naar achteren faseren van een fors aantal woningbouwplannen. Hiermee wordt in elk geval 
voor een groot deel het financiële risico in de planvorming beperkt. 
Om transformatie van leegstaande kantoren naar andere functies (waaronder wonen, 
broedplaatsen en horeca) te faciliteren en stimuleren (maar niet te subsidiëren), heeft de 
gemeente de Kantorenloods aangesteld; in de praktijk is er sprake van nauwe samenwerking 
met onder andere de Stadsloods, de Bedrijvenloods en de Hotelloods. 
 
In januari 2011 startte het gemeentebrede transformatieteam. Dit team adresseert de 
transformatieopgave door het opstellen en laten vaststellen van een (financieel) beleidskader 
voor de uitvoering daarvan, het ontwikkelen van instrumenten om de (actieve) rol van private 
partijen in het transformatieproces te vergroten en af te dwingen en het formuleren van een 
proceskader voor de gemeentelijke rol in het proces van transformatie. Enkele van de 
onderwerpen op de agenda van het transformatieteam zijn: de leegstandsverordening, het 
soepel toepassen van bouwregelgeving, het juridisch planologisch instrumentarium, 
onderzoek naar mogelijkheden voor woon- en verblijfsvormen en de optimalisering van de 
inzet van het erfpachtinstrumentarium. 
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7.  Bedrijfsvoering 
 
7.1 Inleiding 
In deze paragraaf beoogt ons college uw raad inzicht te geven in de stand van zaken binnen de 
verschillende onderdelen van de bedrijfsvoering en in de risico’s die de gemeente in dit 
verband mogelijk loopt. Elke gemeentelijke organisatie moet haar taken vervullen zoals ze door 
het gemeentebestuur zijn vastgesteld. Adequate bedrijfsvoering, dat wil zeggen goede interne 
sturing en beheersing van primaire en ondersteunende processen, is een essentieel instrument 
voor de daadwerkelijke en goede uitvoering van die taken. Uitgangspunten bij goede 
bedrijfsvoering zijn doelmatigheid en doeltreffendheid (efficiency 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. 
 
De economische crisis stelt de gemeente Amsterdam voor één van de grootste financiële 
uitdagingen van de afgelopen decennia. Het college wil dat de gemeente sterk en vitaal uit de 
crisis komt en wil daartoe duurzaam investeren in de stad, zowel fysiek als sociaal. Met het 
programakkoord en de uitwerking daarvan in de Begroting 2011 is ingezet op structurele 
bezuinigingen oplopend tot € 208 miljoen in 2014, waarvan € 112 miljoen op de gemeentelijke 
organisatie. 
 
Meer dan ooit heeft iedereen in de organisatie de verantwoordelijkheid om zo efficiënt mogelijk 
te werken. De basis wordt verder op orde gebracht en we streven naar hervormingen in de 
bedrijfsvoering en de uitvoering van taken. Door hervormingen door te voeren kan Amsterdam 
met minder middelen toch sterk blijven opereren. 
 
In het programakkoord Kiezen voor de stad 2010-2014 zijn inhoudelijke keuzes en de 
bijbehorende financiële taakstelling op hoofdlijnen vastgelegd. Vervolgens zijn de hervormingen 
en bezuinigingen ter voorbereiding op de Begroting 2011 uitgewerkt in concrete maatregelen, 
te onderscheiden naar 
� Bezuinigingen gemeentelijke organisatie 
� Bezuinigingen op taken sociaal, fysiek en bestuur & concern 
� Hervormingsagenda 
 
Voor de € 112 miljoen aan bezuinigingen op de gemeentelijke organisatie heeft bundeling en 
standaardisatie van de bedrijfsvoering plaatsgevonden op terreinen als huisvesting, inkoop, 
financiën, personeel en ICT.  
Het college heeft het projectbureau Hervormingen, bezuinigingen en innovaties opdracht 
gegeven een systeem voor monitoring op te zetten. Op basis van bijdragen van de diensten en 
bedrijven is viermaandelijks aan het college en de gemeenteraad gerapporteerd, bij de 4-
maandsrapportage, de 8-maandsrapportage en de jaarrekening. 
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7.2 Financiën 
 
7.2.1 Hervormingen, bezuinigingen en innovaties bedrijfsvoering   
In het programakkoord heeft ons college structurele bezuinigingen aangekondigd en uitgewerkt 
in de Begroting 2011. Deze bezuinigingen lopen op tot € 208 miljoen in 2014 waarvan meer 
dan de helft, € 112 miljoen, op de gemeentelijke organisatie. 
 
Bij de vaststelling van de Begroting 2011 heeft uw raad de hervormingen en bezuinigingen per 
2011 vastgesteld. Bij de Kadernota 2012 stelde u het pakket van maatregelen op taken, 
efficiency en bedrijfsvoering voor de periode 2012-2014 vast. De besparingen zijn als volgt 
verdeeld 
� Bezuinigingen gemeentelijke organisatie 
� Bezuinigingen op taken sociaal, fysiek en bestuur & concern 
� Hervormingsagenda 
 

Rubriek PA Onderwerp s/i 2011 2012 2013 2014 Totaal 
Fysiek  s 31.071.560 4.842.900 1.945100 2.895.000 40.754560 
Sociaal  s 12.335.000 7.893.000 16.570.000 4.380.000 41.178.000 
Bedrijfsvoering  s 39.593.054 32.825.217 15.972.253 23.754.825 112.145.349 
 OBI/ Bestuur/concern s 2.204.747 3.855217 1.772.253 424.825 8.257.042 

 Bestuursdienst s 4.438.307 1.800.000 700.000 800.000 7.738.307 

 Subsidieproces s 0 0 0 1.500.000 1.500.000 

 Rentestelsel s 8.000.000 0 0 0 8.000.000 

 Huisvesting s 4.550.000 3.600.000 0 2.730.000 10.880.000 

 ICT s 2.000.000 4.400.000 6.000.000 9.000.000 21.400.000 

 Inkoop s 4.200.000 6.770.000 4.900.000 7.800.000 23.670.000 

 

Personeel , 
onderverde
eld in: s 14.200.000 12.400.000 2.600.000 1.500.000 30.700.000 

 
 Maatregelen 

P&O s 14.200.000 8.400.000 2.600.000 1.500.000 26.700.000 

  B11 s 0 4.000.000 0 0 4.000.000 

Subtotaal   82.999.614 45.561.117 34.487.353 31.029.825 194.077909 

Hervormingen/innovatie  s 0 0 0 14.000.000  

Eindtotaal  s 82.999.614 45.561.117 34.487.353 45.029.825 208.077.909 
 
Het college heeft het projectbureau Hervormingen, bezuinigingen en innovaties (HBI) opdracht 
gegeven een systeem voor monitoring op te zetten. Op basis van bijdragen van de diensten en 
bedrijven is viermaandelijks aan het college en de gemeenteraad gerapporteerd. 
 
Randvoorwaardelijk voor het realiseren van de bezuinigingen op de gemeentelijke organisatie 
is het anders aansturen en inrichten van de bedrijfsvoering. Deze normen en kaders zijn 
generiek waar het kan, en specifiek waar het nodig is, zodat recht wordt gedaan aan de 
verschillen die er zijn tussen diensten en bedrijven onderling. Sturing op kaders en normen 
vindt plaats volgens het principe ‘pas toe, of leg uit’. Binnen deze uitgangspunten wordt op 
diverse terreinen gewerkt aan hervormingen, bezuinigen en innovatie. 
 
Fysiek  
Besparing jaarschijf 2011: € 31,1 miljoen; gerealiseerd structureel € 31,1 miljoen.  
Daarnaast incidentele extra besparingen bij Afvalenergiebedrijf (€ 1 miljoen) en Haven 
Amsterdam (€ 0,25 miljoen). Alle tweeënveertig maatregelen zijn structureel in de begroting 
verwerkt en gerealiseerd. Er zijn eenentwintig maatregelen die afgesloten kunnen worden. Voor 
de overige maatregelen is het gewenst om te blijven monitoren omdat er in de komende jaren 
nog vervolgbesparingen aan verbonden zijn. 
 

Nr Structurele posterioriteit Dienst/bedrijf  Wethouder Taakstelling  
2011 

Realisatie Stoplicht  Opmerking 

1 Afschrijvingsmethodiek 
exploitatie parkeergebouwen 

dIVV  Wiebes 500.000  500.000  Gereed Methodiek ingevoerd. Niet meer 
volgen 
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2 Agentschappen Dui/VS 
beëindigen 

Haven Ossel 200.000  200.000  Gereed Permanente 
vertegenwoordiging via 
agentschappen is 
opgeheven.Niet meer volgen. 

3 Beperking 
bestuursondersteuning 

DMB Van 
Poelgeest 

70.000  70.000  Gereed Formatie verminderd met één 
fte + verlaging budget met € 
15.000. Niet meer volgen. 

5 Bezuinigingen ISV BDA Ossel 8.000.000  8.000.000  Gereed Bedrag is door BDA in 
mindering gebracht van de te 
verdelen gelden. Uitvoering is 
per jaar incidenteel. Blijven 
volgen. 

6 Binnenhavengeld Waternet Gehrels 800.000  800.000  Groen 2011 gerealiseerd dankzij 
lagere kosten Riebeekhaven. 
Voor 2012 structureel € 
100.000 nog niet ingevuld 

7 Bodemsanering/nazorg DMB Van 
Poelgeest 

1.000.000  1.000.000  Gereed Besparing is gerealiseerd op 
volgnummer 7230108. Niet 
meer volgen. 

8 Bodemsanering (lagere 
kosten) 

DMB Van 
Poelgeest 

100.000  100.000  Gereed In de begroting is de structurele 
verhoging geschrapt.De huidige 
reserve volstaat. Niet meer 
volgen. 

9 Budget analyse bedr. 
afvalwater 

DMB Van 
Poelgeest 

30.000  30.000  Gereed Contract met Waternet is 
aangepast.Niet meer volgen. 

10 Doorbelasten personeel 
(Haven Amsterdam) 

Haven Ossel 15.000  15.000  Groen Volgen 2012 ivm besparing 
2012 

11 Efficiency in taakuitvoering 
(EZ) 

EZ Gehrels 500.000  500.000  Gereed EZ heeft de bezuiniging 
structureel verwerkt in de 
werkbegroting 2011 en dit 
wordt gerealiseerd.Niet meer 
volgen. 

12 Fusie BBA/waternet Waternet Gehrels 350.000  350.000  Groen Volgen ivm taakstelling 2013  

13 Grondwaterkosten in 
rioolheffing 

Waternet Gehrels 1.076.560  1.076.560  Gereed De kosten van de 
grondwaterzorg en het 
peilfilternet van € 1,076 mln is 
met ingang van 2011 
ondergebracht in het rioolrecht 
onder het volgnummer 722.1.02 
Grondwaterzorg wet verbrede 
watertaken.Niet meer volgen. 

14 Kostendekkendheid 
bestaande P+R 

dIVV Wiebes 500.000  500.000  Groen Nieuw tarief 2011 ingevoerd. 
Volgen in 2012 voor 2e tranche. 

15 Lager beheer niveau (dIVV) dIVV Wiebes 1.150.000  1.150.000  Groen Volgen in 2012 ivm 2e tranche 

16 Middelen RO-beleid stedelijke 
samenhang 

DRO Van 
Poelgeest 

100.000  100.000  Gereed Via begroting en meerjaren 
programma's geregeld. Niet 
meer volgen. 

17 Parkeerbeheer Haven Ossel 140.000  140.000  Gereed Niet meer volgen 

18 Opheffen procesbegeleiding 
bewoners (OGA) 

OGA Van 
Poelgeest 

400.000  400.000  Gereed Frictie € 330.000, loopt ook 
deels door in 2012 

19 Reclame 
MUPI's/Baggerinkomsten 

Haven Ossel 45.000  45.000  Groen Incidenteel,bagger inkomsten 
Coentunnel, volgen in 2012 ivm 
structureel maken 

20 Verhogen rendabiliteit 
materiaaldienst (dIVV) 

dIVV Wiebes 150.000  150.000  Gereed Wegenbouwkundig 
adviesbureau is opgeheven. 
Niet meer volgen. 

21 Slimmer uitvoeren milieutaken 
(DMB) 

DMB Van 
Poelgeest 

500.000  500.000  Gereed Door het verlagen van de 
formatie is deze besparing 
gerealiseerd. Niet meer volgen 

22 Sociale veiligheid OV dIVV Wiebes 1.000.000  1.000.000  Groen Mogelijk gevolgen voor 
Stadstoezicht (10-15 fte), 
volgen in 2012 ivm 2e tranche. 

23 Structureel Budget 
klimaatbureau 

DRO Van 
Poelgeest 

400.000  400.000  Gereed 2011 gerealiseerd. Voor 2012-
2014 meerjarige prioriteit via 
kadernota. 

24 Synergie pontveren dIVV  Wiebes 0  0  Groen Volgen in 2012 of contracten 
worden aangepast. Bezuiniging 
is in 2014. 

25 Taakvermindering 
erfpachtbeheer/regie 
productie 

OGA Van 
Poelgeest 

650.000  650.000  Gereed Efficiency erfpachtbeheer: € 
500.000, efficiency programma 
en regie: €150.000  

26 Toezicht activa BV dIVV Wiebes 0  0  Groen Volgen in 2012 ivm bezuiniging 
in 2012 

Raadsdruk Jaarrekening 2011 371Raadsdruk Jaarrekening 2011 371



 

27 Vastgoed-advies OGA Van 
Poelgeest 

950.000  950.000  Gereed Afwikkeling kosten lopen 
voortaan via het VEF> Niet 
meet volgen. 

30 Verminderen 
groenbeleid/ecologie/OR 

DRO Ossel 25.000  25.000  Groen 2011 gerealiseerd. Voor 2012-
2014 meerjarige prioriteit via 
kadernota 

31 Verminderen bestuurlijke 
Begeleiding ZA 

Dienst Zuidas Van 
Poelgeest 

370.000  370.000  Gereed Opdrachten worden niet meer 
gegeven. Niet meer volgen. 

32 Westpoortbeheer Haven Ossel 200.000  200.000  Groen Volgen 2012 ivm besparing 
2012 

33 windmolens 
inkomsten/baggerinkomsten 

Haven Ossel 200.000  200.000  Groen Incidenteelbagger inkomsten 
Coentunnel, volgen in 2012 ivm 
structureel maken 

34 Zuiderkerk DRO Van 
Poelgeest 

600.000  600.000  Gereed € 260.000 frictie, afloop frictie 
blijven volgen. 

35 Mobiliteitsfonds/ nieuwe 
verdeelsystematiek parkeer-
inkomsten 

dIVV Wiebes 10.000.000  10.000.000  Gereed Afdracht van € 10.000.000,- ten 
laste van het CMF ten gunste 
van de Algemene Dienst 

43 Inzet Stadstoezicht lager 
beheersniveau 

Haven Ossel 50.000  50.000  Groen volgen 2012 ivm besparing 
2012 

44 Aanvullende besparing dIVV; 
parkeergebouwen, P&R 
exploitatie en verbeteren 
contract ABRI) 

dIVV Wiebes 1.000.000  1.000.000  Groen Er is een incidentele 
compensatie ingeboekt. Volgen 
in 2012 of tarief 
certificaathouders ArenA ook is 
aangepast (opbrengst € 400 K) 
en dus structureel is geworden. 

        31.071.560  31.071.560      

                
  

China 

Haven Ossel 

250.000  250.000  

Gereed 
In 2011 is de besparing 
gerealiseerd door incidentele 
bagger inkomsten 
(Coentunnel). Niet meer volgen, 
post was incidenteel. 

  
Winstafdracht HRC AEB 

Gehrels 
1.000.000  1.000.000  

Gereed Incidenteel hogere 
winstafdracht 

        32.321.560  32.321.560     

 
Sociaal 
Besparing jaarschijf 2011: € 12,3 miljoen; gerealiseerd structureel € 12,3 miljoen  
Alle tweeënzestig maatregelen zijn structureel in de begroting verwerkt en gerealiseerd. Er zijn 
vijfentwintig maatregelen die afgesloten kunnen worden. Voor de overige maatregelen is het 
nodig om te blijven monitoren omdat er in de komende jaren nog vervolgbesparingen aan 
verbonden zijn. 
 

Nr Structurele 
posterioriteit 

Dienst/bedrijf  Wethouder  Taakstelling  
2011 

Realisatie Stoplicht  Opmerking 

87 Ombuiging Spa DMO Asscher 200.000  200.000  Gereed Besluit: gereed, niet meer 
monitoren 

89 Efficiency apparaat 
onderwijs 

DMO Asscher 150.000  150.000  Groen Volgen in 2012 ivm 
taakstelling  

90 Jeugd Beëindigen 
Onderzoek 

DMO Asscher 240.000  240.000  Gereed Besluit: gereed, niet meer 
monitoren 

93 Efficiency apparaat 
jeugd 

DMO Asscher 100.000  100.000  Gereed Besluit: gereed, niet meer 
monitoren 

96 Efficiency apparaat 
(DMO) 

DMO Asscher 0  0  Groen Monitoren, bezuiniging staat 
voor 2013 + 2014 

100 Onderzoeksbudget 
onderwijshuisvesting 
VO 

DMO Asscher 150.000  150.000  Gereed Besluit: gereed, niet meer 
monitoren 

102 Wijzigen organisatie 
OKC en invoeren 
gereduceerd 
basispakket (Zie GGD 
nr 72) 

DMO / GGD Asscher 800.000  800.000  Gereed De OKC taak is door DMO 
overgedragen aan de 
stadsdelen, GGD is de 
uitgevende partij via 
stadsdeelfonds. Bij de 
herschikking is het geld 
overgedragen aan het 
stadsdeelfonds, hierbij is de 
vastgestelde besparing al in 
mindering gebracht. Besluit: 
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gereed, niet meer monitoren 

106 OOV strategische 
aankopen buiten 1012  

BDA Asscher 200.000  200.000  Gereed Besluit: gereed, niet meer 
monitoren. Budget bij 
Concern Control is verlaagd. 

108 Organisatie leerplicht DMO Asscher 300.000  300.000  Gereed Besluit: gereed, niet meer 
monitoren. Vacatures zijn 
niet ingevuld. 

83 Efficiency apparaat 
kunst en cultuur 

DMO Gehrels 200.000  200.000  Gereed Besluit: gereed, niet meer 
monitoren 

95 Apolloloket 
(toegewezen struct 
prio in 2010) 

DMO Gehrels 840.000  840.000  Gereed Besluit: gereed, niet meer 
monitoren 

124 Onbevoegd toezicht 
op afstand 

Stadstoezicht Gehrels 300.000  300.000  Groen Is onderdeel van het plan 
Financieel Perspectief , 
B&W besluit mei 2011.  

49 Artis DMO Ossel 0  0  Groen Volgen in 2012 ivm 
taakstelling vanaf 2012 

54 Hortus DMO Ossel 0  0  Groen Volgen in 2012 ivm 
taakstelling vanaf 2012 

56 Infobalie (WZS) WZS Ossel 100.000  100.000  Gereed Besluit: gereed, stoppen met 
monitoren. Verlaging aantal 
fte's. 

65 Opheffen 
kenniscentrum a'dam 

WZS Ossel 200.000  200.000  Gereed Besluit: gereed, stoppen met 
monitoren. Kenniscentrum 
(bibliotheek) opgeheven. 

67 Regeling 
Huisbewaring (DWZS) 

WZS Ossel 75.000  75.000  Gereed Besluit: gereed, stoppen met 
monitoren. In verordening 
verwerkt. 

71 Verhoging Leges 
(DWZS) 

WZS Ossel 620.000  620.000  Groen 2011: incidenteel tekort van 
263.000, Deze 
inkomstenderving is 
incidenteel gecompenseerd 
in de rekening.Voor 2012 
weer incidenteel, vanaf 2013 
structureel. In 2012 blijven 
volgen. 

75 Versobering 
bedrijfsvoering 
(DWZS) 

WZS Ossel 100.000  100.000  Gereed Besluit: gereed, stoppen met 
monitoren. Verlaging fte's. 

45 Ambulancedienst FLO GGD Van der 
Burg 

1.160.000  1.160.000  Gereed Hogere bijdrage FLO door 
financier is gerealiseerd. 

46 Ambulancedienst 
NRGA 

GGD Van der 
Burg 

0  0  Groen Volgen in 2012 ivm 
taakstelling vanaf 2012 

47 Ambulancedienst 
OOV 

GGD Van der 
Burg 

0  0  Groen Volgen in 2012 ivm 
taakstelling vanaf 2012 

48 Antwoord  GGD Van der 
Burg 

70.000  70.000  Gereed Besluit: gereed, stoppen met 
monitoren 

51 Dienstverlening Niv. 
Huisuitzettingen 

GGD Van der 
Burg 

0  0  Groen Volgen in 2012 ivm 
taakstelling vanaf 2012 

52 Differentiatie PGB: is 
toegevoegd (geld en 
inhoudelijk) aan 74, 
Verlaging Wmo 
voorzieningen 

WZS Van der 
Burg 

250.000  250.000  Groen Besluit: samenvoegen met 
74. verlaging WMO-
voorzieningen 

59 Kostendekkend 
maken activiteiten 
Boedelbeheer 

WZS Van der 
Burg 

90.000  90.000  Groen Besparing 2011 
gerealiseerd; realisatie 2013 
op volgnummer 6220104, 
actualisatie begr 2012 

72 Verlaging bedrag 
bijdrage OKC (zie ook 
102) 

GGD Van der 
Burg 

1.700.000  1.700.000  Gereed Besluit: gereed, stoppen met 
monitoren 

73 Verlaging formatie 
WZS 

WZS Van der 
Burg 

100.000  100.000  Groen Volgen in 2012 ivm 
taakstelling vanaf 2012 

74 Verlaging Wmo 
voorzieningen, 52 
Differentiatie PGB is 
hieraan toegevoegd 

WZS Van der 
Burg 

2.000.000  2.000.000  Groen  

94 Efficiency apparaat 
sport 

DMO Van der 
Burg 

170.000  170.000  Groen  

104 Amsterdamse Bos: DMO Van der 200.000  200.000  Gereed  
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personeelslasten 
beheer 

Burg 

109 Rechtswinkel en 
zeemanswelvaren  

WZS Van der 
Burg 

70.000  70.000  groen  

85 Informatie 
huishouding 
radicalisering 

OOV Van der 
Laan 

250.000  250.000  Gereed  

107 Veiligheidsmanager 
(platform 
criminaliteitsbestrijding  

BDA Van der 
Laan 

100.000  100.000  Gereed  

66 PvA Diversiteitsbeleid DMO Van Es 100.000  100.000  Gereed  

69 Stelpost werk DWI Van Es 1.500.000  1.500.000  Groen  

    12.335.000  12.335.000    

 
Bedrijfsvoering 
Besparing jaarschijf 2011: € 39,6 miljoen; gerealiseerd structureel € 34,3 miljoen.  
 
OBI /bestuur/concern: taakstelling 2011: € 2,2 miljoen; gerealiseerd € 2,3 miljoen.  
De positieve afwijking ontstaat door een versnelde realisatie bij ACAM. Voor de maatregel 
‘Raadsonderdelen’ is een incidentele invulling voor € 0,15 miljoen ingezet. Vanaf 2013 wordt dit 
structureel. De maatregelen beogen synergievoordelen te behalen op de staffuncties van elf 
diensten, met name binnen het cluster Besturen en Ondersteunen door het wederzijds 
toepassen van elkaars best practices. 
Invulling:  
Van de zestien maatregelen zijn er tien gerealiseerd c.q. in gang gezet en de overige zes 
maatregelen zijn dusdanig voorbereid dat de besparing voor 2012 gerealiseerd gaat worden. 
Er zijn drieëntwintig werkprocessen opnieuw ontworpen die betrekking hebben op zes 
domeinen van de interne bedrijfsvoering van de betrokken diensten. Bij zeventien 
werkprocessen zijn verbeteringen gerealiseerd die niet alleen een financiële besparing mogelijk 
maken, maar ook een een kwaliteitslag in de dienstverlening als resultaat hebben. 

 
Bestuursdienst nieuwe stijl: taakstelling 2011€ 4,5 miljoen; gerealiseerd € 4,5 miljoen.  
De gemeenteraad heeft besloten om de Adviesraad Diversiteit en Integratie niet op te heffen. 
Dit heeft geleid tot een onderschrijding van € 180.000; dit is gedekt in de jaarrekening. 
De maatregelen beogen een betere, goedkopere en slankere Bestuursdienst, die zich focust op 
zijn hoofdtaak, het gemeentebestuur helpen bij het besturen van het concern en de stad. 
Invulling: 
De budgetreducties zijn gerealiseerd. Er zijn reorganisaties in gang gezet. Een negatief advies 
van de OR heeft voor vertraging gezorgd. De reorganisatie is nu pas met ingang van 1 februari 
2012 voltooid. De reorganisaties zorgen voor frictiekosten op het personele vlak (€ 367.000) en 
projectkosten voor begeleiding (€ 150.000). 

 
Uniformeren en vereenvoudigen subsidieverstrekking 
Met deze maatregel wordt beoogd het subsidieproces zowel voor subsidieontvanger als 
gemeente te uniformeren en te vereenvoudigen. 
Invulling: 
Voor 2011 is er geen taakstelling. 
 
Financiën/rentestelsel: taakstelling 2011 € 8 miljoen; gerealiseerd € 8 miljoen 
Invulling:   
De € 8 miljoen is ingeboekt bij de concernadministratie. 
 
Huisvesting: taakstelling 2011 € 4,55 miljoen; gerealiseerd € 0,5 miljoen. 
De Taskforce Huisvesting is de voorloper van het huidige Bureau Gemeentelijke Huisvesting. 
De Taskforce is eind 2010 in het leven geroepen om uitvoering te geven aan de bestuurlijke 
opdracht om per 2015 structureel een besparing van € 10,8 miljoen op de gemeentelijke 
huisvestingslasten te realiseren. Zij heeft deze opdracht vertaald in een Huisvestingsvisie en 
een daaraan gekoppelde businesscase. De businesscase is gebaseerd op het beëindigen van 
een aantal lopende huurovereenkomsten, het invoeren van een flexnorm voor alle diensten, 
verhuisbewegingen van diensten en het ombouwen van traditionele kantoren naar flexkantoren. 
Dit leidt in de periode 2010-2015 tot een structurele netto besparing op de huisvestingslasten 
van circa € 10,8 miljoen. 
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Invulling: 
De besparingen worden behaald door het beëindigen van een aantal lopende 
huurovereenkomsten. Reeds in november 2010 is geconstateerd dat de in de begroting 
opgenomen taakstelling voor 2011 is gebaseerd op theoretische aannames uit een eerder 
rapport. De Huisvestingsvisie en de businesscase Taskforce Huisvesting leveren een zelfde 
eindresultaat op, maar met een ander kasritme.  

 
De afwijking op het kasritme heeft voor de Jaarrekening 2011 een negatief verschil van € 4,1 
miljoen ten opzichte van de taakstelling tot gevolg. Dit tekort wordt in de navolgende jaren weer 
gecompenseerd door overschotten, maar leidt tijdelijk tot frictiekosten. Tegenover het 
incidentele tekort voor 2011 staat overigens een incidenteel voordeel van € 1,6 miljoen in 2012, 
als gevolg van hernieuwde huuronderhandelingen voor het pand Weesperstraat 430-432 waar 
PMB en IBA gevestigd zijn.  
 
Het toegekende frictiebudget voor 2011 was € 2,6 miljoen (organisatie- verhuis- en 
ontruimingskosten); het wordt gedekt door onttrekking uit de reserve Frictiekosten Huisvesting. 
De uitgaven van € 1,2 miljoen worden betaald uit het door het college in 2011 beschikbaar 
gestelde investeringskrediet en worden gedekt uit de bruto vrijval op de huisvestingslasten 
zoals opgenomen in de businesscase huisvesting. Aan uw raad zullen voorstellen worden 
gedaan voor dekking van de frictiekosten en voor de consequenties voor de aanpassing van 
het kasritme waarin de besparingen gerealiseerd kunnen worden. 

 
ICT: taakstelling 2011 € 2 miljoen; gerealiseerd € 0,45 miljoen 
Toegewerkt wordt naar een uniforme en adequate ICT-dienstverlening, zowel intern als extern, 
en een centrale, bedrijfsmatige sturing op kosten en kwaliteit. 
Invulling: 
In het Stabilisatieplan is aangegeven voor welke problemen de Dienst ICT staat. Het 
rekeningresultaat van de Dienst ICT laat een duidelijke verbetering zien als gevolg van een 
groot aantal doorgevoerde maatregelen. Voor telefonie is een besparing gerealiseerd van 
€ 0,45 miljoen. De voor 2011 en 2012 vastgestelde taakstellingen kunnen niet gerealiseerd 
worden. Ons college zal uw raad dekkingsvoorstellen voorleggen voor de tekorten. 

 
Inkoop: taakstelling 2011 € 4,2 miljoen; gerealiseerd € 2,7 miljoen 
De besparingen op Grond- Weg- Waterbouw zijn nog niet gerealiseerd. In 2012 wordt de totale 
taakstelling ondergebracht bij het cluster Fysiek. 
 
Het streven is een structureel betere prijskwaliteit verhouding bij het inkopen van diensten en 
producten door meer gezamenlijke en gecoördineerde inkoop, verdere professionalisering van 
de inkoopfunctie en het beter organiseren van opdrachtgeverschap.  
Invulling: 
Er zijn negen maatregelen benoemd om de besparingen bij de diensten mogelijk te maken. De 
voorbereidingen vragen meer tijd dan vooraf werd ingeschat. Hierdoor zijn ook de benodigde 
investeringen niet gepleegd en is er een onderuitputting van de toegekende prioriteit van € 1,1 
miljoen. 
De besparing zijn voor € 2,7 miljoen vertaald naar taakstellende besparingen voor diensten. 
Om ongewenste weglek van de besparingen tegen te gaan is een opslag van 30% toegepast. 
De gehanteerde verdeelsleutel bij deze generieke maatregel is het aantal formatieve fte’s. De 
generieke besparing is door de diensten in de begrotingen verwerkt en gerealiseerd. 
 
Ons college zal uw raad het voorstel voorleggen de frictiekosten te dekken door het afwijkende 
kasritme. 

 
Personeel: taakstelling € 14, 2 miljoen; gerealiseerd € 15,8 miljoen 
Binnen de bedrijfsvoering wordt op het onderdeel Personeel tot 2014 structureel circa € 30,9 
miljoen bespaard. De totale taakstelling per 2011 voor dit onderdeel bedraagt € 14,2 miljoen. 
De personele maatregelen zijn financieel gerealiseerd door de taakstelling te verwerken in de 
Begroting 2011 van de diensten.  
Parallel aan de financiële realisatie door de diensten heeft de Directie Middelen en Control van 
de Bestuursdienst in 2011 flankerende maatregelen ontwikkeld, die moeten bijdragen aan het 
verwezenlijken van de financiële taakstelling. De maatregelen kernmerken zich door het 
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terugdringen van de personele lasten, het bevorderen van flexibiliteit binnen de gemeentelijke 
organisatie en het verbeteren van stuurinformatie. 
 
De vermindering van de externe inhuur wordt ondersteund door een gedragscode. Binnen de 
staande organisatie lukt het om binnen de gestelde norm te blijven. Projectmatige taken of 
veranderingen vergen vaak extra capaciteit. Er is tevens gezocht naar 
besparingsmogelijkheden binnen de huidige arbeidsvoorwaarden. Er kan winst geboekt worden 
door de NRGA1 strakker toe te passen. Een eerste bezuiniging is gerealiseerd door het 
verhalen van de helft van de WGA premie2 op medewerkers en de besparing op de 
ziektekostenvergoeding voor postactieve medewerkers. Daarnaast kan er bezuinigd worden 
door versobering van de arbeidsvoorwaarden. Bij onderhandeling met de vakbonden zal dit een 
van de uitgangsposities zijn. 
 
Om de opleidingskosten terug te dringen is gewerkt aan uniformering van definities voor 
opleidingskosten. Deze zijn bij de Begroting 2012 geïmplementeerd. Hierdoor zijn gegevens 
betrouwbaarder, waardoor het college beter kan sturen. Er is een handreiking Hoe omgaan met 
een beperkter opleidingsbudget gepubliceerd, die onder andere laat zien hoe slimmer gebruik 
gemaakt kan worden van de mogelijkheden binnen Amsterdam.  
 
De projectgroep Activeren Inactieven is begonnen met een indeling naar bemiddelbare en niet-
bemiddelbare inactieven. Om de groep ‘bemiddelbaren’ naar ander werk te kunnen begeleiden 
en goed te kunnen monitoren zijn afspraken met UWV over informatie-uitwisseling gemaakt, is 
digitaal meldpunt tijdelijk in voorbereiding en een cliënt-volgsysteem geïntroduceerd. De trend 
over de eerste drie kwartalen laat een afname zien van mensen met een BWW- en 
wachtgelduitkering, maar een toename van WW-uitkeringen. 
 
Om flexibel werken binnen de gemeentelijke organisatie te bevorderen zijn bij AGA pilots met 
een P&O- en een Financiën –pool van start gegaan. In het verlengde daarvan worden 
voorstellen ontwikkeld voor: 
1. de wijze waarop diensten worden aangestuurd (sturingsprincipes, toezicht, benchmarking) 
2. gemeentebrede richtlijnen voor kostprijsberekening voor facilitaire dienstverlening, en op 

basis daarvan, uniformering en normering van tarieven 
 
Het project Inzicht in apparaatskosten heeft geleid tot een gedegen beeld van de omvang, 
samenstelling en ontwikkeling van de gemeentelijke apparaatskosten en een beter zicht op het 
proces van het verkrijgen van de informatie daarover. 
 
Binnen de bedrijfsvoering zijn twee flankerende maatregelen opgenomen: 
� verminderen kosten externe inhuur buitengemeentelijk tot maximaal 13% van de loonsom 
� verminderen van de kosten voor opleidingen tot maximaal 2% van de loonsom 
 
Externe inhuur 
In 2011 is er in totaal € 63 miljoen aan (buitengemeentelijke) externe inhuur3 – exclusief 
stadsdelen en Waternet, inclusief ICT – uitgegeven. Dat is 10,8% van de loonsom. Exclusief 
ICT is er € 43,9 miljoen (7,7%) besteed aan externe inhuur. De doelstelling om de kosten voor 
externe inhuur (buitengemeentelijk) terug te dringen naar minder dan 13% van de loonsom is 
ruim gehaald.  
 
Opleidingen 
In totaal is er € 13,2 miljoen (exclusief stadsdelen en Waternet) aan opleidingen besteed. Dit is 
2,26% van de loonsom. De overschrijding 0,25% (€ 1,5 miljoen) wordt veroorzaakt doordat  bij 
het Afval Energie Bedrijf, Dienst Stadstoezicht en Haven Amsterdam wettelijk verplichte 
opleidingen gevolgd moesten worden. 
 
 

                                                      
1 Nieuwe Rechtspositieregeling Gemeente Amsterdam 
2 Regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten (regeling bedoeld ivoor mensen die deels arbeidsgeschikt 
worden verklaard en mensen die nu volledig arbeidsongeschikt zijn maar die waarschijnlijk in de toekomst voldoende 
zullen herstellen) 
3 Zie voor uitgebreide informatie over externe inhuur verderop in deze paragraaf 7.4.3 Externe inhuur 
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Hervormingen en innovatie  
Besparingen jaarschijf 2011: € 0; gerealiseerd € 0 
 
Er zijn geen besparingen in de jaarschijf 2011 opgenomen, maar er is al wel een eerste 
resultaat geboekt. De organisatie van het leerlingenvervoer is verbeterd en daardoor kan er in 
2012 een besparing van € 1 miljoen worden ingeboekt. 
 
 

Rubriek PA Onderwerp 2011 2011 2011 Totaal   

    structureel  incidenteel  tekort  gerealiseerd   

Fysiek  31.071.560 1.250.000  32.321.560 

positieve afwijking, 
incidenteel, 
éénmalig extra 

Sociaal  12.072.000 263.000  12.335.000 
vanaf 2012 struc. 
Ingevuld 

Bedrijfsvoering  34.111.825 150.000 7.122.440 34.261.825  

 OBI/ Bestuur/concern 2.204.747 150.000  2.354.747 

positieve afwijking 
ivm realisatie 
ACAM 

Nr. 
Structurele 
posterioriteit Dienst Wethouder 

Taakstelling  
2011 Realisatie Stoplicht Opmerking 

Financiën BDA/DMC Asscher         1 

Rentestelsel: 
stelselwijziging rente 
egalisatie 

    8.000.000  8.000.000  Oranje  Taakstelling gerealiseerd in 
renterusltaat rekening. Is 
meerjarig incidenteel. 
Blijven volgen. 

2 Personeel BDA/DMC Van der 
Burg 

14.200.000  16.760.000  Groen Via verdeelvoorstel wordt € 
18.460.000 verwerkt, excl 
correctie Baak en incl 
weglek 

3 ICT DICT Wiebes 2.000.000  450.000  Rood Besparingen worden 
volgens ander ritme 
gerealiseerd 

4 Huisvesting Taskforce Gehrels 4.550.000  884.126  Rood Prognose 2011: € 447.560. 
Beslispunt over ander ritme 
en verstrekken kredieten bij 
begroting 2012 

5 Inkoop  BDA/DMC Gehrels 2.700.000  2.700.000  Groen Via verdeelvoorstel is € 
2.700.000 ingeboekt. 

  Inkoop- en 
aanbestedingsstrateg
ieën: optimaliseren 
professioneel 
opdrachtgeverschap 
GWW 

    1.500.000    Rood 

Niet ingeboekt, niet 
gerealiseerd. In 2012 wordt 
GWW ondergebracht bij 
cluster Fysiek. 

6 Uniformeren en 
harmoniseren 
subsidieverstrekking 

DMO Gehrels 0    Groen 
Volgen ivm ontwikkelingen 
en realisatie volgende jaren. 

7 Bestuursdienst 
nieuwe stijl incl 
afname wachtgelder, 
heroverwegingen 
bestuursdienst, 
budget 
respresentatiekosten 
wethouders, 
meerjarige BD 
posterioriteit 

BDA Van der 
Laan 

4.438.307  4.500.000  Groen De besparing van € 4,5 
miljoen is in 2011 ingeboekt. 
Een onderdeel hiervan is de 
opheffing van de 
Adviesraden. Een deel van 
deze bezuiniging is door de 
Gemeenteraad 
teruggedraaid. Vanaf 2012 
is dit structureel gedekt, in 
2011 niet. Frictiekosten € 
517.000. Volgen in 2012 
voor zowel frictie als 
structurele inboeking. 

8 Synergie staffuncties 
B-11 

DFM Gehrels 0  0  Groen 
  

    37.388.307  33.294.126    
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 Bestuursdienst 4.500.000   4.500.000 

Opheffen 
adviesraad 
diversiteit niet 
gerealiseerd. In 
2011 in rekening 
gedekt. Vanaf 2012 
struct. Ingeboekt. 

 Subsidieproces 0   0  

 Rentestelsel 8.000.000   8.000.000  

 Huisvesting 477.650  4.072.440 477.650  

 ICT 450.000  1.550.000 450.000  

 Inkoop 2.700.000  1.500.000 2.700.000 

GWW niet 
gerealiseerd, vanaf 
2012 bij Fysiek 

 
Personeel , 
onderverdeeld in:    15.779.428  

 Maatregelen P&O 15.779.428   15.779.428  

 B11 0   0  

Subtotaal  77.255.385 1.663.000 7.122.440 78.918.385  

Hervormingen/innovatie 0   0  

 Eindtotaal 77.255.385 1.663.000 7.122.440 78.918.385  

 Taakstelling    82.999.614  

    tekort 4.081.229   
 
 
7.2.2  Apparaatskosten 
Uitgangspunten bepaling apparaatskosten  
Kennis over omvang en ontwikkeling van het ambtelijk apparaat is nodig om hierop te kunnen 
sturen en inzicht te hebben in de uitvoering van het beleid op het gebied van bedrijfsvoering. 
Dit geldt met name voor de realisatie van ombuigingen op de bedrijfsvoering waartoe het 
college in 2010 heeft besloten. 
In 2011 is een belangrijk stap gezet in het inzichtelijk maken van de apparaatskosten. Er zijn 
uniforme definities opgesteld en op basis daarvan rapporteren de diensten voortaan in de 
begroting en rekening de ontwikkeling van de omvang en samenstelling van hun  
apparaatskosten. De rapportages sluiten aan op het Uniform Rekening Schema (URS) en zijn 
in lijn met de opzet die stadsdelen al langer gebruiken (Besturen zonder Ballast).  
 
Uw raad stelt de baten en lasten per programma vast. Binnen elk programma worden 
doelstellingen (ook wel producten genoemd) onderscheiden. De programmakosten bestaan uit 
kosten voor het ondersteunend proces en kosten voor het primair proces. Beide processen 
kennen personele en materiële lasten. Binnen dit geheel heeft het college gekozen voor een 
ruime definitie van apparaatskosten teneinde weinig vruchtbare discussies over afbakeningen 
te vermijden. Bovendien wordt daarmee recht gedaan aan de onvermijdelijk verschillen in de 
wijze waarop in een grote gemeente als Amsterdam de bedrijfsvoering plaatsvindt. 
 
De apparaatskosten zijn de kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de ambtelijke 
organisatie van de gemeente, en ze bestaan uit: 
� de totale personele kosten (eigen personeel + inhuur) in het ondersteunende en primaire 

proces  
� de materiële kosten van de ondersteunende processen (met ICT en huisvesting als de 

twee grootste componenten)  
 
De definitie ondersteunt de ontwikkeling en implementatie van het Amsterdams Financieel 
Systeem (AFS). 
 
Verdeling personeel naar ondersteunend en primair 
Voor een goed beeld van de apparaatskosten is de verdeling van het personeel over het 
primaire proces en de ondersteunende processen van belang. In de praktijk is dat onderscheid 
niet altijd gemakkelijk te maken. Gekozen is voor de volgende specificatie: 
1. De primaire functies (belast met de uitvoering van de primaire taak) zijn gericht op de 

burger en de externe klant 
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2. De ondersteunende functies (ook wel PIJOFACH-functies genoemd4) zijn ten behoeve van 
(de medewerkers in) het primaire proces   

 
De ondersteuning wordt bepaald vanuit het perspectief van de betreffende dienst, niet van de 
gemeente als geheel. Dus wordt bijvoorbeeld binnen de werkprocessen van het SHP de 
ondersteuning bepaald, terwijl vanuit het perspectief van de gemeente als geheel SHP bijna 
volledig ondersteunend is. Bij de interpretatie van de cijfers, de ontwikkeling hiervan in de tijd, 
en bij een vergelijking met andere organisaties, is dit een punt van aandacht. 
De categorisering van het personeel over deze functies zal standaard voor elke medewerker 
worden opgenomen in de personeelsgegevens binnen P-net. Hierbij zal worden aangesloten bij 
de recente inventarisatie van Berenschot, uitgevoerd in het kader van Amsterdam Financieel 
Gezond. 
 
Eliminatie binnengemeentelijke leveringen 
Voor een zuiver beeld van de totale apparaatskosten moeten de binnengemeentelijke 
betalingen tussen de diensten worden geëlimineerd. De gemeentelijke administraties zijn hier 
nog niet goed op ingericht. Vooruitlopend op AFS is voor de korte termijn gekozen voor een 
globale methode waarbij de binnengemeentelijke opbrengsten van facilitaire dienstonderdelen 
(met name SHP, DICT, PMB, IBA, DRO en DFM) in mindering worden gebracht op de totale 
gemeentelijke apparaatskosten. Hiermee ontstaat niet helemaal een zuiver beeld. Deze 
vertekening zal echter gemeentebreed niet substantieel zijn.  
 
Verdere uitgangspunten 
� De apparaatskosten worden vanuit de lastenkant bepaald, dus ongeacht de bron waaruit 

de kosten worden gedekt 
� Er is een aantal rekeningen waarop het mogelijk is zowel apparaatskosten als 

programmakosten te begroten en te boeken. Voor deze specifieke hybride kostensoorten 
worden programma- en apparaatskosten verdeeld. Het is niet te voorkomen dat daarbij 
soms arbitraire keuzen moeten worden gemaakt. Gestreefd is naar consistente keuzes 
waardoor cijfers onderling en door jaren heen vergelijkbaar zijn. 

 
Ontwikkeling apparaatskosten in 2011 
Totaal apparaatskosten  
Uit de door de diensten verstrekte gegevens blijkt dat de apparaatskosten in 2011 in totaal 
€ 915 miljoen bedroegen, iets meer dan begroot. De verdeling van de apparaatskosten over de 
clusters is als volgt: cluster sociaal 44%, cluster ruimtelijk 32% en cluster Ondersteuning, 
Bestuur en Informatie 24%. 
 
Apparaatskosten   bedragen x € 1 miljoen 

Rekening 2010  Begroting 
2011 

Rekening 
2011 

Rekening 2011 t.o.v.  
Rekening 2010 

personele lasten 773 705 708 -65 -8% 

facilitaire kosten 103 95 103 1 1% 

ICT 71 69 70 -1 -2% 

overige apparaatskosten 41 35 34 -7 -17% 

totaal apparaatskosten 988 904 915 -73 -7% 

na eliminatie interne verrekeningen      
 
Vergeleken met 2010 zijn de apparaatskosten in 2011 met € 73 miljoen gedaald. Rekening 
houdend met de prijsontwikkeling is dat reëel in de orde van 10%. De daling van de 
apparaatskosten in 2011 levert een substantiële bijdrage aan de totale besparing op de 
bedrijfsvoering van € 88 miljoen structureel in 2014 waartoe het college in de loop van 2010 
besloot (Inzet op Herstel 1). De daling is vooral zichtbaar in de cluster ruimtelijk en (relatief) 
minder in de cluster sociaal.  
 

                                                      
4 De Gemeente Amsterdam onderscheidt de volgende PIJOFACH-taken: 1) Personeel en organisatie, Informatie en 
automatisering; 2) Financiën en control; 3) Juridische zaken; 4) Communicatie en marketing; 5) Facilitaire zaken 
(inclusief documentaire informatievoorziening en inkoop); 6) Secretariaat en management- en bestuursondersteuning; 
7) Directie en management. 
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De daling van de apparaatskosten in 2011 ten opzichte van 2010 is een gevolg van zowel een 
volume- als prijseffect: het aantal fte’s nam met 3% af en de apparaatskosten per fte daalde  
iets meer dan 4%, met ruim € 4.500 per fte. 
 
Personele kosten 5 
De personele kosten zijn veruit het belangrijkste onderdeel van de apparaatskosten: deze 
bedroegen in 2011 ruim € 700 miljoen, ruim driekwart van het totaal. De personele lasten 
waren in 2011 iets hoger dan begroot en aanzienlijk lager dan in 2010 (-€ 65 miljoen; 8%). De 
verdeling over de drie clusters Ondersteuning, Bestuur en Informatie (OBI), Fysiek en Sociaal 
blijft over de jaren tamelijk constant globaal 25%, 35% en 40%. 
 
Het grootste deel van de daling in 2011 komt voor conto van de inhuur6. Opvallend is het  bijna 
constant blijven van de salarissen, terwijl het aantal fte’s met 3% is gedaald en er in 2011 geen 
loonstijging heeft plaatsgevonden aangezien geen nieuwe CAO is afgesloten. 
Ook de overige personele kosten zijn in 2011 gedaald, dit betreft onder andere opleidingen die 
in 2011 als onderdeel van Inzet Op herstel tot 2% van de loonsom zijn gemaximeerd. De 
verdeling over de drie clusters Ondersteuning, Bestuur en Informatie (OBI), Fysiek en Sociaal 
blijft over de jaren tamelijk constant globaal 25%, 35% en 40%. 
 
ICT kosten 
De in deze registratie opgenomen lasten voor ICT bedroegen € 70 miljoen (na eliminatie van 
interne verrekeningen). Hierbij moet wel voor ogen worden gehouden dat niet alle lasten van de 
DICT hierbij zijn meegenomen: zo is de loonsom van de DICT onderdeel van de personele 
lasten. Indien hier rekening mee wordt gehouden en alle lasten van DICT als ICT worden 
beschouwd, dan bedroegen in 2011 de ICT kosten circa € 112 miljoen, iets meer dan in 2010.  
In de apparaatskosten zijn zowel de kosten van generieke ICT voorzieningen als die van 
specifieke applicaties ten behoeve van primaire processen meegenomen, omdat de meeste 
diensten het gevraagde onderscheid niet aanbrachten.  
 
Facilitaire en huisvesting kosten 
In 2011 bedroegen de facilitaire en huisvestinglasten € 103 miljoen, ongeveer gelijk aan 2010, 
maar wel € 8 miljoen meer dan begroot in 2011. Tweederde van de lasten bestaat uit 
gebouwgebonden huisvestingslasten, zoals rente en afschrijving van gebouwen en inrichting, 
huur en energiekosten. De rest zijn organisatiegebonden huisvestingskosten, zoals beveiliging, 
schoonmaak en catering.  
Het college heeft in 2011 de Huisvestingsvisie vastgesteld. Hiermee moet, als onderdeel van 
Inzet op Herstel 1, een substantieel bedrag aan ombuigingen worden gerealiseerd, oplopend 
tot ruim € 10 miljoen structureel in 2014. In de Jaarrekening 2011 is hier nog geen effect van te 
zien. 
In de visie heeft ons college besloten tot een centralisatie van uitgaven en ontvangsten ten 
behoeve van de reguliere huisvesting (voornamelijk kantoren), met uitzondering van specifieke 
ruimtes (zoals laboratoria, raadzaal en dergelijke). In de loop van 2012 zal het beheer van een 
deel van de in de Begroting 2012 opgenomen huisvestingbudgetten (inclusief activa, reserves 
een voorzieningen) overgaan van de betreffende diensten naar het Bureau Gemeentelijke 
Huisvesting Amsterdam (BGH). Een resterend deel zal als het budget bij de diensten blijven, 
die daarmee specifieke facilitaire dienstverlening van DFM inkopen.  
 
7.2.2 Amsterdams Financieel Systeem 
De eerste helft van 2011 stond voor het Programma Amsterdams Financieel Systeem (AFS) in 
het teken van het opleveren van de aangepaste Basisrapportage en een tussenproduct. Dit 
tussenproduct bestaat uit: 
� een ingericht softwarepakket AFS op basis van het Amsterdams Financieel Model, inclusief 

de daarop afgestemde uniforme werkwijzen en processen 
� een trainingstoolkit 
� een implementatietoolkit 
� een testverslag 

                                                      
5 Zie ook verderop in deze paragraaf 7.4.2 Personele kosten. 
6 Zie voor uitgebreide informatie over externe inhuur verderop in deze paragraaf 7.4.3 Externe inhuur. 
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� een model voor beheer 
� een technisch ontwerp voor de ICT infrastructuur 
 
Na oplevering van deze producten heeft de gemeenteraad ingestemd met de volgende fase in 
het Programma AFS.  
 
Op 1 september kreeg de interim programmamanager een opvolger die afkomstig is uit de 
gemeentelijk organisatie, waarna de voorbereidingen voor de proefdraaifase in 2012 van start 
zijn gegaan. Er is een startbijeenkomst gehouden met de projectleiders van de zes 
proefdraaiorganisaties. Deze organisaties zijn: 
� Bestuurdienst Amsterdam 
� Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam 
� Directie Middelen en Control 
� Ingenieursbureau Amsterdam 
� Servicehuis Personeel 
� Stadsdeel West (namens de gezamenlijke stadsdelen) 
 
Parallel aan bovenstaande activiteiten is de inrichting en (tijdelijke) het bemensen van de 
beheerorganisatie ter hand genomen, evenals de verdere inrichting van de technische 
infrastructuur. Ook moeten de gemeentebrede impactanalyse en de oplevering van een 
doorbelastingsmodel genoemd worden. In het laatste kwartaal heeft het Programma AFS 
bovendien een communicatieoffensief gestart. Een vernieuwde intranetsite en meer capaciteit 
voor communicatie dragen gemeentebreed bij aan het draagvlak en de  betrokkenheid bij het 
Programma AFS.  
 
7.2.3 Fiscale risico’s 
Project Amsterdam Fiscaal in Control 
Op 1 januari 2010 is Bureau Fiscaal Advies & Control (FAC) gestart met het project Amsterdam 
Fiscaal in Control (AFC). Doel is de Gemeente Amsterdam in drie jaar toe te laten groeien naar 
de status fiscaal in control te zijn. Dat wil zeggen dat Amsterdam fiscale fouten tijdig signaleert, 
herstelt en daarvan leert (leercirkel) en dat Amsterdam tijdig stuurt op een fiscaal optimale 
situatie. Hiervoor is het van belang dat de fiscale administratieve organisatie en interne 
beheersing (AO/IB) van de gemeentelijke organisaties op orde is en dat op de werking daarvan 
voldoende controle is. Ook belangrijk in de leercirkel is een versterking van het fiscale 
bewustzijn binnen Amsterdam. Met het uitvoeren van het project AFC komt de gemeente 
Amsterdam de afspraken na die in het convenant Horizontaal Toezicht zijn vastgelegd.  
 
Voor de fiscaal relevante processen zijn normen opgesteld voor de AO/IB. Najaar 2010 begon 
FAC in samenwerking met de gemeentelijke organisaties nulmetingen om vast te kunnen 
stellen in hoeverre werd voldaan aan de gestelde normen. Uitgangspunt was dat alleen bij die 
organisaties een nulmeting gedaan zou worden die samen circa 80% van het financiële belang 
van het desbetreffende proces vertegenwoordigen. In vervolg op de nulmetingen stelt FAC (als 
fiscale concerncontroller) ook de werking van de fiscale AO/IB vast. Met verschillende 
controlemethoden wordt in samenwerking met ACAM de werking getoetst. Waar nodig worden 
in overleg met de organisatie de fouten geanalyseerd, hersteld en procedures aangepast. Op 
deze manier krijgt de leercirkel binnen het fiscale beheersingsproces vorm. Over de voortgang 
van het project vindt regelmatig overleg met de Belastingdienst plaats. 
 
Tot eind 2011 zijn nulmetingen gedaan op de volgende onderwerpen, processen of 
organisaties: 
� externe inhuur 
� dienstauto’s 
� salarisadministratie 
� BTW (grondslagendossier, debiteuren- en crediteurenadministratie, aangifte/declaratie) 
� Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam (OGA) 
 
Het algemene beeld is dat de meeste organisaties beschikken over fiscale AO/IB en dat die 
qua opzet een voldoende scoren. Op een aantal punten, vooral in de beheersing van het 
proces, zijn er voor de meeste organisaties nog wel wat stappen te zetten, voor ze het 
aangepaste toezicht (horizontaal toezicht) van de Belastingdienst verdien verdienen. Ook is het 
nodig om op concernniveau een aantal beheersmaatregelen te treffen. 
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Bij OGA is niet alleen een nulmeting gedaan, maar ook met een steekproef de werking van de 
AO/IB getoetst. Uit de steekproef kwam een aantal incidentele en systematische fouten naar 
voren, die allemaal zijn hersteld. Per saldo heeft het OGA een extra BTW-teruggaaf van ruim 
€ 0,6 miljoen opgeleverd. OGA onderschrijft de bevindingen en aanbevelingen van FAC en is 
een verbetertraject gestart. 
 
Ook zijn er door FAC in 2011 weer een groot aantal teruggaafverzoeken BTW/BCF (suppleties) 
bij de Rijksbelastingdienst ingediend. Een aantal organisaties heeft over de afgelopen jaren te 
weinig BTW heeft teruggevraagd. In 2011 heeft de Rijksbelastingdienst op verzoek van de 
Gemeente Amsterdam € 24,6 miljoen (exclusief rente) BTW over oude jaren terugbetaald. 
Daarnaast is door FAC in december 2011 voor ruim € 4,4 miljoen aan suppleties ingediend. 
Naar verwachting betaalt de Rijksbelastingdienst dit bedrag  begin 2012 (met rente) uit. Naar 
verwachting zal de uitvoering van het project AFC de noodzaak voor het indienen van 
suppleties weg nemen, en zal het aantal suppleties de komende jaren fors afnemen.  
 
7.2.4 Uniformering en Vereenvoudiging Subsidies 
Vorig jaar startte – als een van de maatregelen van Inzet op Herstel – het traject Uniformering 
en Vereenvoudiging Subsidies. Het doel van dit traject is het realiseren van een besparing van  
€ 1,5 miljoen op het proces van subsidieverstrekking. Daarnaast heeft wil het college richting 
instellingen en bewoners een kwaliteitsslag maken in de dienstverlening, zowel in die van de 
diensten als die van de stadsdelen. De huidige subsidiepraktijk in Amsterdam is tamelijk 
versnipperd. Elk beleidsterrein heeft zijn eigen aanpak, methodiek en beleidsregels voor 
subsidies en subsidie(verordeningen). Vanuit het perspectief van de ontvangende partijen 
presenteert de gemeente zich daardoor uitermate gevarieerd. Een subsidie kan per verlenende 
organisatie zowel naar presentatie als regelgeving verschillen. Daarbij komt dat de informatie 
over subsidieverstrekking vaak helderheid ontbeert. Ook op dit vlak is kwaliteitsverbetering 
noodzakelijk. 
 
Om meer inzicht in de subsidieverstrekking te kunnen krijgen is voor de Jaarrekening 2011 het 
format Verantwoording gemeentelijke subsidieverlening ontwikkeld, dat door de bij het 
subsidieproces betrokken diensten is ingevuld. De resultaten van de uitvraag ziet u in de tabel 
hieronder, in de vorm van een totaaloverzicht van alle in 2011 verstrekte subsidies per dienst. 
De door de stadsdelen verstrekte subsidies maken van dit overzicht geen onderdeel uit. Deze 
subsidieverstrekking presenteren wij u in de Rekeningrapportage Stadsdeelfinanciën 2011. 
Dan ook zal het mogelijk zijn een integraal beeld te geven van de hele stad.  
 
Diensten Aantal besluiten 

 
                          2010                            2011                 

Subsidiebedragen     Bedragen in miljoen € 
 

                          2010                            2011                 
Bestuursdienst 33 22 13.800.335 13.949.388 
Bureau 
Monumentenzorg 14 0 2.000.000 0 
Dienst Infrastructuur 
Verkeer en Vervoer 59 3 1.694.655 1.725.556 
Dienst Milieu en 
Bouwtoezicht 12 2 1.183.806 773.917 
Dienst 
Maatschappelijke 
Ontwikkeling 1353 1075 336.766.959 255.529.467 
Dienst Ruimtelijke 
Ordening 62 

13 
 1.408.632 1.160.740 

Dienst Werk en 
Inkomen 35 15 4.633.216 9.256.155 
Dienst Wonen, Zorg 
en Samenleven 254 294 86.718.402 85.052.167 
Economische Zaken 57 17 17.642.525 7.017.957 
Geneeskundige en 
Gezondheidsdienst 1 0 1.639.000 0 
Griffie 9 0 1.594.875 0 
Ontwikkelingsbedrijf 
Amsterdam 7 3 1.721.783 282.362 
Haven Amsterdam 15 0 1.721.783 0 
Totaal 1911 1444 4.72.426.971 374.747.709 
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In 2011 zijn de subsidies naar aantal en omvang afgenomen. Er werden circa 500 subsidies 
minder verstrek dan in 2010. Het aantal verstrekte subsidies daalde met ongeveer 500 en het 
totale subsidiebedrag met € 97,7 miljoen. Vooral bij DMO als bij EZ is deze daling zichtbaar. 
Een aantal onder DMO ressorterende regelingen – waaronder Koers Nieuw West en de 
Wijkaanpak – zijn gestopt. Ook speelt een rol dat belanghebbenden voor de regeling 
Jeugdsport in Beweging voortaan facturen moeten indienen en dat het aantal 
subsidieverleningen voor Leuk en Spannend en de Vervoersregeling Jeugdsportteams is 
afgenomen. Bij EZ waren er minder middelen beschikbaar als gevolg van het aflopen van 
rijksprogramma’s. Het (gemeentelijke) programma Amsterdam Topstad werd op 1 april 2010 
beëindigd.  
 
7.3 Zelfevaluatie bedrijfsvoering 2011 & Bedrijfsvoeringsverklaring  
 
7.3.1 Inleiding 
Begin 2005 werd de bedrijfsvoeringsverklaring (BVV), een verklaring waarin elke 
dienstdirecteur de kwaliteit van zijn bedrijfsvoering aan de hand van 26 concernnormen moet 
aangeven, binnen de Gemeente Amsterdam geïntroduceerd. En in 2005 werden de eerste 
Integrale Metingen Bedrijfsvoering (IMB's) uitgevoerd door de Bestuursdienst. In het kader van 
de heroverwegingen heeft het college besloten om de IMB's stop te zetten en een nieuwe visie 
op control te implementeren.  
 
7.3.2 Nieuwe aanpak 
Het format is sterk in omvang teruggebracht en de uitvraag dienovereenkomstig 
vereenvoudigd. De dienst hoeft geen uitgebreide teksten meer aan te leveren. Op de vraag of 
aan de normen wordt voldaan volstaat beantwoorden met ‘ja’ of ‘nee’. Nuanceringen (voldoet 
voor het eerst, voldoet deels, voldoet niet, voldoet nog) worden niet meer gevraagd en hoeven 
dus ook niet meer (uitgebreid) toegelicht te worden.  
Een klein aantal van de normen is vervallen en de overgebleven normen zijn (deels) gewijzigd, 
verduidelijkt, samengevoegd en vereenvoudigd. Op enkele aandachtsgebieden zijn 
aanvullende eisen gesteld voortvloeiend uit de huidige situatie binnen het concern dan wel 
inspelend op de actualiteit van het afgelopen jaar.  
 
De normen zijn verdeeld over de volgende aandachtsgebieden.7 
1. Financiële administratie en verantwoording; Fiscaliteit; Administratieve organisatie/ Interne 

Controle (AO/IC) 
2. Juridische kwaliteitszorg (inclusief inkoop) 
3. Informatie (ICT); Informatiebeheer (DIV) 
4. Personeel en organisatie; Integriteit, agressie en geweld 
5. Communicatie; Dienstverlening 
 
Zelfevaluatie 
Met ingang van de Jaarrekening 2011 voeren de diensten een zelfevaluatie uit over het 
voldoen aan de geactualiseerde normen, die nog wel de bekende aandachtsgebieden 
bestrijken.  
Totdat de nieuwe visie op control is geïmplementeerd zullen de directeuren van diensten 
verantwoording afleggen over de gevoerde bedrijfsvoering in de vorm van een zelfevaluatie. De 
uitkomsten daarvan worden opgenomen in de jaarrekening en (eventueel) besproken in de 
Toets- en Adviesteams (TAT's) en bij de jaarlijkse Resultaatafspraken Directeur (RAD). 
 
Bedrijfsvoeringsverklaring 
Bij wijze van bedrijfsvoeringsverklaring verklaren de dienstdirecteuren of ze wel (en dan voor 
100%) of niet voldoen aan de normen van de zelfevaluatie. Wordt (nog) niet voldaan aan een 
norm (of meerdere normen) dan moet aangegeven worden welke beheersmaatregelen 
genomen worden, en op welke termijn, teneinde wel te kunnen voldoen aan de betreffende 
norm. De directeur ondertekent deze verklaring. 
                                                      
7 De verantwoordelijkheid voor het monitoren van de normen ligt bij de Directies Middelen en Control (Financiële 
administratie en verantwoording, AO/IC, Personeel en organisatie, Integriteit, agressie en geweld), Juridische Zaken 
(Juridische kwaliteitszorg en inkoop) en Communicatie (Communicatie), bij Bureau Fiscaal Advies en Control 
(Fiscaliteit) en de diensten DICT (Informatie), Stadsarchief Amsterdam (Informatiebeheer DIV) en de Dienst 
Dienstverlening en Facilitair Management (Dienstverlening) 
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7.3.3 Resultaten Zelfevaluatie bedrijfsvoering 2011  
Van alle diensten (29) waarvan dat verwacht mocht worden, hebben er drieëntwintig (79%) een 
Zelfevaluatie bedrijfsvoering 2011 en de bijbehorende verklaring ingediend. 82% (20) van de 23 
inzendingen was compleet, dat wil zeggen dat voor de normen waaraan niet wordt voldaan 
verbeteringen zijn aangegeven en een termijn waarbinnen die doorgevoerd zullen worden. 
 
Analyse Zelfevaluaties 2011 
                 N= diensten 

Normen/ resultaat JA NEE N.V.T. Controle N  

     

Financiën en processturing (% per norm) 82 14 3 100 

Fin. adm. & verantwoording en fiscaliteit 1.1.A 22 1  23 

Fin. adm. & verantwoording en fiscaliteit 1.1.B 20 3  23 

Fin. adm. & verantwoording en fiscaliteit 1.1.C 23   23 

Fin. adm. & verantwoording en fiscaliteit 1.1.D 10 6 7 23 

Fin. adm. & verantwoording en fiscaliteit 1.2.A 15 8  23 

Fin. adm. & verantwoording en fiscaliteit 1.2.B 19 4  23 

Fin. adm. & verantwoording en fiscaliteit 1.2.C 18 5  23 

Fin. adm. & verantwoording en fiscaliteit 1.2.D 23   23 

Fin. adm. & verantwoording en fiscaliteit 1.2.E 20 3  23 

  170 30 7 207 

Juridische kwaliteitszorg (% per norm) 84 16 0 100 

Juridische kwaliteitszorg 2.1.A 19 4  23 

Juridische kwaliteitszorg 2.1.B 15 8  23 

Juridische kwaliteitszorg 2.1.C 19 4  23 

Juridische kwaliteitszorg 2.2 22 1  23 

Juridische kwaliteitszorg 2.3 22 1  23 

  97 18 0 115 

ICT en informatiebeheer (% per norm) 81 19 0 100 

GIBN 3.1.A 21 2  23 

WBP 3.1.B 23   23 

Informatiebeheer (DIV) 3.2 12 11  23 

  56 13 0 69 

Personeel en Organisatie (% per norm) 83 17 0 100 

NRGA 4.1 22 1  23 

Integriteit, agressie en geweld 4.2 16 7  23 

  38 8 0 46 

Communicatie en dienstverlening (% per norm) 94 4 1 100 

Externe communicatie 5.1.A 23   23 

Communicatie 5.1.B 23   23 

Dienstverlening 5.2 19 3 1 23 

  65 3 1 69 

Procenten per norm (totaal)     

Totalen: 426 72 8 506 
 
Bevindingen en ontwikkelingen per aandachtsgebied 
 
1. Financiële administratie & verantwoording, fiscaliteit en administratieve organisatie & interne 
controle 
Bij Integrale Metingen Bedrijfsvoering in voorgaande jaren werd geconstateerd dat bij het 
merendeel van de diensten de procesbeschrijvingen niet op orde waren. Uit de verklaringen 
over 2011 blijkt dat dit bij 35% van de diensten nog steeds het geval is. Deze diensten geven 
aan hieraan in 2012 of 2013 aandacht te zullen besteden. 
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Vier (17%) van de drieëntwintig diensten hebben de beleidsdoelstellingen en de daarbij 
behorende producten niet in kaart gebracht. Volgens opgave van deze vier diensten zal dat 
medio 2012 respectievelijk eind 2013 (Dict) wel het geval zijn. Vijf (22%) van de drieëntwintig 
diensten beschikken niet over stuurmiddelen om te monitoren of beleidsdoelstellingen worden 
gerealiseerd. Het formuleren en implementeren van deze stuurmiddelen staat bij deze diensten 
gepland voor 2012 en 2013.  
 
De diensten8 geven allen aan dat de klanttevredenheid van de belangrijkste producten en 
processen wordt gemeten. Deze uitkomst lijkt niet geheel reëel, omdat 5 diensten bij een 
andere norm aangeven niet te  beschikken over stuurmiddelen om te monitoren of de 
beleidsdoelstellingen worden gerealiseerd. Wegens het verdwijnen van de IMB’s in 2011 en het 
nog te ontwikkelen risicomanagement en controlbeleid ontbreekt het DMC aan instrumenten 
om het  realiteitsgehalte van de scores van deze norm te toetsen. 
 
Uit de IMB’s die tussen 2008 en 2011 zijn gehouden bleek dat bij meer dan 70% van de 
diensten geen interne audits werden uitgevoerd. Volgens de opgave over 2011 worden bij 87% 
van de diensten periodieke interne audits uitgevoerd die gericht zijn op de administratieve 
organisatie, risico’s, wettelijke kaders, kwaliteitseisen en concernnormen. Dat doet 
veronderstellen dat de werkgroep Risicomanagement & Control weinig moeite zal hebben in de 
loop van 2012 bij de diensten relevante data te vergaren. 
 
Uit de zelfevaluatie van de diensten blijkt dat een ruime meerderheid (87%, 100% en 60%) 
voldoet aan de normen betreffende fiscaliteit van het Bureau Fiscaal Advies & Control dan wel 
de door het bureau FAC geformuleerde verbetervoorstellen uitvoert. Dit sluit aan bij het beeld 
dat FAC heeft dat de meeste diensten beschikken over fiscale AO/IB en dat die qua opzet een 
voldoende scoren. Op een aantal punten, vooral in de beheersing van het proces, moeten de 
meeste organisaties in 2012 nog stappen zetten om het aangepaste (horizontale) toezicht  van 
de Belastingdienst te verdienen. In de komende jaren moet gecontroleerd worden of de 
beheersmaatregelen afdoende werken. 
 
2. Juridische Kwaliteitszorg (inclusief inkoop) 
De diensten geven aan dat zij in overwegende mate voldoen aan de gestelde juridische 
normen. Negen diensten geven echter aan nog niet of deels te voldoen betreft het behandelen 
van juridische risico’s in maandrapportages en het hierover periodiek rapporteren aan de 
directies.  
  
Opvallend is de hoge positieve score bij de norm die betrekking heeft op de inhuur van 
advocaten, notarissen en andere juridische dienstverleners. DJZ signaleerde in 2011 dat er 
naast de inschakeling van de Huisadvocaat en gemeenteadvocaat Nauta, sprake is van veel 
externe inhuur van juridische dienstverleners door diensten en projectorganisaties. Het 
risico van versnipperde juridische inhuur voor de gemeente Amsterdam als één juridisch 
entiteit, is het niet consistent optreden bij procesvertegenwoordiging, óók in strafzaken. 
Bovendien is gefragmenteerde inhuur van externe juridische dienstverleners voor de gemeente 
Amsterdam nadelig vanuit het oogpunt van kwaliteit, kosten en het behoud van kennis voor de 
gemeente (die  wegvloeit naar de verschillende kantoren). Ook bestaat bij externe advisering 
het risico dat het ‘tegen-denken’ in projecten minder goed georganiseerd wordt binnen de 
interne adviesfuncties. Het college onderkent deze risico's en bij besluit van 12 juli 2011 zijn 
maatregelen getroffen om de externe juridische inhuur gemeentebreed terug te dringen (besluit 
optimalisering juridische functie). 
 
3. Informatie (ICT); Informatiebeheer (DIV) 
De drieëntwintig beschikbare verklaringen leveren een globaal beeld op van de stand van 
zaken bij het informatiebeheer van de diensten in 2011. Van de diensten geeft 52% aan te 
voldoen aan de norm. Dat beeld zou aan de hand van de bevindingen van de 
gemeentearchivaris, belast is met het toezicht op het informatiebeheer van de 
organisatieonderdelen, genuanceerd kunnen worden. Uit de inspectieverslagen van het archief 
over 2010 en 2011 (op 6 maart 2012 door het college behandeld) blijkt dat beheerplannen 
informatiehuishouding veelal ontbreken. Er kan dus geconcludeerd dat een aantal diensten in 

                                                      
8
Als in het verdere verloop van deze subparagraaf sprake is van ‘de diensten’ dan wordt gedoeld op de drieëntwintig 

diensten die een zelfevaluatie en een Bedrijfsvoeringsverklaring hebben ingediend. 
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afwijking van wat ze verklaren, niet volledig aan de norm hebben voldaan. Het in acht nemen 
van de wettelijke voorschriften voor het beheer van digitale informatie wordt dan nog buiten 
beschouwing gelaten. De digitale beheeromgeving voldoet vrijwel nergens aan de eisen; het is 
de vraag of (langdurig) te bewaren digitale informatie goed kan worden beheerd. 
 
Op hoofdlijnen is er bij het beheer van papieren informatie een stijgende lijn te zien: de kwaliteit 
van de organisatie van het analoge informatiebeheer en het kennisniveau bij de diensten zijn 
verbeterd, en het bewustzijn over de noodzaak informatie goed te beheren is toegenomen.  
Overzichten van afgehandelde dossiers worden beter bijgehouden en het beheer van deze 
dossiers krijgt meer aandacht. Er wordt meer geanticipeerd op de vernietiging 
(bewaartermijnen!) of overbrenging van informatie. De informatie die daarvoor in aanmerking 
komt is grotendeels naar het Stadsarchief overgebracht. Het merendeel van de archiefruimten 
voldoet geheel of grotendeels aan de wettelijke eisen. 
 
4. Personeel en Organisatie; Integriteit, agressie en geweld 
Zeven diensten (30%) blijken nog niet (geheel) te voldoen aan de norm betreffende integriteit, 
agressie en geweld: drie van de zeven diensten voldoen nog niet geheel aan het aspect 
integriteit; drie andere diensten voldoen nog niet aan alle aspecten op gebied van agressie en 
geweld. Bij één dienst ontbrak een toelichting op het niet voldoen aan de norm, waardoor 
specificatie niet mogelijk is. 
 
In het algemeen concludeert DMC dat de meldingsbereidheid in GIR (Gemeentelijke Incidenten 
Registratiesysteem) betreffende Agressie en geweld nog niet groot is. Nog niet alle diensten 
zijn begonnen met de (start)trainingen, die vóór 31 december 2012 moeten zijn gevolgd. 
Een belangrijk aandachtspunt voor 2012 is het afsluiten van rechtsbijstandverzekeringen. Dit 
vindt nog niet of nog in onvoldoende mate plaats. Het college heeft daartoe wel besloten naar 
aanleiding van een ingediende motie.  
 
Op één na geven alle diensten aan in de loop van 2012 geheel aan de norm betreffende 
Integriteit en Agressie & geweld te zullen voldoen. 
 
5. Communicatie; Dienstverlening  
De diensten geven allen aan dat de externe communicatie in overeenstemming is met de Wet 
openbaarheid van bestuur (Wob), de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de 
uitgangspunten van het gemeentelijk campagnebeleid. Volgens de opgave communiceren deze 
diensten ook in de huisstijl van de Gemeente Amsterdam. De directie Communicatie heeft in 
2011 geen metingen uitgevoerd om deze gegevens te verifiëren. 
  
In 2011 is het Coördinatiepunt Campagnes gestart. Dit Coördinatiepunt ontwikkelt en doet de 
uitvoering van stadsbrede publiekscampagnes waarbij meer dan € 50.000 is gemoeid. Tevens 
worden deze campagnes aan de hand van een campagnekalender gecoördineerd. Uit 
evaluatie is gebleken dat er door interventies van het Coördinatiepunt Campagnes indirecte 
kosten zijn bespaard door het niet uitvoeren van campagnes dan wel voorgenomen campagnes 
samen te voegen en gemeentelijke organisaties met elkaar in contact te brengen.   
 
In 2011 is de richtlijn voor de omgang met de media (perscode) vernieuwd. Deze richtlijn geldt 
voor alle ambtenaren van de gemeente Amsterdam die onder de verantwoordelijkheid van het 
college van burgemeester en wethouders vallen. Het gaat hierbij om alle ambtenaren van de 
Bestuursdienst Amsterdam, gemeentelijke diensten, bedrijven en programmabureaus. Het 
begrip ambtenaren wordt nadrukkelijk in brede zin bedoeld; de richtlijn is ook van toepassing 
voor uitzendkrachten, consultants, interim-managers, ingehuurde onderzoekers of adviseurs 
die voor de gemeente werken.  
 
Betreffende de huisstijl is in 2010 door uw raad besloten dat alle diensten via de website 
www.amsterdam.nl dienen te communiceren. Met het Stadsarchief, Haven Amsterdam en GGD 
Amsterdam zijn aparte afspraken over de website gemaakt, omdat zij volgens de Stijl van 
Amsterdam een submerk hebben.  
De Rekenkamer, de Gemeentelijke Ombudsman en Waternet vallen niet onder de huisstijl. Een 
aantal projectbureaus dat valt onder het Project Management Bureau (PMB) moet nog worden 
aangesloten op het concept ‘één website’. Met deze projectbureaus zijn gesprekken gaande.  
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Aan de norm van de Servicecode wordt door 83% van de diensten voldaan. De diensten die 
niet geheel voldoen aan de code besteden hieraan de komende tijd extra aandacht. De uit 
2007 stammende Servicecode is aan herziening toe, mede omdat in de praktijk blijkt dat het 
niet altijd haalbaar is te voldoen aan de kwaliteitsnormen die aan de burger zijn beloofd. 
DFM heeft in 2011 belangrijke stappen gezet in de uitvoering van het Programma 
Dienstverlening. Dit Programma is een initiatief van stadsdelen en diensten en is gebaseerd op 
een gezamenlijk opgestelde Visie op Dienstverlening 2010-2014. De uitvoering van het 
programma zal leiden tot een verbeterde dienstverlening door de Gemeente Amsterdam in 
2014. In het deelproject Kwaliteit en rapportage, onderdeel van het programma, is onderzocht 
welke elementen van de dienstverlening in de kanalen voor klantcontact (balie, telefoon en 
internet) de mate van tevredenheid van de burger bepalen. Hetzelfde onderzoek wordt nog 
uitgevoerd voor de afhandeling van brieven en e-mails. De Servicecode zal uiterlijk 1 januari 
2015 aangepast zijn.  
 
7.4 Personeel en organisatie 
 
7.4.1 Inleiding 
In de Jaarrekening 2011 van diensten en bedrijven wordt een opgave gedaan van de 
apparaatskosten en de externe inhuur. Het merendeel van beleidsinformatie op gebied van 
personeel en organisatie wordt onttrokken uit het personeelsinformatie- en salarissysteem (P-
net). Dit betreft informatie als de omvang van de formatie en de bezetting, het ziekteverzuim en 
de diversiteit van het personeelsbestand. 
 
De Gemeente Amsterdam speelt voortdurend in op ontwikkelingen als regionale 
samenwerking, een krimpend overheidsapparaat, digitalisering, schaarste op de arbeidsmarkt 
en hogere eisen van burgers aan de dienstverlening van de gemeente. Voor het beste resultaat 
en professionele en efficiënte uitvoering van taken is een slanke, topfitte organisatie nodig met 
een goed geoliede bedrijfsvoering. 
 
De maatregelen die in het kader van de heroverwegingen worden genomen leiden tot een 
kleinere gemeentelijke organisatie. De gemeente wil de teruggang van het aantal fte’s (full-time 
equivalent) zoveel mogelijk via de natuurlijke uitstroom en interne doorstroom realiseren. Om 
de interne mobiliteit te kunnen bevorderen is sinds 1 februari 2010 een selectieve vacaturestop 
van kracht en een intern arbeidsmarktplatform opgericht onder de naam Bureau van Werk naar 
Werk. Eind 2011 waren er 425 kandidaten ingeschreven bij Bureau Van Werk naar Werk 
waarvan 170 verplichte mobiliteitskandidaten en 255 vrijwillige. In 2011 zijn 65 verplichte 
mobiliteitskandidaten definitief in een nieuwe functie geplaatst, zowel binnen de Gemeente 
Amsterdam als daarbuiten. 
 
De Gemeente Amsterdam dringt externe inhuur terug en doet meer met eigen personeel, al 
dan niet in de vorm van een flexibele schil naast een vaste kern, of in samenwerking met 
publieke partners.  
Toch zal er altijd behoefte bestaan aan externe inhuur. Enerzijds om hoogwaardige kennis die 
niet in huis is binnen te halen, anderzijds omdat het aanbod op de arbeidsmarkt dusdanig 
verandert dat op termijn meer gebruik gemaakt zal worden van zzp-ers om aan de personele 
behoefte te voldoen. 
 
7.4.2 Formatie en bezetting 
Uit de cijfers in de jaarrekeningen over 2011 van de diensten en bedrijven bij de Gemeente 
Amsterdam (exclusief de stadsdelen) blijkt dat de totale bezetting ten opzichte van de 
Begroting 2011, 298 full-time equivalenten (fte) lager is.  
 
De bezetting is in 2011 – ten opzichte van 2010 – gedaald met 3,3% ofwel 299 fte.  
Het absoluut aantal medewerkers is ten opzicht van 2010 gedaald met 256 medewerkers. Het 
absoluut aantal tijdelijke medewerkers is ten opzichte van 2010 met 2% gedaald. 
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Overzicht formatie/bezetting in fte ultimo 2011 
 Rekening  

2010 
Begroting  
2011 
 
formatie in fte 

Rekening  
2011 
 
bezetting in fte 

Verschil 
rekening 
2011 / 
rekening 
2010  

 9.134 9.133 8.835 -299 

 
 
Overzicht absoluut aantal medewerkers 

 Rekening 
2010 

Waarvan 
 tijdelijk 

Rekening  
2011 

Waarvan 
 tijdelijk 

Verschil met rekening 2010 

 9.843 902 9.587 675 -256 

 
Overzicht formatie/bezetting in fte 2007-2011 
Trend vanaf 2007 2007 2008 2009 2010 2011 

Formatie in fte 9.463 8.868 9.301 9.335 9.133 

Bezetting in fte 9.116 8.793 9.254 9.134 8.835 

 
Uit de dienstjaarrekeningen over 2011 blijkt dat bij negentien diensten en bedrijven de bezetting 
in fte ten opzichte van de Jaarrekening 2010 is gedaald. Bij twee diensten is de bezetting gelijk 
gebleven en bij acht diensten is de bezetting gestegen, bij vier daarvan (Economische Zaken, 
Dienst ICT, Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer en het Servicehuis Personeel) met meer 
dan 5 fte. Deze diensten geven daarvoor de volgende redenen op. 
 
Dienst ICT  (+14 fte)  
In 2010 is een lijn uitgezet om de komende vier jaar de ICT van heel de Gemeente Amsterdam 
te saneren en te transformeren. Deze sanering en transformatie vragen om de uitbreiding van 
de formatie. Net als in 2010 is de bezetting gestegen door werving van ICT medewerkers ter 
vervulling van bestaande vacatures. Het effect van deze opvulling van vacatures is dat de 
inhuur van externen verminderd. In 2011 zijn er 24 vacatures opengesteld en vervuld ten 
behoeve van de overgang van tijdelijke naar vaste bezetting, c.q. van externe naar interne 
bezetting. Voor de moeilijk vervulbare ICT vacatures wordt sinds eind 2011 gericht geworven 
met behulp van een relevante doelgroepstrategie om de vacatureruimte structureel te kunnen 
bezetten met regulier personeel.  
 
Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer (+9 fte) 
In 2011 startte DIVV een verbeterplan waarbij de besturingsprincipes worden herijkt en de 
organisatiestructuur wordt aangepast om de organisatie naar een hoger niveau van 
professionaliteit te brengen. Naast het aanstellen van twee nieuwe directieleden is extra inzet 
nodig om de reorganisatie vorm te geven en te begeleiden. 
 
Servicehuis Personeel (+8 fte) 
In 2011 heeft het Servicehuis Personeel veel extern personeel afgestoten en vervangen door 
vaste medewerkers. Ten opzichte van de formatie in de Begroting 2011 is de bezetting 
verhoogd met 7,1 fte voor Bureau van Werk naar Werk en 3,5 fte voor gebruikersondersteuning 
P-net. 
 
Economische Zaken (+10 fte)  
In 2011 is een reorganisatie uitgevoerd en tegelijk is het formatieschema op orde gebracht. De 
nieuwe organisatieopzet kent een zo klein mogelijke vaste formatie met daaromheen een schil 
van flexibele formatie. De toename in fte moet toegeschreven worden aan een uitbreiding van 
taken. In 2011 is het Expatcenter aan EZ toegevoegd en is een structurele prioriteit toegekend 
aan Amsterdam In Bussiness.  
 
7.4.3 Personele Kosten 
In 2011 bedroegen de personele lasten (salariskosten en sociale lasten van actief personeel, 
uitkeringen voormalig personeel en WW-uitkeringen en kosten wachtgelders) € 600 miljoen. 
Dat is ten opzichte van 2010 een daling van 0,8%. 
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Het totaal van de salariskosten en sociale lasten van actief personeel (het salaris en alle kosten 
voor sociale premies en pensioenpremies die ten laste komen van de werkgever) bedroeg in 
2011 € 582 miljoen. Dat is ten opzichte van 2010 een daling van 0,6%. 
Het totaal van de uitkeringen aan voormalig personeel en de WW-uitkeringen en kosten 
wachtgelders bedroeg in 2011 € 17,6 miljoen wat ten opzichte van 2010 een daling betekent 
van 7,7%. 
 
Overzicht personele kosten diensten en bedrijven                      Bedragen x € 1.000 

 Rekening  
2010 

Begroting  
2011 

Rekening  
2011 

Salarissen en sociale lasten 585.452 573.694 582.301 

Uitkeringen voormalig personeel 
WW-uitkeringen en kosten wachtgelders 

19.092 16.113 17.623 

Totaal 604.544 589.807 599.924 

 
7.4.4 Externe inhuur  
Met ingang van 2011 zijn in het kader van de hervormingen en bezuinigingen de uitgaven 
externe inhuur van de diensten genormeerd tot maximaal 13% van de loonsom. 
De uitgaven externe inhuur exclusief externe financiering van de diensten9 zijn in de 
Jaarrekening 2011 ten opzichte van de Jaarrekening 2010 met € 16 miljoen gedaald en vallen 
met een gemiddelde voor alle diensten van 10,8% van de loonsom ruim binnen de gestelde 
norm. De taakstellende ombuiging van € 9,7 miljoen ten opzichte van de Begroting 2011 is 
ruimschoots gehaald.  
 
In het jaarrekeningoverzicht zijn de uitgaven externe inhuur over het jaar 2011 gesplitst in de 
uitgaven inclusief en de uitgaven exclusief de Dienst ICT. Dit onderscheid is aangebracht 
omdat, als gevolg van beleidsmatige investeringen, 30,4% van de totale externe inhuur in 2011 
voor rekening komt van de Dienst ICT. 
 

 
Bedragen x 1 miljoen 

Uitgaven externe inhuur naar soort in de 
jaarrekening 
 

Rekening 
2009 

Rekening 
2010 

Rekening 
2011 

inclusief 
Dienst ICT 

Rekening 
2011 

exclusief  
Dienst ICT 

Totaal externe inhuur  92,8 78,9 62,9 43,8 
waarvan voor:     
Beleidsgevoelige inhuur 6,6 5,4 6,4 6,4 
(Beleids)ondersteunende inhuur 37,4 38,4 23,8 6,7 
Ondersteuning bedrijfsprocessen 48,8 35,1 32,7 30,7 

 
In december 2011 heeft de raad een motie aangenomen om met ingang van 2012 de uitgaven 
externe inhuur verder te reduceren van 13% tot een maximum van 10% op de totale loonsom.  
 

Daling versus stijging externe inhuur bij diensten 
Diensten en bedrijven die de externe inhuur in 2011 sterk hebben verlaagd ten opzichte van de 
Jaarrekening 2010 zijn: Afval Energie Bedrijf, Dienst Belastingen, Dienst Infrastructuur Verkeer 
en Vervoer, Dienst Milieu en Bouwtoezicht, Dienst Persoons- en Geo-informatie, Dienst Werk 
en Inkomen, Dienst Economische Zaken, Dienst ICT, Ontwikkelingsbedrijf Gemeente 
Amsterdam en Servicehuis Personeel. Een aantal diensten heeft een stijging van de uitgaven 
externe inhuur in 2011 ten opzichte van 2010, maar bij de meesten is de stijging (ruim) binnen 
de gestelde norm van 13% van hun loonsom.  
 
Overschrijding norm 13% van de loonsom 
Diensten en bedrijven met externe inhuur in 2011 boven de norm van 13% van de loonsom 
zijn: Stadsarchief Amsterdam (13,5%), Servicehuis Personeel (14,5%), Ingenieursbureau 
Amsterdam (29,6%), Dienstverlening en Facilitair Management (36,2%), en Dienst ICT 
(118,3%). De verklaringen voor deze overschrijding zijn 
                                                      
9 Het politieke bestuur stuurt op de uitgaven externe inhuur, exclusief externe financiering, reden de toelichting in de 
jaarrekening daartoe beperken 
10   Loonsom 2011 actief personeel (inclusief sociale lasten) = € 582 miljoen (13% van de loonsom = € 75,7 miljoen) 

Uitgaven externe inhuur 2011 Exclusief de dienst ICT Inclusief de dienst ICT 

Totaal  € 43.833 7,7% loonsom10 € 62.976 10,8% loonsom 
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� Bij SAA is voor circa € 1 miljoen ingehuurd aan specialisten in advisering en ondersteuning 
op het gebied van de informatiehuishouding. Daar staan niet begrote inkomsten tegenover. 
Het voordeel van inhuur via bureaus is volgens SAA dat als de vraag wegvalt, de gemeente 
geen WW verplichtingen en dergelijke heeft. Bij het onderdeel Bureau Monumenten en 
Archeologie wordt specifieke vakkennis ingehuurd  

� SHP geeft in de jaarrekening aan dat het vooral in de eerste helft van 2011 noodzakelijk 
was de formatie extern aan te vullen. Dat hing samen met piekwerkzaamheden, een 
mismatch tussen werkzaamheden en instromend personeel uit deelnemende organisaties, 
en vanwege behoefte aan specifieke kennis en ervaring voor de implementatie en bouw 
van systemen. In de tweede helft van 2011 is veel extern ingehuurd personeel afgevloeid 
en grotendeels vervangen door vast personeel  

� Bij IBA betreft het in 2011 vooral omzetgegenereerde externe inhuur die volledig wordt 
doorbelast aan opdrachtgevers. De winst die per saldo via externe inhuur wordt gemaakt 
komt ten goede aan het resultaat van het concern  

� Bij DFM is het Contact Center Amsterdam (CCA) in de uitgaven meegenomen. Eind 2010 
is door het college besloten dat het CCA buiten de normstelling van 13% valt. De kosten 
voor deze externe inhuur van DFM worden grotendeels doorbelast. De kosten van externe 
inhuur die op het apparaat van DFM drukken blijven ruimschoots onder de norm van 13% 
van de loonsom   

� DICT geeft aan dat in 2011 het aantal externen in fte is verminderd van 202 naar 142  
(-30%). Voor 2012 verwacht de dienst een verdere vermindering externe inhuur met circa 
34 personen). Echter, gezien enerzijds de beleidsmatige opgaven en anderzijds de 
ontwikkelingen binnen de dienst blijft de noodzaak tot het inhuren van specifieke expertise 
bestaan 

 
Inhuur interim-management met uurtarief > € 150 en inhuur op contractbasis boven de 
aanbestedingsnorm van € 193.000 in 2011 
De volgende diensten hebben in 2011 externe inhuur boven de aanbestedingsnorm  
(> € 193.000) en/of inhuur interim-managers op een reguliere plek met een uurtarief > €150 ter 
kennisneming aan de gemeenteraad gerapporteerd, op grond van de motie Ivens c.s (TA2009-
839).  
 

De inhuur interim management op een reguliere managementplek in 2011 boven het uurtarief van €150  
Dienst Functie Tarief p/u of p/wk Aantal  Totaal 

IVV Projectdirecteur € 160 (p/u) 1.433 (uren) € 229.280 
IVV Hoofd Projecten € 169 (p/u) 1.109 (uren) € 187.913 

GGD Hoofd Financiën a.i. € 151 (p/u) 1.567 (uren) € 239.194 
DBGA Manager Architectuur advies € 165 (p/u)      18 (uren) €     2.970 

BDA Adviseur Zedenzaak € 250     325 (uren) €   81.250  
BDA Adviseur Zedenzaak € 175       10 (uren) €     1.750  
DICT Directeur CIO € 180 (p/u)      80 (uren) €   14.400 
DICT Manager Crisis dossiers € 5.000 (p/wk)      28 (weken) € 140.000 
DICT Chief Technical Officer  € 7.500 (p/wk)      21 (weken) € 157.500 

 
 

De uitgaven externe inhuur op contractbasis boven de aanbestedingsnorm van € 193.000 over het jaar 2011  
Dienst Functie Tarief p/u Aantal uren Totaal 

IVV Projectdirecteur € 160  1.433  € 229.280 
IVV Projectleiders € 121 2.830 € 348.196 
IVV Beleidsmedewerker Railinfrastructuur. € 139 1.623 € 225.601 
IVV Assetmanager Metrosystemen € 138 2.282 € 313.800 
IVV Procesmanager/Veiligheidsdeskundige € 135 1.511 € 203.980 
IVV Vervanging hoofd Middelen € 120 1.969 € 236.280 
IVV Projectmanager ROL € 130 1.705 € 222.560 

DICT Manager Bedrijfsvoering € 135 1.682 € 227.011 
DICT Senior Projectleider €   97 2.310 € 224.106 
DICT Senior Programmamanager € 137 1.742 € 238.654 
DICT Senior Specialist € 120 1.623 € 194.760 
DICT Teamleider Projectbureau € 150 1.607 € 240.182 
DICT Coördinator Datacenter € 125 1.567 € 195.933 
GGD Hoofd Financiën a.i. € 151  1.567  € 239.194 
GGD Teamleider a.i. € 125  1.658  € 208.152 

GGD 
Projectleider regionaal planner, nadien 

Hoofd Bedrijfsbureau € 121  1.720  € 207.303 
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Gedragscode externe inhuur 
Om externe inhuur terug te dringen is er een gedragscode externe inhuur opgesteld. In 2011 is 
deze gedragscode geëvalueerd. Het CMT heeft ingestemd met de conclusies en 
aanbevelingen van de evaluatie. Het verantwoordingssysteem rond externe inhuur wordt 
verbeterd. De aanbevelingen tot verbetering van de gedragscode worden in het voorjaar van 
2012 aan het college ter besluitvorming voorgelegd. Het CMT heeft ook besloten om de 
behoefte bij de stadsdelen te peilen naar aansluiting bij de gedragscode en 
verantwoordingssystematiek externe inhuur van de centrale stad. Daarnaast is gewerkt aan het 
stroomlijnen van het proces van interne en externe inhuur/vacaturevervulling.  
 
7.4.5 Ziekteverzuim  
Uit de verzamelde gegevens over het kortdurend ziekteverzuim blijkt dat twaalf diensten en 
bedrijven in 2011 onder de voor hen geldende Verbaannorm zijn uitgekomen. Bij zestien 
diensten en bedrijven was in 2011 het kortdurend verzuim hoger dan de Verbaannorm.  
Bij dertien diensten en bedrijven is het totale ziekteverzuim ten opzichte van 2010 gedaald en 
bij vijftien gestegen. Gemeentebreed daalde het kortdurend verzuimpercentage ten opzichte 
van de 2010 met 0,1% en bleef het totale ziekteverzuimpercentage gelijk.  
 

Verzuimpercentage diensten 2008 2009 2010 2011 

% < 1 jaar 5,4% 5,2% 5,2% 5,1 % 

totaal % incl >1 jaar 5,9% 5,9% 5,8%    5,8 %  

 
7.4.6 Diversiteit 
Het streefcijfer voor het percentage vrouwen (46%) is in 2011 behaald. Het personeelsbestand 
van diensten en bedrijven bestaat in 2011 voor 49,5% uit vrouwen. Het percentage vrouwen op 
MT-niveau bedraagt 40%.  
 
Het streefcijfer voor niet-westerse allochtonen (27%) is in 2011 niet gehaald. Het percentage 
geregistreerde niet-westerse allochtonen komt bij diensten en bedrijven in 2011 uit op 19%. Het 
registratiepercentage in 2011 bedroeg 69%. In 2010 was het percentage niet-westerse 
allochtonen bij diensten en bedrijven eveneens 19% bij een registratiepercentage van 68%. 
Van het absoluut aantal MT-leden is 3% niet-westers allochtoon en 4% westers allochtoon.  
 
Het streefcijfer voor het percentage vrouwen (46%) is daarmee in 2011 behaald. Het streefcijfer 
voor niet-westerse allochtonen (27%) is echter in 2011 niet gehaald. De lichte daling van het 
aandeel niet-westers allochtonen ten opzichte van 2010 is waarschijnlijk toe te schrijven aan 
een meer betrouwbare registratie in P-net, nu wordt gevraagd onderscheid te maken tussen 
niet-westerse en westerse allochtonen. 
 
Vanwege de selectieve vacaturestop die sinds 2010 van kracht is, is de instroom van nieuwe 
medewerkers sterk afgenomen. Daarom heeft doorstroom van medewerkers uit een van de 
diversiteitsdoelsgroepen naar een andere (hoger gewaardeerde) functie binnen de eigen 
organisatie meer nadruk gekregen binnen het diversiteitsbeleid. 55% van het absoluut aantal 
medewerkers dat in is doorgestroomd naar een andere functie in 2011 is vrouw. Van de 
doorstromers in 2011 is 9,6% niet-westers allochtoon en 22% westers allochtoon. 
 

Diversiteit ( exclusief stadsdelen) 2010 2011 Verschil 

Vrouw 45% 49,5% +3,5% 
MT-leden vrouw 38% 40% +2% 
Registratie % niet westerse allochtoon 69% 69% 0% 
Niet-westers allochtoon 22% 19% -3% 
Westers allochtoon - 20% - 
MT-leden niet-westers allochtoon - 3% - 
MT leden westers allochtoon  - 4% - 
Doorstromers vrouw 42% 55% +11% 
Doorstromers niet-westers allochtoon - 10% - 
Doorstromers westers allochtoon - 22% - 

        (Bron p-net (percentages  voor zover bekend) cijfers exclusief stadsdelen) 
 
Met ingang van de Jaarrekening 2011 geven diensten en bedrijven op of er 
arbeidsgehandicapten werkzaam zijn binnen de organisatie. In 2011 zijn er bij zestien van de 
negenentwintig diensten en bedrijven in totaal 134 arbeidsgehandicapten werkzaam. Bij dertien 
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diensten en bedrijven zijn geen arbeidsgehandicapten werkzaam, of is dat niet bekend. De 
Dienst Werk en Inkomen heeft met 58 het hoogste aantal arbeidsgehandicapten in dienst, 
waaronder ook bij Pantar en Quado in het kader van de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW). 
 
7.4.7 Topinkomens 
Sinds 1 maart 2006 is de Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde top- 
inkomens (WOPT) van kracht. Dit betekent dat elke instelling – die overwegend uit publieke 
middelen wordt gefinancierd – 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 de vastgestelde norm. De publicatie wordt gerelateerd aan de functienaam.  
 
Jaarlijks wordt het gemiddeld belastbaar jaarloon van de ministers vastgesteld in een 
ministeriële regeling. Het normbedrag over 2011 bedraagt € 194.900 (2010: 193.000; 2009:   
€ 188.000; 2008: € 181.000; 2007: € 169.000; 2006: € 171.000). 
Uit het onderzoek naar de jaarinkomens 2011 en uit de jaarrekeningen van de diensten en 
bedrijven blijkt dat geen van de medewerkers bij de diensten en bedrijven noch een van de 
politiek ambtsdragers een jaarinkomen heeft gehad dat hoger is dan het vastgestelde 
normbedrag voor 2011. 
 
7.4.8 Vertrekregelingen 
Een vertrekregeling is iedere financiële of andere afspraak rond ontslag die afwijkt  
van de reguliere mogelijkheden die de NRGA biedt. Voorbeelden van zo’n afspraak zijn 
aanvulling op FPU11, aanvulling WW, vrijstelling van werk met doorbetaling et cetera. Een 
vertrekregeling is alleen aan de orde als aanzienlijke juridische en financiële risico’s zijn 
verbonden aan het eenzijdig verlenen van ontslag aan de medewerker, maar voortzetting van 
het dienstverband zeer bezwaarlijk is voor de gemeentelijke organisatie. 
 
De bevoegdheid tot het treffen van een vertrekregeling valt onder het algemeen rechtspositie 
mandaat van directeuren van diensttakken (artikel 1.16 NRGA). Voor dit mandaat gelden drie 
beperkingen: 
1. een verplichte adviesaanvraag bij de Directie Juridische Zaken (DJZ) 
2. een directeur is bevoegd vertrekregelingen af te spreken tot een bedrag van maximaal 

€ 35.000,- bruto; boven dit bedrag is de Algemeen Directeur/GS bevoegd 
3. ondermandaat van de bevoegdheid is niet mogelijk 
 
Eenendertig diensten hebben informatie aangeleverd, waarvan tweeëntwintig diensten 
aangeven geen vertrekregelingen te zijn overeengekomen. Volgens de opgave door de 
diensten zijn bij negen diensten totaal twintig vertrekregelingen getroffen. Tien 
vertrekregelingen blijven onder het bedrag van € 35.000. Vijf gevallen zijn regelingen boven de 
€ 35.000,00. DMO heeft opgegeven vijf regelingen te hebben getroffen, maar heeft geen 
opgave gedaan van de daarmee gemoeide bedragen. Het totaal van opgegeven kosten ligt 
rond de € 0,46 miljoen. De vertrekregeling met het hoogste bedrag, te weten € 126.960 (Haven 
Amsterdam) was niet voorzien van een advies van DJZ en is niet getekend door de Algemeen 
Directeur/GS, maar door de directeur Haven Amsterdam.  
 
In een aantal gevallen is advies gevraagd bij DJZ. In een groot aantal gevallen echter niet. De 
reden daarvoor is vooral onwetendheid van verplichte advisering bij vertrekregelingen. Verder 
is in een aantal gevallen in overleg met DJZ gekozen voor een interne oplossing (zoals 
bijvoorbeeld een traject dat gericht is op verbetering van het functioneren).  
 
DJZ zal diensten die vertrekregelingen hebben afgesloten zonder advies wijzen op de 
concernbreed geldende afspraken en de ratio daarvan. Daarnaast beveelt DJZ aan de 
afspraken rondom vertrekregelingen nogmaals onder de aandacht van diensten en bedrijven te 
brengen, te meer daar goed advies kostenbesparend kan werken. Verder adviseert DJZ het 
beleid rond vertrekregelingen te evalueren. 
 
 

                                                      
11 Flexibel Pensioen en Uittreden-regeling 
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7.4.9 Motie terug naar de werkvloer 
In de Circulaire Begroting 2011 zijn directeuren van diensten en bedrijven geïnformeerd over 
het verzoek van ons college om enkele dagen terug naar de werkvloer te gaan. Hiermee wil 
ons college het verlies van inhoudelijke kennis tegengaan. De werkzaamheden voor deze 
dagen worden in overleg met de ondernemingsraad vastgesteld.  
 
Van de zesentwintig organisaties die met de Circulaire Jaarrekening 2011 zijn aangeschreven, 
hebben er negentien gerapporteerd. Van deze negentien organisaties hebben er zeven 
afspraken met de ondernemingsraad gemaakt over het aantal dagen dat de directeur op de 
werkvloer doorbrengt en de aard van de werkzaamheden die verricht worden tijdens deze 
dagen. 
 
Van de twaalf organisaties die wel hebben gerapporteerd, maar geen afspraken met de 
ondernemingsraad hebben gemaakt, melden er negen dat de directeur op eigen initiatief terug 
naar de werkvloer gaat. Het flexwerken is daarbij vier keer genoemd als wijze waarop invulling 
wordt gegeven aan terug naar de werkvloer. Verder wordt deelname aan werkoverleg, extra 
overlegmomenten en informatiebijeenkomsten als vorm van contact met de werkvloer 
genoemd. Er is bij vijf organisaties waarbij het rapportage format is ingevuld met de opmerking 
dat er in 2011 geen afspraken zijn gemaakt met de OR, zonder daarbij een nadere toelichting 
te geven. 
In alle gevallen waar met de ondernemingsraad afspraken zijn gemaakt over het aantal dagen 
en de te verrichten werkzaamheden zijn deze afspraken nagekomen. 
 
7.5 Informatie en ICT 
 
7.5.1 ICT en organisatieontwikkeling 
Vanwege de aanhoudende ICT problemen, zowel de technische binnen de infrastructuur als de 
organisatorische binnen de Dienst ICT, besloot ons college begin 2011 het uitvoeringsplan Eén 
ICT voor één Amsterdam stop te zetten. Daarna zijn de grootste risico’s geanalyseerd. Het 
resulteerde in de vervolgaanpak van het gemeentelijke ICT-dossier: ICT Visie 2015 en 
Stabilisatieplan ICT 2011-2012. 
 
Het hoofddoel van het Stabilisatieplan is het stabiliseren en verbeteren van de organisatie van 
de Dienst ICT, het stabiliseren van de stadsbrede technische infrastructuur en de financiën van 
het ICT-stelsel. Begin 2013 moeten we een gestabiliseerde situatie te bereiken, waarbij sprake 
is van een betrouwbare ICT-dienstverlening. 
 
Parallel aan de ‘Amsterdamse’ ontwikkelingen was er eind augustus de landelijke 
‘certificatencrisis’, waarop in korte tijd alle certificaten in gebruik in de gemeente succesvol zijn 
vervangen. College en directeuren waren nauw betrokken bij deze operatie, waarmee 
Amsterdam landelijk voorop liep. 
 
7.5.2 Het Stabilisatieplan 
In 2011 zijn de eerste maatregelen genomen om dienst ICT qua organisatie, techniek 
en financiën te stabiliseren. Belangrijkste resultaten zijn: 
� het stabiliseren van de Basis-ICT werkplek, waardoor het aantal ernstige incidenten van 

gemiddeld acht per maand begin 2011 terugliep naar twee eind 2011  
� het beter inrichten van het Netwerk en de datacommunicatie, waarmee het aantal 

netwerkzones in Amsterdam van drieeënveertig is teruggebracht naar vier 
� een forse uitbreiding van de capaciteit van het datacenter . 
� het terugbrengen van het aantal verstoringen op de service gerichte infrastructuur (SGI) 
� een toename van het aantal interne medewerkers en een reductie van het aantal externe 

medewerkers. 
 
Met deze resultaten is een begin gemaakt met de stabilisatie van de ICT die in 2012 verder 
doorgezet zal worden. Zodoende kon de verdere ontwikkeling en implementatie van Basis-ICT 
weer worden opgepakt, die zo belangrijk zijn voor een nieuwe gestandaardiseerde flexibele 
werkplek voor Amsterdam. 
7.5.3 Het ICT stelsel 
Dienst ICT is welswaar een belangrijk onderdeel van het ICT-dossier maar niet het enige. Nu 
de dienst de weg omhoog vindt en meer grip krijgt op de ICT-opgave, komen ook 
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verantwoordelijkheden en omissies in de structuur van het ICT-stelsel nadrukkelijk aan het licht. 
Dienst ICT heeft een helder beeld van de ICT die wordt afgenomen bij de dienst. De ICT-
bestedingen bij dienst ICT (€ 57,5 miljoen) zijn echter maar een deel van de totale ICT-
besteding binnen de gemeente (circa € 140 miljoen). Het ontbreekt momenteel aan een 
totaalbeeld van de ICT-kosten binnen de Gemeente Amsterdam en dat is een risico op zich. 
Het college heeft mede om die reden in december 2011 ingegrepen door een moratorium in te 
stellen voor ICT-bestedingen. Het doel is structureel een beter inzicht in en de regie op de 
gemeentebrede ICT-bestedingen te krijgen. In het kader van het moratorium wordt een voorstel 
daartoe momenteel uitgewerkt. 
 
Binnen gemeente Amsterdam worden veel processen ondersteund door applicaties. Deze zijn 
direct gekoppeld aan de inhoudelijke processen binnen de diensten. De verantwoordelijkheid 
en het eigenaarschap voor die applicaties ligt dan ook bij diensten zelf. Diensten hebben eigen 
budget voor de ontwikkeling en het beheer van die applicaties. Een belangrijk deel (circa 14 
miljoen) van de toegezegde besparingen binnen Eén ICT voor één Amsterdam dient op termijn 
gerealiseerd te worden door sanering van het applicatielandschap.  
 
7.5.4 Financiën en Organisatieontwikkeling 
Het opschorten van de uitvoering van Eén ICT voor één Amsterdam en het Stabilisatieplan 
hebben gevolgen voor het eerder vastgestelde financiële kader. Dat kader bestond aan de ene 
kant uit incidentele uitgaven, gefaseerd over meerdere jaren en aan de andere kant uit 
structurele besparingen op de totale ICT-uitgaven van de gemeente. 
 
De financiële aansturing binnen de Dienst ICT en het ICT-stelsel is verder aangeschept door 
onder meer de volgende acties: 
� het aanscherpen van de financiële procedures zoals bestellen, tijdschrijven en factureren 
� het ontwikkelen van een Nieuw kostprijsmodel Dienst ICT op basis waarvan de tarieven zijn 

berekend voor een beperkt aantal producten en diensten 
� een Kosteninventarisatie bij diensten die inzicht geeft inzicht in de totale ICT-kosten per 

dienst over de jaren 2010-2012 en de financiële knelpunten. Belangrijke maatregel is het 
instellen van een moratorium op de ICT-uitgaven en het doorlichten van de ICT-uitgaven 
met alle afnemers onder regie van de Directie Middelen en Control 

� het structureren van leveranciersmanagement maakt het bestelproces efficiënter en sneller 
en op het vlak licentiemanagement is compliancy geregeld voor een aantal grote 
applicatielicenties 

� in 2011 begonnen met het structureel inrichten van de interne ICT-organisatie met heldere 
werkprocessen, competence centers en expert teams 

 
7.5.5 Project Portfolio Management (PPM) 
Project Portfolio Management (PPM) is een managementproces waarbij alle Business 
projecten (met een ICT-component) van de stad inzichtelijk gemaakt zijn, en worden 
afgewogen tegen businessdoelen en gewogen op strategische waarde. 
De sturing op het PPM proces is geformaliseerd doordat alle businessprojecten (met een ICT- 
component) ambtelijk worden getoetst in het Cluster Informatie Management-overleg en vanuit 
de CIO office. De projecten worden vervolgens ter besluitvorming voorgelegd aan het Ambtelijk 
Team (AT) onder voorzitterschap van de gemeentesecretaris. 
 
7.5.6 E-net 
Een groot deel van de onderliggende leverancierscontracten van E-net 1.0 liep begin 2010 af, 
waardoor E-net opnieuw aanbesteed moest worden. Dienst ICT heeft vanwege de crisis E-net 
2.0 on hold gezet en herzien. Momenteel wordt de aanpak van beide onderdelen uitgewerkt en 
deze zullen in de tweede helft van 2012 ter besluitvorming worden voorgelegd. 
 
7.5.7 All-IP 
Op dit moment zijn in totaal 9.000 medewerkers van de gemeente aangesloten op All IP. 
Hiermee is het een van de grootste operationele Open Source gebaseerde VOIP systemen ter 
wereld. Naast verdere uitrol wordt ook gewerkt aan nieuwe functionaliteiten zoals mobiel-vast 
koppeling, uniforme management en realtime rapportage, fax to mail en centralisatie. 
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7.5.8 Informatiebeveiliging 
De informatiebeveiliging heeft in 2011 bijzonder veel media aandacht gekregen, door enkele 
grote ‘incidenten’. In de laatste week van augustus bleek Diginotar, de leverancier van veel 
gemeentelijke certificaten, gehackt te zijn. In een crisissetting zijn in zeer korte tijd alle 
certificaten die binnen de gemeente in gebruik zijn succesvol vervangen (circa 130). De 
Gemeente Amsterdam liepen hierbij landelijk gezien voorop. De dienstverlening aan de burger 
en het bedrijfsleven werd in Amsterdam niet verstoord. 
 
In september meldde RTL dat de website Digitaal Loket Amsterdam gehacked was. De site 
werd voor onbepaalde tijd gesloten. Veel dienstverlening werd ongestoord voortgezet via een 
tijdelijke voorziening. De door Webwereld uitgeroepen maand van het privacylek (‘Lektober’), 
toonde aan dat veel overheidswebsites, waaronder die van de Gemeente Amsterdam, 
kwetsbaar zijn. Inmiddels zijn er maatregelen getroffen.  
 
Een aantal verbeteringen op het gebied van informatiebeveiliging zijn belangrijk voor de 
continuïteit van de gemeentelijke informatievoorziening: er kwam een nieuwe generatie 
backupvoorzieningen en met stabilisatieprojecten is het aantal verstoringen teruggedrongen.  
 
De algehele situatie van de informatiebeveiliging bij de gemeentelijke diensten, bedrijven en 
stadsdelen werd in 2011 niet nader onderzocht. Voor 2012 is een herziening en actualisering 
van het gemeentelijke informatiebeveiligingsbeleid en bijbehorende normeringen gepland, 
mede om weer volledig aan te kunnen sluiten op alle nieuwe technologische ontwikkelingen.  
 
7.5.9 Privacybescherming 
Ons college heeft in 2011 besloten om de bescherming van persoonsgegevens steviger te 
verankeren. Er is een Commissie Persoonsgegevens Amsterdam (CPA) ingesteld, waarin 
onafhankelijke deskundigen zitting hebben. De CPA adviseert aan het college en het ambtelijk 
management en daarnaast houdt ze toezicht op de naleving van de privacyregelgeving. Tevens 
zal de rol van de privacycoördinatoren verder worden geprofessionaliseerd. Het 
portefeuillehouderoverleg ICT van de stadsdelen heeft ermee ingestemd om deze werkwijze 
over te nemen.  
 
Alle gemeentelijke diensten, bedrijven en stadsdelen hebben meegedaan aan de jaarlijkse 
monitor over de naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wpb). Ten opzichte van 
vorig jaar is er vooruitgang geboekt, verbeterpunten zijn geïnventariseerd. Het resultaat is 
aangeboden aan het college, de directeuren en de stadsdeelsecretarissen en zal worden 
gebruikt als instrument om verder te professionaliseren en om gezamenlijke oplossingen aan te 
dragen voor gezamenlijke problemen.  
 
7.6 Inkoop  
 
7.6.1 Inleiding  
Belangrijke activiteiten  
Het belangrijkste beleidsmatige inkoopdossier in 2011 volgde uit het raadsinitiatief Een goede 
zaak II. De uitdaging is om bij het inkopen van diensten met een grote personele component 
zoveel mogelijk ruimte te bieden, om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten. 
In 2012 zal dit in de aanbesteding van schoonmaak en catering worden toegepast. Voor MKB-
gerichte werken zijn doelstellingen opgenomen in het Amsterdams Ondernemingsplan. De 
uitvoering daarvan (het ontwerpen van een leidraad en het aanbestedingspaspoort) wacht op 
landelijke ontwikkelingen en de nieuwe Aanbestedingswet, die in de Eerste Kamer voor ligt. . 
Een door het ministerie van Economische Zaken ontwikkelde Gids Proportionaliteit, die 
waarschijnlijk een Algemene Maatregel van Bestuur status krijgt beschrijft al verregaand en 
gedetailleerd hoe MKB-gericht gewerkt moet worden. Andere belangrijke activiteiten waren de 
herijking van het integriteitsbeleid bij de screening van leveranciers, de aanbesteding voor het 
reclamecontract Abri’s/Mupi’s, Hulp bij huishouden en het beheren van de vijfentwintig 
gemeentebrede raamcontracten. Tevens zijn er een zestal EU-aanbestedingen uitgevoerd. 
 
Bezuinigingen 
Een van de doelstellingen bij de bezuinigingen is het realiseren van besparingen door het 
afsluiten, beheren en verbeteren van gemeentebrede raamcontracten. Er zijn negen 
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maatregelen geformuleerd die in totaal in 2014 € 23,7 miljoen structureel moeten opbrengen.12 
Voor een aantal maatregelen is de voortgang moeizaam verlopen, en blijven de 
kostenbesparingen achter bij de besparingsdoelstelling. De negen maatregelen zijn: 
 
1. centraliseren van werving 
2. verdere centralisatie coördinatie inkoop: nieuwe raamcontracten  
3. post naar 48 uur  
4. terugbrengen aantal leveranciers communicatiemiddelen  
5. optimalisering opdrachtgeverschap GWW 
6. optimalisering inhuur derden via ‘marktplaats’ 
7. ontwikkeling inkoop- en aanbestedingstrategieën:  
8. energieloket en opdrachtgeverschap facilitaire zaken:  
9. normering en reduceren wagenpark:  
 
Hervormen en professionaliseren 
Voor het uitvoeren van de hierboven genoemde maatregelen is een hervorming en verdere 
professionalisering van de inkooporganisatie een belangrijke voorwaarde. Er zijn er in 2011 
meerdere ‘professionaliseringsproducten’ ontwikkeld en beschikbaar gesteld, deels nog als 
pilot, die in 2012 gemeentebreed ingezet kunnen worden:  
� ontwikkeling van inkoopsamenwerking binnen de verschillende clusters. De stadsdelen 

hebben aangegeven dat er meer samengewerkt moet worden op het gebied van inkoop.  
Begin 2012 wordt door Concern Inkoop voor de duur van twee jaar een projectmanager 
beschikbaar gesteld om dit traject gezamenlijk te realiseren. De uitwerking van de 
maatregel ter verbetering  van het opdrachtgeverschap in de GWW sector is hieraan nauw 
gelieerd. Daadwerkelijke realisatie van de in kaart gebrachte verbetermogelijkheden en het 
concretiseren van verbetertrajecten, hangt nauw samen met het gewenste 
opdrachtgeverschap binnen het cluster fysiek  

� inrichting van een adviesraad inkoop is goedgekeurd door CMT. Ieder cluster levert twee 
vertegenwoordigers. De adviesraad, waarin hoofden inkoop of andere direct bij inkoop 
betrokkenen namens de clusters zitting nemen is bedoeld om het hoofd Concern Inkoop te 
ondersteunen bij realisatie van de heroverwegingen inkoop en mede vorm te geven aan de 
gezamenlijke professionalisering van de inkoop  

� geconsolideerde crediteurenanalyse is stabieler en robuuster gemaakt (validatie van 
gegevens blijft een punt van aandacht) 

� het CMT heeft besloten dat er een gezamenlijk overeenkomstenregister door Concern 
Inkoop moet worden ingericht, essentieel voor zowel planning als rapportage  

� vooruitlopend op een contractenregister is in de Jaarrekening 2011 een start gemaakt met 
een eenduidige rapportage over inkoop en aanbestedingen en beleidsaspecten zoals 
Social Return, Duurzaamheid en toegepaste screening     

� een nieuw inkoop-navigatietool om gebruikers te ondersteunen bij zorgvuldig doorlopen 
van het inkoopproces is sinds 1 september online en stelt voorbeelddocumenten, 
werkinstructies en verwijzingen naar relevante wet- en regelgeving beschikbaar 

� er is een inkoopmatrix ontwikkeld waarmee per inkoopcategorie inzichtelijk kan worden 
gemaakt hoe maximaal geprofiteerd kan worden van schaalvoordelen 

 
7.6.2 Aanbestedingen  
De diensten van de Gemeente Amsterdam hebben in 2011 98 nationaal openbare (op) of 
europese aanbestedingen (eu) uitgevoerd. Hiermee is voor € 589 miljoen aan ingeschatte 
inkoopwaarde aanbesteed.  
 

EU EU EU OP OP OP 
 

Dienst Levering Werk Dienst Levering Werk   Totaal 

33 14 16 20 4 11 98 

 

                                                      
12 Door de werkgroepen ingebracht als uitgavenreductie, in de heroverwegingen vastgesteld als te realiseren netto 
begrotingsresultaat. 
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Er is in 2011 voor € 545 miljoen aanbesteed via Europese Aanbestedingen:   
� 33 Europese aanbestedingen betrof het verwerven van diensten 
� 14 Europese aanbestedingen betrof het verwerven van een levering 
� 16 Europese aanbestedingen betrof het verwerven van de uitvoering van een werk 
 
Er is in 2011 voor € 44 miljoen euro via een nationale openbare procedure aanbesteed:  
� 20 openbare aanbestedingen betrof het verwerven van diensten 
�   4 openbare aanbestedingen betrof het verwerven van leveringen 
� 11 openbare aanbestedingen betrof het verwerven van de uitvoering van een werk  
 
7.6.3 Raamovereenkomsten   
Binnen de vijfentwintig raamovereenkomsten die Concern Inkoop beheert is in 2011 voor € 140 
miljoen omgezet. Dit heeft een besparing op prijs opgeleverd van € 20 miljoen. De definitie van 
besparing is in dit verband het verschil tussen de oude inkoopprijs en de nieuwe mantelprijs. 
 
7.7 Directies naar de werkvloer 
In de Circulaire Begroting 2011 zijn directeuren van diensten en bedrijven geïnformeerd over 
het verzoek van ons college om enkele dagen terug naar de werkvloer te gaan. Hiermee willen 
wij het verlies van inhoudelijke kennis tegengaan. De werkzaamheden voor deze dagen 
worden in overleg met de ondernemingsraad vastgesteld.  
 
Van de zesentwintig organisaties die met de Circulaire Jaarrekening 2011 zijn aangeschreven, 
hebben er negentien gerapporteerd. Van deze negentien organisaties hebben er zeven 
afspraken met de ondernemingsraad gemaakt over het aantal dagen dat de directeur op de 
werkvloer doorbrengt en de aard van de werkzaamheden die verricht worden tijdens deze 
dagen. 
 
Van de twaalf organisaties die wel hebben gerapporteerd, maar geen afspraken met de 
ondernemingsraad hebben gemaakt, melden er negen dat de directeur op eigen initiatief terug 
naar de werkvloer gaat. Het flexwerken is daarbij vier keer genoemd als wijze waarop invulling 
wordt gegeven aan terug naar de werkvloer. Verder wordt deelname aan werkoverleg, extra 
overlegmomenten en informatiebijeenkomsten als vorm van contact met de werkvloer 
genoemd. Vijf organisaties melden dat er in 2011 geen afspraken zijn gemaakt met de OR, 
zonder daarbij een nadere toelichting te geven. 
In alle gevallen waar met de ondernemingsraad afspraken zijn gemaakt over het aantal dagen 
en de te verrichten werkzaamheden zijn deze afspraken nagekomen. 
 
7.8 Toezeggingen van het college aan de raad 
Tijdens de debatten over de Jaarrekening 2010 heeft ons college uw raad toezeggingen 
gedaan naar aanleiding van de bevindingen en adviezen van ACAM en de 
Rekeningencommissie in hun verslagen van over de controle van de Jaarrekening 2010. 
Hieronder een overzicht van de nog relevante onderwerpen en de stand van zaken omtrent de 
beloofde acties.    
 
Bevindingen Rekeningcommissie en ACAM; toezeggingen bij de 8-maandsrapportage  
1. Hervormingen en bezuinigingen: De Rekeningencommissie verzoekt het college de raad te 

informeren wanneer de bedoelde rapportages over de heroverwegingen uiterlijk aan de 
gemeenteraad worden voorgelegd. 
Toezegging: Om de voortgang van de bezuinigingen op de bedrijfsvoering en taken (de 
concretisering van de heroverwegingen) in beeld te krijgen en te houden, heeft ons college 
het projectbureau Hervormingen en bezuinigingen opdracht gegeven een systeem voor 
monitoring op te zetten. Op basis van bijdragen van de diensten en bedrijven (en de 
analyse daarvan) wordt viermaandelijks aan ons college en de raad gerapporteerd, bij de 
4-maandsrapportage, de 8-maandsrapportage en de jaarrekening. 
Status: afgerond (In 2011 is bij de 4- en 8-maandsrapportages en de jaarrekening aan 
college en raad over de bezuinigingen, hervormingen en innovaties gerapporteerd) 

 
2. Ontwikkelingen Vereveningsfonds en beheersing grondexploitaties 

Toezegging (in de 8-maandsrapportage): Een eerste inhoudelijke rapportage over het 
implementatieplan wordt opgenomen de EindejaarsRAG en over de reorganisatie OGA zal 
uitgebreid gerapporteerd worden bij de Jaarrekening 2011. 
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Status: afgerond 
Het Vereveningsfonds en de beheersing van grondexploitaties staan gezien het hoge risico 
voor de gemeente uiteraard permanent in de aandacht van ons college. 
 

3. Concern Control: De Rekeningencommissie verzoekt het college uw raad aan te geven of 
de Directie Middelen en Control qua omvang en samenstelling goed in staat is om in 2011 
te zorgen voor een goede en sterke controlfunctie.  
Toezegging: Het college benadrukt dat het creëren van een goede en sterke controlfunctie 
een zaak van langere adem is. In 2011 zal de reorganisatie van de Directie Middelen en 
Control (DMC), waarvan één van de doelen de versterking van de controlfunctie is, verder 
doorgevoerd worden. Wij tekenen daarbij aan dat de ontwikkeling van een goede en sterke 
concern control afhankelijk is van de stevigheid van de hele kolom, dus ook van de 
controlfuncties bij de diensten en bedrijven. 
Status: Op 14 december 2010 heeft het college de gemeentelijke Visie op Control 
vastgesteld. Begin 2011 is deze aan uw raad gepresenteerd. Daarbij is de opdracht 
gegeven om een implementatieplan op te stellen. Het implementatieplan is opgesteld door 
de concerncontroller en de clustercontrollers. Zij hebben negen actielijnen benoemd. Deze 
actielijnen vergen een meerjarige inspanning en bestrijken de hele organisatie (diensten, 
bedrijven en stadsdelen).  

 
1. Management informatie systeem (MIS) en stuurvariabelen 
2. Vereenvoudiging P&C-cyclus 
3. Uniformering berekeningsgrondslagen 
4. Opleidingen en uniforme functieomschrijvingen 
5. Bedrijfsvoeringssysteem financiën (AFS) op orde 
6. Bedrijfsvoeringssystemen 
7. Audits en interne controle (controletoren) 
8. Risicomanagement 
9. Organisatie en positionering 
 
Actielijn 1: De controlfunctie beoogt ‘grip’ te krijgen en te behouden op de gemeentelijke 
organisatie. Snelle verstrekking van betrouwbare sturingsinformatie in de bestuurlijke P&C 
cyclus is daarvoor essentieel, waarbij een belangrijke rol is weggelegd voor het 
Amsterdams Financieel Systeem. De onderliggende managementcyclus wordt ondersteund 
door een adequaat management informatie systeem (MIS).  
 
Actielijn 2: De vereenvoudiging beoogt een geharmoniseerde P&C-cyclus voor diensten, 
bedrijven en stadsdelen, die het de gemeenteraad mogelijk maakt zijn budgetrecht met zo 
min mogelijk formele momenten optimaal uit te oefenen en tegelijkertijd de administratieve 
lasten voor de gemeentelijke organisaties verminderd. De Kadernota en de 4- en 8-
maandsrapportage zijn de eerste resultaten van de vereenvoudiging. Er vindt overleg 
plaats met de stadsdelen om tot een geharmoniseerde P&C cyclus te komen waarbij 
rekening wordt gehouden met de bereikte resultaten uit Besturen zonder Ballast. 
 
Actielijn 3: Alle diensten en dienstonderdelen van de gemeente Amsterdam administreren 
op uniforme wijze hun apparaatskosten en berekenen op uniforme wijze kostprijzen. 
Daardoor worden interne en externe tarieven transparant en uniform toegepast. 
 
Actielijn 4: Verbetering van de personele controlfuncties en controlopleidingen is gewenst.  
Het  doel is het verhogen van de kwaliteit van de medewerkers Control (en op termijn 
Financieel beheer) en het versterken van de ‘binding’ van die medewerkers aan de 
gemeente. De kwaliteitsslag richt zich op zowel vakkennis, (praktijk) ervaring en 
competenties (vaardigheden). De binding richt zich op functie-inhoud en 
loopbaanontwikkeling. Uniformering bevordert de uitwisselbaarheid van controllers en het 
inrichten van loopbaanpaden. Dit draagt bij aan de professionaliteit van de gemeentelijke 
controlfunctie.  
Om in control te zijn moet de juiste informatie op het juiste moment geleverd worden. 
Bepalend zijn de informatiebehoefte van het management  en bestuur en de kwaliteit en 
vaardigheden van de medewerker.  
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Actielijn 5: Het Programma Amsterdams Financieel Systeem (AFS) heeft als doelstelling 
om per boekjaar 2015 bij de daartoe aangewezen organisatieonderdelen AFS operationeel 
te krijgen, gebaseerd op een uniform basismodel dat eenduidigheid, uniformiteit en 
transparantie in de financiële administratie waarborgt. Deze programmadoelstelling vraagt 
om uniforme werkwijzen en geüniformeerd beleid. Onder beleid wordt verstaan de 
beleidskeuzes die gemaakt worden vanuit het concernbelang op het domein middelen en 
control; onder werkwijzen wordt verstaan alle overige keuzes die leiden tot verdere 
versterking van de control en de concernvorming. 
 
Zowel de ontwikkeling van AFS en de ontwikkeling van de concernfunctie van DMC hebben 
een bepaalde doorlooptijd nodig om te slagen. Het is daarom belangrijk, om in de periode 
dat deze ontwikkelingen gelijktijdig aan de orde zijn, de acties zo te kiezen, dat ze elkaar 
niet hinderen, maar juist versterken. Daarvoor is het instrument van de Beleidsagenda 
gekozen. De Beleidsagenda zorgt ervoor dat de prioriteiten worden gesteld en 
veranderingopdrachten worden geformuleerd, waardoor de concernontwikkeling en AFS 
optimaal op elkaar worden afgestemd.  
 
De concerncontroller (de directeur DMC) heeft het opdrachtgeverschap gedelegeerd aan 
de gedelegeerd concerncontroller. De gedelegeerd concerncontroller bewaakt de 
implementatie van AFS en de signalering van en rapportage over risico´s. De gedelegeerd 
concerncontroller legt belangrijke beleidskeuzen vóóraf ter advies voor aan het 
clustercontrollersoverleg en rapporteert periodiek over de voortgang van implementatie, 
kosten, baten en risico’s. De rapportage wordt samengesteld door de AFS-
programmaleiding. 
 
Actielijn 6: De gemeentelijke ICT is afgelopen jaren verworden tot een zorgenkind. De 
Dienst ICT werkt aan sanering van de gemeentelijke ICT-infrastructuur. Het is noodzakelijk 
om ook het omvangrijke en historisch gegroeide applicatielandschap te saneren. Het 
gebrek aan samenhang in het applicatielandschap staat het verbeteren van werkprocessen 
en versterken van de controlfunctie in de weg (de middelenapplicatieszijn een belangrijk 
controlinstrument en een onmisbare bron van managementinformatie). Een aantal van 
deze systemen voldoet niet meer en er zal gesaneerd moeten worden. De actielijn beslaat 
de periode 2012-2016 en zal gefaseerd doorgevoerd worden. 
 
Actielijn 7: Audits zijn een goed instrument om de handhaving van kaders en normen te 
borgen. De interne handhaving is een onderbelicht issue in de gemeente en behoeft een 
omslag in de heersende managementcultuur. In dat kader voeren DMC en ACAM 
gezamenlijk de volgende opdracht uit 
� Inventariseer de huidige controle praktijk en de wensen ter verbetering die bij een 

representatieve groep belanghebbenden/betrokkenen leven  
� Formuleer criteria waaraan de controletoren in Amsterdam moet voldoen  
� Incorporeer en benoem expliciet de opgenomen voorstellen ter verbetering van zowel 

effectiviteit als efficiency  
� Formuleer een optimaal model voor de controletoren 
 
Actielijn 8: Risicomanagement is het continue proces van risico-identificatie en 
kwantificeren, ontwikkelen van beheersmaatregelen en toezicht op de naleving daarvan. 
Het doel van deze actielijn is dat het risicomanagement van alle gemeentelijke 
organisatieonderdelen in 2016 voldoet aan de ISO 31000. Het bestuur wordt hoogwaardig 
geadviseerd op basis van beknopte rapportages. Deze rapportages geven een actueel, 
betrouwbaar en volledig inzicht in risico’s, inclusief de beheersing daarvan. Ook hier is 
sprake van een gefaseerde aanpak die loopt tot 2016. Voor de korte termijn (2012) staan 
respectievelijk (fase 1) de uitvoering van een risico-assessment (nulmeting) gepland en 
(fase 2) de planning van de actielijn en formuleren projectvoorstellen voor fase 3 (2013-
2014)en 4(2015-2016). 
 
Actielijn 9: De organisatie van de controlfunctie en de juiste positionering van de 
(cluster)controllers is van belang voor het dagelijks functioneren van de control. Het is ook 
van belang voor de realisatie van het gehele implementatieplan. Deze actielijn moet de 
positie en de bevoegdheid van de (cluster)controllers versterken en een adequate adviesrol 
naar het CMT borgen. Deze actielijn geeft daarnaast invulling aan de opdracht van het 
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college om de terreinen beleidscontrol, juridische control, en bedrijfsvoeringscontrol op 
elkaar af te stemmen.  
 

4. Borging risicomanagement DIVV: De Rekeningencommissie verzoekt het college de raad 
toe te lichten op welke wijze zij invulling zal geven aan de op borging van het 
risicomanagement bij DIVV.      
Toezegging: Bij de doorlichting van de projectbeheersing van DIVV is geconstateerd dat 
het bij de dienst onder andere nog aan eenduidige standaarden en systemen voor goed 
risicomanagement ontbreekt. In het Verbeterplan dat DIVV momenteel opstelt, worden 
deze omissies via specifieke maatregelen opgeheven. Dit verbeterplan zal aan de 
raadscommissie voorgelegd worden. 
Status: Op 7 juli 2011 heeft de raadscommissie ingestemd met het verbeterplan DIVV, 
waarmee de opzet van de benodigde verbeteringen is vastgesteld; implementatie en 
borging zijn de volgende stappen. 
 

5. DWI en Pantar:  
Toezegging: In de 8-maandsrapportage is aangegeven in dat het najaar van 2011 een 
dienstverleningsovereenkomst tussen DWI en Pantar voor de SW opgesteld zal worden. 
Onderdeel van deze overeenkomst is de aansluiting van de P&C cyclus van Pantar met de 
cyclus van de gemeente.  
Status: In 2011 is vorm gegeven aan het eerder vastgelegde voornemen om voor de 
sturing van Pantar een dienstverleningsovereenkomst af te sluiten. 
  

6. Risicomanagement DMO 
Toezegging: (in de 8-maandsrapportage 2011): Ambtelijk is een overleg over  
risicomanagement gepland. De uitkomsten hiervan zullen direct worden betrokken bij het 
opstellen van de Jaarrekening 2011.          
Status: Risicoanalyses en het benoemen van beheersmaatregelen maken 
deel uit van de P&C cyclus. In overleg met DMC zijn afspraken gemaakt over de plaats en 
wijze van vermelding van risico’s in de P&C producten.  

 
7. Uitvoering politieke besluiten 

De Rekeningencommissie merkt op dat de woonkostenregeling bij de Dienst Belastingen 
Gemeente Amsterdam niet geheel juist is uitgevoerd. De Rekeningencommissie verzoekt 
het college de Raad te informeren wat zij zal doen om dergelijke problemen in de toekomst 
te voorkomen om daarmee de goede uitvoerbaarheid van politieke besluiten te bevorderen.   
Toezegging (in de 8-maandsrapportage): De regeling Woonkostenbijdrage is voor 2011 
herzien. De regeling is samengesteld door DWZ&S, DWI en DBGA en getoetst door de 
juridische afdelingen van de drie diensten. Na behandeling en goedkeuring door de raads-
commissie WPA in november kon de uitbetaling in december plaatsvinden. De uitvoering 
van de regeling wordt eind eerste kwartaal 2012 geëvalueerd. 
Status: De evaluatie is vertraagd en zal in het tweede kwartaal plaatsvinden. 

 
8. Waternet Amsterdamse taken: sluitpostrisico 

De Rekeningencommissie constateert dat de door Waternet in de onderhanden werk 
positie verantwoorde projectkosten als gevolg van geldende regelgeving slechts deels bij 
de opdrachtgevers in rekening is gebracht.  Het resterende deel komt voor rekening van 
Waternet Amsterdamse taken en daarmee de gemeente Amsterdam.    
Toezegging: Met VGA is overleg over de inbaarheid van uitstaande schadeclaims en 
proces- en systeemverbeteringen worden opgepakt om risico's ten aanzien van 
oninbaarheid tot een minimum te beperken. Naar verwachting zullen er meer correcties 
volgen als uitkomst van lopende onderzoeken die in 2011 zullen worden afgerond. Er is 
reeds € 0,8 miljoen afgeboekt en de prognose is een afboeking van in totaal € 1,5 á € 1,7 
miljoen. Dit kan grotendeels worden opgevangen binnen de begroting. Bij de vaststelling 
van de Jaarrekening 2011 zal hierop worden teruggekomen. 
Status: Het onderhanden werk is eind 2011 ten opzichte van eind 2010 fors afgenomen. 
Begin 2011 bedroeg de stand circa € 8,1 miljoen, eind 2011 was de stand circa € 2,3 
miljoen. De afboeking van € 0,8 miljoen en de vorming van een voorziening gevormd voor 
projecten Afvalwater voor € 650.000 (welke dotatie is ten laste van de Amsterdamse taak 
‘renovatie riolering’ is verantwoord en verrekend met Concern Amsterdam) hebben 
bijgedragen aan de lagere onderhandenwerk positie.  
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9. DICT 

Dienst ICT staat voor haar bedrijfsvoering onder verzwaard toezicht en zal in 2011 
periodiek rapporteren over de realisatie van een verbeterplan. De Rekeningencommissie 
verzoekt het college om op korte termijn te komen met het verbeterplan (hoofdlijnen) mede 
omdat alle diensten in hoge mate afhankelijk zijn van een goede ICT en Dienst ICT hierbij 
centraal staat.  
Status: Na het stopzetten van het uitvoeringsplan heeft de dienst in 2011 een 
stabilisatieplan opgeleverd – en begon de uitvoering daarvan – dat is gericht op het 
stabiliseren van de technische infrastructuur en het professionaliseren van de organisatie. 
De eerste voortgangsrapportage is goed ontvangen. In 2010 is Dienst ICT vanwege haar 
financiële tostand onder verzwaard toezicht gesteld. Vanuit dit regime van verzwaard 
toezicht (regime B) diende de dienst een verbeterplan op te stellen en hier periodiek over te 
rapporteren. Begin 2011 is bij de behandeling van de Jaarrekening 2010 het toezichtregime 
verhoogd naar C, wat de verplichting inhoudt dat de dienst zijn voortgangsrapportages laat 
controleren door de accountant. De eerste voortgangsrapportage over het stabilisatieplan 
(waarin ook over het financiële component wordt gerapporteerd) zal in 2012 aangeboden 
worden.  
 

10. Bedrijfsvoering AEB 
Het Afval Energie Bedrijf maakt ten behoeve van de uitvoering van haar werkzaamheden 
gebruik van diverse geautomatiseerde systemen en applicaties. Tijdens onze controle- 
werkzaamheden hebben wij vastgesteld dat er onzekerheid bestond met betrekking tot de 
integriteit van de verschillende systemen. 
Toezegging: De opmerking van ACAM richt zich op de bevinding, dat de huidige inrichting 
van processen en systemen onvoldoende de volledigheid van opbrengsten borgt. 
Inmiddels heeft AEB opdracht gegeven voor een audit om na te gaan waaruit de 
onvolkomenheden specifiek bestaan en welke maatregelen daarop zijn te treffen om die op 
te heffen. De audit is inmiddels goeddeels afgerond. In het tweede halfjaar van 2011 
komen te nemen maatregelen in uitvoering. 
Status: loopt nog. Het gaat hier met name over verifieerbare aansluitingen in de geld- en 
goederenbeweging van het ontvangen en ingewogen afval. Op basis van een audit die in 
2011 plaatsvond is een verbeterplan opgesteld voor het gebruik van de applicatie van de 
weegbrug en de processen die daarmee gemoeid zijn. De eerste verbeteringen zijn 
gerealiseerd: maandelijkse aansluitingen van geld- en goederenstromen en door bevoegd 
gezag goedgekeurde registratie van ontvangen afval. In 2012 worden de processen 
beschreven en waar nodig verder verbeterd. 
 

11. Bedrijfsvoering DWZS 
De jaarrekening van Dienst Wonen, Zorg en Samenleven laat zien dat nog geen sprake is 
van een geïntegreerde jaarrekening. Het is duidelijk geworden dat bij sommige 
(administratieve) processen de beheersing gedurende het jaar nog tekort heeft geschoten. 
De problematiek van de Persoonsgebonden Budgetten is hiervan een voorbeeld en zal met 
voorrang moeten worden opgelost.    
Toezegging: Dienst Wonen, Zorg en Samenleven is per 1 januari 2010 ontstaan, als fusie 
van de Dienst Wonen en de Dienst Zorg en Samenleven. Het opstellen van de 
Jaarrekening 2010 was een lastig proces, vooral omdat er gewerkt moest worden met twee 
verschillende administratieve systemen, twee verschillende administratieve werkprocessen 
en twee verschillende ICT-netwerken, één voor het zorgdeel en één voor het woondeel. De 
integratie van processen zal in 2011 verder haar beslag krijgen en datzelfde geldt voor het 
uitwerken en uitvoeren van een goed systeem voor risicobeheersing en interne controle 
Status: loopt nog. Er is op meerdere manieren geïnvesteerd in de samenwerking tussen 
de financiële afdelingen van voorheen Zorg en voorheen Wonen (teambuilding, 
reorganisatie, verandering overlegstructuur). Het resultaat is dat er steeds meer synergie is 
ontstaan tussen de twee onderdelen op het vlak van werkprocessen, administratie en 
advisering. 
De Administratieve Organisatie van de dienst is op orde. Op basis van een risico 
inventarisatie van de werkprocessen is een intern controleplan opgesteld en uitgevoerd.  
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8 Duurzaamheid  
 
8.1 Inleiding  
Duurzaamheid en milieu staan bij ons college ook tijdens de huidige economische crisis hoog op de 
agenda. Wij zien de kansen die het huidige tijdsgewricht biedt, ook al is de omgeving onzeker en 
moeten de financiële risico’s goed afgewogen worden. Daarom zijn economisch groeien, sociaal 
versterken en duurzaam investeren de kern van ons programakkoord 2010-2014 Kiezen voor de stad. 
Hierin geven wij aan geld vrij te zullen maken uit het Amsterdams Investeringsfonds voor stedelijke 
ontwikkeling, bereikbaarheid, economie en innovatie, klimaat, duurzaamheid en luchtkwaliteit. Dit 
weerspiegelt de wens van ons college de balans te vinden tussen het welbevinden van mensen, de 
zorg voor het milieu en economische voordelen.  
De rol van de gemeente als uitvoerende en handhavende partij op het gebied van klimaat, energie, 
luchtkwaliteit en milieu, naast de marktpartijen en het rijk, is gecompliceerd, veelomvattend en 
uitdagend. Voor het beleid waarmee vorm gegeven wordt aan deze rol hebben wij het 
Duurzaamheidsprogramma Amsterdam beslist Duurzaam 2011-2014 ontwikkeld, dat voorjaar 2011 
door uw raad is vastgesteld. Het college is van mening dat het aanbrengen van duidelijke samenhang 
tussen de verschillende duurzaamheidsthema’s de gezamenlijke inzet in de stad versterkt.  
 
In het programakkoord 2010-2014 beschrijven wij onze ambitie als volgt:  

In 2014 is de stad duurzaam. De openbare ruimte blijft van hoge kwaliteit. We kunnen meer met 
minder energie, dankzij nieuwe technologie en woningisolatie. De aandacht voor klimaat, energie 
en luchtkwaliteit heeft geleid tot concrete projecten die niet alleen goed zijn voor het milieu maar 
ook financieel voordelig zijn, zoals elektrisch rijden, warmtekoude opslag, innovatieve 
afvalverwerking en windenergie. 

 
Amsterdam richt zich op het kostenefficiënt realiseren van een lagere CO2-uitstoot en op de besparing 
van schaarse grondstoffen. Maar ook zetten we ons in voor schonere lucht, stille gebieden en 
daarmee voor een leefbare stad. De gemeente vindt het daarbij belangrijk dat er een groter en actief 
draagvlak wordt gerealiseerd voor duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen bij 
bedrijven en hun medewerkers. Vier duurzame pijlers vormen, elk op hun eigen terrein, de basis voor 
het duurzaamheidsprogramma en daarmee voor het realiseren van onze bestuurlijke ambitie. Deze 
pijlers zijn: 
� Klimaat en energie 
� Duurzame bereikbaarheid en luchtkwaliteit 
� Duurzame innovatieve economie 
� Materialen en consumenten 
 
Het koppelen van uitgaven aan prestaties is zeker nu onvermijdelijk en noodzakelijk. Daarom is naar 
het voorbeeld van de huidige veiligheidsindex, een stedelijke duurzaamheidsindex ontwikkeld1 die is 
gericht op een langjarige monitoring van de voortgang van de verduurzaming van de stad binnen de 
context van het stedelijk duurzaamheidsprogramma. Deze index omvat tien indicatoren die 
gerelateerd zijn aan de projecten binnen de vier pijlers van het duurzaamheidsprogramma. Zo zijn een 
aantal indicatoren direct gerelateerd aan de onderstaande gemeentelijke doelstellingen voor CO2: 
1. 40% CO2-reductie in 2025 ten opzichte van 1990 
2. stabilisatie van de CO2-uitstoot in 2014 
3. gemeentelijke organisatie CO2-neutraal in 2015 
 
In deze paragraaf wordt een (kort) overzicht gegeven van de resultaten die zijn bereikt en de 
initiatieven die werden ontplooid binnen de vier pijlers van het stedelijk duurzaamheidsprogramma. En 
voor het eerst presenteren wij u de resultaten van de stedelijke duurzaamheidsindex voor 2011. 
Daarnaast komen de behaalde resultaten op de terreinen duurzaam inkopen en social return aan bod 
en gaan we in op de duurzaamheid van de bedrijfsvoering van de gemeentelijke diensten en 
bedrijven.  
 

                                                   
1 De duurzaamheidsindex is op 6 september 2011 door het college vastgesteld 
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8.2 Duurzaamheidsprogramma – resultaten pijlers 
 
Binnen de vier pijlers werden in 2011 belangrijke resultaten geboekt en initiatieven ontplooid, die wij 
uw raad hieronder in een kort overzicht per pijler presenteren. Dit overzicht vormt ook de weerslag van 
de werkprogramma’s die in het afgelopen jaar voor het eerst zijn opgesteld ter nadere uitwerking van 
de vier pijlers binnen het stedelijk duurzaamheidsprogramma. 
 
8.2.1 Pijler Klimaat en energie  
 
De gemeente geeft het goede voorbeeld 
Belangrijke maatregelen die tot reductie van CO2-uitstoot van de gemeentelijke organisatie in 2011 
hebben geleid waren de aanscherping van de monitoring van het gemeentelijk energieverbruik en het 
verkleinen van het gemeentelijke kantooroppervlak. Verder werden bijna 3.000 lichtmasten en 
armaturen in de openbare verlichting vervangen door energiezuiniger exemplaren waardoor jaarlijks 
105 ton CO2 minder wordt uitgestoten. 
 
Energiebesparing in de woningvoorraad 
De Dienst Wonen Zorg en Samenleven heeft – samen met de stadsdelen – convenanten voor 
energiebesparing afgesloten met woningbouwcorporaties en de particuliere sector. In het kader van 
de subsidie verbetering energie-index Bouwen aan de Stad zijn in 2011 750 woningen aangepakt 
waarmee 2.769 labelstappen zijn gezet en er is een Green Deal2 woningisolatie gesloten met het Rijk. 
 
Energiebesparing in de utiliteit 
In november heeft Amsterdam als de eerste stad in Nederland een convenant met de zorgsector 
gesloten om samen de milieuprestaties van de zorginstellingen te verbeteren. Het convenant De Zorg 
voor Duurzaamheid is ondertekend door Cordaan, HVO, Querido en Amsta, die in Amsterdam samen 
ongeveer honderd vestigingen hebben. 
De zorgsector heeft in samenwerking met de Dienst Milieu en Bouwtoezicht het milieukeurmerk 
Milieuthermometer ontwikkeld (vergelijkbaar met de Green Key voor hotels). Op basis van dit 
keurmerk gaan zorginstellingen concrete milieumaatregelen nemen, zoals duurzaam inkopen, 
afvalreductie en duurzaam bouwen, die verder gaan dan de eisen van de Wet milieubeheer. Dit maakt 
deel uit van het convenant. 
 
In samenwerking met de stadsdelen zijn vorderingen gemaakt op het gebied van energiebesparing bij 
grootverbruikers. Het Amsterdamse convenant met de supermarkten over het afsluitbaar maken van 
koelvakken heeft het hele land navolging gevonden.   
 
Ruim vijftig voornamelijk grotere Amsterdamse hotels (4 en 5 sterren) zijn toegetreden tot het 
milieukeur Green Key. Deze hotels zijn samen goed voor 45% van de hotelbedden in Amsterdam.  
 
Opwekken van duurzame energie 
De subsidieregeling Zon op je dak – een samenwerking van de stadsdelen en de Provincie Noord-
Holland – was in 2011 weer de populair onder de Amsterdammers. In totaal hebben ruim 700 
inwoners en 58 VVE’s (die de opgewekte elektriciteit gebruiken voor gemeenschappelijke ruimten) 
subsidie aangevraagd die in meer dan 450 gevallen is toegekend. Ook het project Zonnestroom voor 
Amsterdamse scholen van het programmabureau Klimaat en Energie was een succes. Op 
zevenentwintig locaties zijn zon-PV systemen aangelegd. De zonnepanelen hebben een capaciteit 
van bijna 600 kWp en bedekken ongeveer anderhalf voetbalveld aan dakoppervlak. De totale 

                                                   
2 Green Deals zijn afspraken waarmee ideeën vanuit de samenleving die bijdragen aan groene groei verwezenlijkt kunnen 
worden. Via deze deals maakt de landelijke overheid ruimte voor de groene groei door regels aan te passen, te bemiddelen 
tussen partijen met verschillende belangen en te zorgen voor goede informatie. Het principe van de deal is dat bedrijven en 
burgers zorgen dat het project van de grond komt, en dat de overheid de belemmeringen uit de weg ruimt. 
De Amsterdamse Green Deal betreft onder andere het vanaf 2015 klimaatneutraal maken van alle nieuwbouw, elektrisch 
vervoer, het vergroenen van ICT-datacenters, smart grids, ondersteuning van het open innovatieplatform Amsterdam Smart City 
en een isolatieprogramma voor de woningbouw.  
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hoeveelheid stroom die met deze panelen wordt opgewekt is vergelijkbaar met het elektriciteitsgebruik 
van tweehonderd huishoudens. 

 
Op het gebied van windenergie zijn er in 2011 belangrijke vorderingen gemaakt: de windcoalitie is 
opgericht, de windvisie is geschreven en de gemeenteraad heeft besloten dat de uitvoering hiervan 
mag worden voorgefinancierd uit de pijler Klimaat, duurzaamheid en luchtkwaliteit van het AIF. Met 
stadsdelen waar windenergie mogelijk is zijn door Programmabureau Klimaat en Energie gesprekken 
geopend over deelname in de windcoalitie. 
 
Duurzame warmte en koude 
In 2011 is stadswarmte verder uitgerold over de stad en zijn de publieke taken op het gebied van 
warmte en koude belegd bij Waternet. Er is stevig gelobbyd rond het thema aansluitplicht 
stadswarmte. Met de minister van Binnenlandse Zaken zijn afspraken gemaakt over de borging van 
de aansluitplicht in de landelijke wet- en regelgeving.  
 
Klimaatneutrale stad 
Uw raad heeft besloten dat vanaf 2015 alleen nog klimaatneutraal gebouwd mag worden (en dat tot 
dat jaar minimaal 40% van het volume klimaatneutraal moet zijn) en heeft daarvoor in 2011 subsidie 
beschikbaar gesteld.  
 
In 2011 is ook de toets Amsterdamse klimaatwoning vastgesteld, die houvast biedt voor definitie van 
en de route naar een klimaatneutraal bouwontwerp. Een ‘menukaart’ beschrijft voor zelfbouwers in 
negen stappen hoe een klimaatneutrale woning gebouwd kan worden en geeft de projectbureaus 
selectiecriteria voor collectieve zelfbouwprojecten. De Leidraad Energetische Stedenbouw versie 1.0, 
een instrument voor klimaatneutraal bouwen voor stedenbouwkundigen en planologen, werd 
gepubliceerd door de Dienst Ruimtelijke Ordening. 
 
Pijler Klimaat, duurzaamheid en luchtkwaliteit van het Amsterdams Investeringsfonds (AIF) en Green 
Deal 
In 2011 is de pijler Klimaat, duurzaamheid en luchtkwaliteit van het AIF – met een omvang van € 60 
miljoen – ingesteld, zijn de criteria en werkwijze daarvan vastgesteld en is een eerste 
bestedingsvoorstel van drie projecten door uw raad goedgekeurd.  
 
Amsterdam heeft een Green Deal, bestaande uit tien subdeals, getekend met het ministerie van 
Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, waarbij € 0,8 miljoen is toegezegd voor diverse 
projecten. 
 
8.2.2 Pijler Duurzame mobiliteit en luchtkwaliteit   
 
Amsterdam Fietsstad 
De Gemeente Amsterdam heeft haar inwoners de laatste jaren succesvol gestimuleerd vaker de fiets 
te nemen. Elke dag leggen alle Amsterdammers gezamenlijk zo'n twee miljoen kilometer af op de 
fiets. Binnen de ring verplaatsen zich nu meer mensen per fiets dan per auto. Fietsen in de stad 
Amsterdam wordt positief gewaardeerd en ook het gevoel voor verkeersveiligheid stijgt. Een minpunt 
is dat fietsparkeren een onvoldoende scoort.  
Ons college heeft uitgangspunten vastgesteld voor de toekomst voor fietsparkeren, verkeersveiligheid 
en ruimte voor fietsers op de weg. Er moeten veel meer fietsenstallingen komen bij grote OV-
knooppunten, zoals de stations, grote instellingen en bedrijven. En behalve in het veiliger maken van 
fietsroutes, wordt extra geïnvesteerd in gedragsverandering door het aanbieden van fietslessen aan 
schoolgaande kinderen, in voorlichting via verkeersouders en in handhaving.  
In maart 2011 is de bouw van de tunnel voor fietsers en voetgangers onder het Centraal Station voor 
een snelle en veilige verbinding tussen Amsterdam Noord en de binnenstad gestart.  
 
Openbaar Vervoer 
Er is druk verder gebouwd aan de Noord/Zuidlijn en het stationseiland. De bouw van de overkapping 
van het busstation aan de IJ-zijde van CS is grotendeels gereed gekomen in 2011 en het westelijke 
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busstation aan de IJ-zijde is weer volledig in gebruik. Het college heeft ingestemd met een nieuw en 
aanzienlijk kostenefficiënter P+R-beleid.  
 
Luchtkwaliteit en elektrisch vervoer 
In mei 2011 is het plan Schone lucht voor Amsterdam vastgesteld dat de stad anderhalf keer meer 
schone lucht verschaft tegen tweederde van de kosten die er tot dusverre mee gemoeid waren.   
In februari is de eerste ‘elektrische autodeelplaats' geopend op het Concertgebouwplein. De opening 
vormt het startpunt van een pilot met vijfentwintig van dergelijke locaties in de vier grote steden. 
Inmiddels zijn er 430 publiek toegankelijke oplaadpunten in Amsterdam. Car2go startte in november 
de verhuur van driehonderd elektrische Smarts als deelauto en waarmee elektrisch rijden in één klap 
beschikbaar kwam voor een groot publiek. Amsterdam is de eerste stad in Europa met een volledige 
elektrisch aangedreven vloot. Tenslotte is er een tweede snellaadpunt voor elektrische auto's in 
gebruik genomen, waar elektrische rijders hun auto in 30 minuten kunnen opladen met groene stroom. 
 
8.2.3 Pijler Duurzame innovatieve economie   
 
Sustainable finance: Groene InvesteringsMaatschappij (GIM) 
De transitie naar een duurzame economie in de stad brengt economische kansen met zich mee. 
Investering en financiering zijn daarbij een essentiële instrumenten en Amsterdam bevordert de 
ontwikkeling daarvan. Het Centre for Finance and Sustainablility (CFS), een initiatief van het Holland 
Financial Centre, heeft samen met marktpartijen, de overheid en diverse adviserende instellingen, een 
haalbaarheidsonderzoek gedaan naar nut en noodzaak van de oprichting van een Groene 
InvesteringsMaatschappij (GIM). Het CSF staat een publiekprivate instelling voor ogen, met als doel 
de financiering van de overgang naar een duurzame economie te bevorderen. Amsterdam herkent 
zich in het gedachtengoed van GIM. In 2012 wordt bekeken in hoeverre er een relatie kan worden 
gelegd tussen het AIF/pijler KDL en GIM. 
 
Amsterdam Green Metropole 
In 2011 is de start (in februari 2012) van Amsterdam Green Metropole voorbereid, dat de krachten 
bundelt en versterkt van vijf organisaties die actief zijn op het gebied van nieuwe business met 
duurzaamheid: AIM, Syntens, NED, GreenIT, VU en UvA. Green Metropole richt zich op het tot stand 
brengen van een internationaal aansprekend en innovatief kennis- en bedrijvencluster op het gebied 
van schone technologie en duurzame (energie) transitie in Amsterdam. Amsterdam krijgt hiermee een 
echt Clean Tech Centre for Sustainable Business – zowel fysiek als programmatisch en daarmee een 
internationaal aansprekend en innovatief kennis- en bedrijvencluster op het gebied van schone 
technologie en duurzame energie(transitie) dat plaats biedt aan zestig ondernemers. 
 
Green Metropole kent drie pijlers: 
� Center of Excellence: incubator op de Noordelijke IJ-oever waar duurzame bedrijven gehuisvest 

worden  
� New Business Development: bedrijfsondersteuning door scouting, screening en support  
� Innovation Support: marktverkenning, innovatielabs en projectontwikkeling  
 
Duurzame innovatie is een motor voor economische ontwikkeling en Green Metropole is het platform 
voor ondernemers, waarop grote bedrijven marktkennis inzetten om startups en kleine bedrijven 
(MKB) te ondersteunen bij het succesvol in de markt zetten van duurzame producten en diensten. 
 
Acquisitie 
In 2011 zijn de kansen die duurzaamheid biedt voor de internationale acquisitie van bedrijven voor 
onze stad geïnventariseerd, met name op het terrein van duurzaam bouwen, elektrisch vervoer en 
sustainable finance. Deze quick scan laat zien dat Amsterdam zich internationaal kan onderscheiden 
op het gebied van duurzaamheid. De meest concrete kansen voor buitenlandse acquisitie liggen op dit 
moment bij elektrisch vervoer. In 2011 is de Amsterdamse regio in het algemeen gepromoot als 
vestigingslocatie voor duurzame ondernemers en is een begin gemaakt met de opbouw van het 
relatienetwerk. 
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8.2.4 Pijler Materialen en consumenten   
 
Deze pijler kent voor de looptijd van het duurzaamheidsprogramma drie speerpunten: 
� effectief grondstofgebruik 
� de vitale stad 
� duurzaam inkopen 
 
Effectief grondstofgebruik 
Amsterdam wil bijdragen aan het creëren van een 'nationale markt' voor fosfaat. Het doel is de 
grondstof fosfaat, waarvan de wereldvoorraad eindig maar die tegelijkertijd van eminent belang is voor 
de wereldvoedselvoorziening, in een kringloop te brengen en te houden. Dit doen we in samenwerking 
met de Gemeente Zaanstad, Haven Amsterdam, AEB, Waternet en ICL Fertilizers. Het fosfaatproject 
is in 2011 geoperationaliseerd. De gemeentelijke bijdrage is vooral faciliterend en 
voorwaardenscheppend. We hebben dit project ingebracht in het nationaal fosfaatproject van het 
ministerie van Infrastructuur &Milieu voor een Green Deal voor fosfaat in 2012.   
 
In 2011 startte het project Afval is grondstof in de Zaanse/Amsterdamse havenregio. Het gaat hierbij 
om concrete projecten waarin de reststroom van het ene bedrijf wordt ingezet als grondstof bij een 
ander bedrijf. Het ontbreekt de bedrijven soms aan de tijd, contacten en investeringsmogelijkheden 
om deze kansen daadwerkelijk om te zetten in concrete projecten. Een partij die als aanjager en 
katalysator optreedt kan in dit soort projecten het verschil maken. Er zijn enkele veelbelovende 
samenwerkingsprojecten tussen bedrijven uit voortgekomen, onder andere op het gebied 
van restwarmte, textiel, fosfaat, autobanden en hout.  
 
Om de beleidsdoelstelling – het sluiten van kringlopen – te monitoren is in de duurzaamheidsindex het 
monitoren van huishoudelijk restafval als indicator opgenomen. In enkele stadsdelen is een pilot 
(gescheiden) inzameling kunststofverpakkingsafval uitgevoerd, een proef die in 2012 wordt 
voortgezet. 
 
Vitale stad 
Een vitale stad koppelt de dynamiek van wonen, werken en recreëren aan een goede kwaliteit van de 
leefomgeving. Dit betekent dat ruimtelijke en economische ontwikkelingen in de stad niet mogen 
leiden tot een verslechtering van de milieukwaliteiten. De wettelijk geldende normen borgen in 
beginsel de basismilieukwaliteit. Daarnaast worden initiatieven ontwikkeld of ondersteund om 
bewoners en bedrijven tot milieu- en duurzaamheidbewuster gedrag en handelen te verleiden. 
Burgers worden bereikt met manifestaties als Amsterdam Duurzaam en acties als Zon op je Dak.  
Bedrijven worden vaak branchegewijs gestimuleerd via projecten als ‘datacenters’ , ‘afdekken 
koelvakken supermarkten, ‘onnodige verlichting’ en met milieukeurmerken zoals de Green Key voor 
hotels of een duurzaamheidsconvenant met Amsterdamse zorginstellingen. 
 
In de duurzaamheidsindex is ‘leefomgevingsindicator groen/tevredenheid’ de verbeelding van de 
milieu- c.q. leefomgevingskwaliteit van de stad.    
 
Duurzaam inkopen     
Sinds 1 januari 2010 geldt de verplichting – opgenomen in het Klimaatakkoord tussen Rijk en VNG – 
dat gemeentes in 75% van hun inkoop- en aanbestedingstrajecten de landelijk vastgestelde 
duurzaamheidcriteria moeten toepassen, zoals die door AgentschapNL (voorheen Senter Novem) 
voor 45 productcategorieën zijn opgesteld, variërend van catering, groenbeheer tot en met het 
bouwrijp maken en de aanleg van wegen. In 2015 moeten gemeentes 100% duurzaam inkopen. 
 
Om daadwerkelijk uit te kunnen komen op 100% duurzaam inkopen in 2015 heeft Amsterdam in het 
Uitvoeringsprogramma Duurzaam Inkopen 2011-2014 vastgelegd dat er jaarlijks wordt gemonitord. In 
2011 geldt als streefcijfer 80%. De monitor is gecombineerd met de inkoopmonitor van Concern 
Inkoop.  
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Bevindingen uit de monitor duurzaam inkopen 
Met een percentage van bijna 90 % haalt Amsterdam het doel van 80 % ruimschoots. Vorig jaar was 
dit cijfer ongeveer hetzelfde. Verreweg de meeste aanbestedingen vinden plaats in de Grond-, Weg- 
en Waterbouw, en daar past men de criteria vrijwel standaard toe. Zestien stedelijke diensten hebben 
gegevens aangeleverd. Een belangrijk thema waarover nauwelijks gerapporteerd wordt is het eigen 
vastgoed(beheer).  
 
De gegevens uit de monitor moeten met enige voorzichtigheid geanalyseerd worden. Het blijkt dat 
cijfers vrij goed aan te leveren zijn, maar dat sommige diensten moeite hebben de onderliggende 
informatie aan te leveren.  
 
Bevindingen uit de inkoopmonitor van Concern Inkoop 
a) toepassing landelijke criteria 
De toepassing van de criteria van AgentschapNL is vanzelfsprekend bij de diensten die regelmatig 
inkopen en een relatief groot inkoopvolume hebben. Dat zijn vooral de diensten in de sector grond-, 
weg- en waterbouw (GWW) OGA, DIVV, Dienst NoordZuidlijn, maar ook de Dienst Werk en Inkomen. 
Bij het resterende, relatief kleine inkoopvolume, is de toepassing van de criteria vaak niet van 
toepassing en vindt toepassing niet plaats (bijvoorbeeld bij inkoop van catering voor bijzondere 
gebeurtenissen).  
 
b) toepassing aanvullende eisen en wensen 
OGA en DIVV passen standaard enkele aanvullende Amsterdamse eisen toe, zoals de eis tot een 
gesloten grondbalans en eisen voortkomend uit de milieuzone voor vrachtauto’s. Over het toepassen 
van aanvullende eisen en wensen wordt door de andere diensten sporadisch gerapporteerd. Dit houdt 
niet automatisch in dat dit niet plaatsvindt. De oorzaak kan ook zijn dat deze gegevens onbekend zijn 
bij de rapporteur.  
 
c) toepassen eis tot inkoop FSC-hout 
Binnen de GWW-sector wordt 100 % FSC-hout gevraagd. Ook de Dienst Wonen Zorg en Samenleven 
is een belangrijke inkoper van FSC-hout.  
Voorbeelden zijn:  
� gevelsanering tegen verkeerslawaai (DWZS),  
� aanleg brug over het Amsterdam-Rijnkanaal (OGA) 
� inrichting maaiveld rond het nieuwe Filmmuseum (OGA),  
� herinrichting Utrechtsestraat  (DIVV) 
� renovatie IJtunnel (DIVV) 
� het afbouwcontract voor de NoordZuidlijn (DNZL) 
 
d) wel of geen launching customer 
In de monitor worden geen voorbeelden gerapporteerd waarin Amsterdam de rol van launching 
customer3 vervult. De voorbeelden van initiatieven die er wel zijn op het gebied van duurzame, 
innovatieve inkoop  worden nu naast deze monitor apart geïnventariseerd. Daarover wordt uw raad op 
een later tijdstip geïnformeerd. 
 
Conclusies 
Het is aan te bevelen niet slechts één keer per jaar, achteraf te monitoren, maar de vinger aan de pols 
te houden in een continu proces. Dit houdt in dat iedere budgethouder bij het aangaan van een 
verplichting > € 50.000 waarop de landelijke criteria van toepassing zijn moet melden of ze toegepast 
en of er aanvullende criteria zijn toegepast. Op dit moment worden met de ontwikkeling van een 
contractregister de eerste stappen in deze richting gezet. De verwachting is dat eerste versie hiervan 
de loop van 2012 wordt geïmplementeerd. 
 
Voor de verdere verhoging van het percentage duurzame inkoop zal de huidige toepassing van de 
landelijke criteria (met name binnen GWW) – onder het motto ‘succes vasthouden’ – verder geborgd 
worden. De diensten (en budgethouders) die de landelijke criteria van AgentschapNL dit jaar niet 
hebben toegepast of niet volledig gerapporteerd hebben zullen daarop aangesproken worden. 

                                                   
3 Gemeentelijke organisaties die als launching customer optreden geven startende bedrijven de gelegenheid hun innovatieve 
producten aan de man te brengen 
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Social return 
 
Definitie en scope social return 
Amsterdam wil dat investeringen van de gemeente naast het ‘gewone’ rendement ook een concrete 
sociale winst (return) opleveren. Social return is sinds 2008 gemeentelijk beleid waarin bij inkoop via 
een aanbestedingstraject sociale voorwaarden, eisen en wensen worden opgenomen. Dit betekent 
het realiseren van een sociale opbrengst bij het uitzetten van opdrachten in de markt. Social return 
wordt meegenomen bij alle aanbestedingen van diensten, werken en leveringen boven de Europese 
aanbestedingsgrens van diensten (collegebesluit 15 april 2008).  
 
De Amsterdamse werkwijze is beschreven in de Leidraad Social Return en biedt leveranciers drie 
(bestek)opties voor het geven van invulling aan social return: 
1. contracteis: 5% van de anneemsom,  7% van de loonsom, of een concreet aantal SR-plekken  
2. sociale paragraaf (gunningcriterium): het aanbod aan SR-plekken wordt per leverancier 

gewaardeerd 
3. verzoek om ideeën (eis): de leverancier beschrijft mogelijkheden voor plaatsingen dat zoveel 

mogelijk aansluit bij het Amsterdamse SR-beleid van toeleiding naar werk van de SR-doelgroep of 
bij meerjarendoelstellingen op het gebied van werk, inkomen, participatie of armoedebestrijding 

 
De verantwoordelijkheid voor de toepassing en uitvoering het SR beleid ligt bij de diensten (en 
stadsdelen). Om bij uitvoering van Social Return en het werkproces maximaal te ondersteunen en 
faciliteren is het Projectbureau Social Return (PbSR) ingesteld. Het projectbureau draagt zorg voor de 
coördinatie van de uitvoering van SR en is gepositioneerd bij Dienst Werk en Inkomen (DWI). Met 
betrekking tot invulling en matching van de SR- plekken wordt samengewerkt met 
Werkgeversservicepunt Groot Amsterdam (Pantar, UWV en DWI). 
 
Formaliseren werkwijze Stedelijk Projectbureau Social Return 
Begin 2012 is de werkwijze voor SR voor alle gemeentelijke organisaties geformaliseerd, van 
beleidsontwikkelingen, advies voor, tijdens en na de aanbesteding, tot aan invulling en matching van 
SR plaatsen vanuit Werkgeversservicepunt Groot Amsterdam. Het formaliseren van deze werkwijze 
waarborgt de uniformiteit binnen Amsterdam en optimaliseert de resultaten SR. Daarvan worden de 
volgende resultaten verwacht:  
 
� eenduidige berichtgeving richting leveranciers  
� melding van alle relevante aanbestedingen waar SR wordt of kan worden toegepast, geeft het 

PbSR de mogelijkheid volledig te rapporteren aan de belanghebbenden 
� wanneer het PbSR van meet af aan betrokken is kan zij op basis van haar kennis van de 

(arbeids)markt advies geven dat leidt tot een vorm van SR die in een gegeven situatie het meeste 
vruchten afwerpt 

� wanneer er tijdig zicht is in de resultaten kan een opdrachtgever bij wanprestatie van een 
leverancier stappen nemen om de wanpresterende wederpartij alsnog te laten presteren – en 
zonodig uiteindelijk overgaan tot ingebrekestelling van de wederpartij  

 
Social return in cijfers 
Van het totale aanbod in 2011 van circa € 2,5 miljoen euro aan Social Return verplichtingen was 
ultimo 2011 circa € 1,2 miljoen ingevuld en dat is 48%. Dat van de in 2011 aangeboden SR maar 
ongeveer de helft is benut heeft de volgende redenen: 
� de meeste contracten hebben een langere looptijd, zodat zijn er meerdere jaren beschikbaar zijn 

voor de leveranciers om de SR-verplichting in te vullen 
� het matchen van de doelgroep voor SR kan problematisch zijn; niet iedere persoon vindt vanuit 

DWI, UWV of Pantar direct een passende baan 
� onbekendheid van de leveranciers van de Gemeente Amsterdam met de doelgroep voor SR 
� in 2011 lag de focus vooral op directe toeleiding naar arbeid. Onderzocht wordt of een bredere 

invulling mogelijk is, zoals competentieontwikkeling of de inzet van kennis vanuit de private sector 
 

Op basis van bovenstaande inzichten is de verwachting dat het openstaande bedrag van € 1,3 miljoen 
binnen de contractperioden door de leveranciers zal worden ingevuld.  
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Totaal alle opties 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Onderstaand de verdeling van de aanbestedingen per bestekoptie 
 
 
 
 
 

 
Onderstaand optie 1 uitgesplitst in aantallen en bedragen 
 

Prestatieafspraak Aanbod  Invulling % 
Reguliere vacatures 61 24 39% 
BBL 42 16 38% 
ssStage 32 31 97% 
Partip.pl. 33 28 85% 
Overig 7 6 86% 
Totaal 175 105 60% 

 
Bedragen in euro 2.553.905,43 1.228.737,20 48% 

 
 
 
8.3 Duurzaamheidsprogramma – de duurzaamheidsindex 
 
8.3.1 Overwegingen vooraf  
Voor het eerst leggen wij u de resultaten van de stedelijke duurzaamheidsindex voor. De index is bij 
uitstek een monitoringsinstrument die over een langere tijd de mate van verduurzamen van de stad 
zichtbaar maakt. In dit eerste jaar gaat het dan ook om een primair feitelijke weergave van de 
resultaten over 2011.   
 
CO2-cijfers  
Het Programmabureau Klimaat en Energie rapporteert jaarlijks over de CO2-uitstoot van de stad. In 
2011 is het CO2 Jaarverslag van 2010 opgesteld. Uit jaarverslag 2010 blijkt dat de CO2-uitstoot in 
2010 met 1,5% is toegenomen tot 5.045 kiloton. Die toename werd vooral veroorzaakt door zakelijke 
energiegebruikers: het energieverbruik van particulieren en van de sector verkeer en vervoer zijn 
ongeveer gelijk gebleven. Daarbij kan de kanttekening geplaatst worden dat Amsterdam in de 
onderzochte periode groeide, waardoor er weliswaar geen reductie in absolute termen is behaald, 
maar het energieverbruik per huishouden in relatieve termen wel is afgenomen. 
 
Voor de Duurzaamheidsindex 2011 zijn de voorlopige cijfers over 2011 gebruikt. De cijfers voor 
elektriciteitsverbruik zijn afkomstig van netbeheerder Liander, dat de definities voor de sectoren 
huishoudens en zakelijk heeft gewijzigd. De definitieve cijfers zullen eerst na grondige analyse (onder 
andere op basis van gesprekken met Liander) vastgesteld kunnen worden. De inschatting is dat een 
verschuiving tussen de sectoren huishoudens en zakelijk niet noodzakelijkerwijs leidt tot een 
significant verschil in de totale hoeveelheid CO2-emissie in 2011.  
Op advies van CE Delft zijn de geactualiseerde cijfers 2010 (op basis van de nieuwe definities voor de 
sectoren huishoudens en zakelijk) aangepast in de index, zodat beide jaren eenduidig vergeleken 
kunnen worden. 
  

Bestek Aantal % 
Optie 1 57 85% 
Optie 2 9 13% 
Optie 3 1 1% 
Totaal 67 100% 

Prestatieafspraak Aanbod  Invulling % 
Reguliere vacatures 88 32 36% 
BBL 52 16 31% 
Stage 45 32 71% 
Partip.pl. 41 30 73% 
Overig 10 6 60% 
Totaal 236 116 49% 

Prestatieafspraak Aanbod  Invulling % 
Reguliere vacatures 88 32 36% 
BBL 52 16 31% 
Stage 45 32 71% 
Partip.pl. 41 30 73% 
Overig 10 6 60% 
Totaal 236 116 49% 

Prestatieafspraak Aanbod  Invulling % 
Reguliere vacatures 88 32 36% 
BBL 52 16 31% 
Stage 45 32 71% 
Partip.pl. 41 30 73% 
Overig 10 6 60% 
Totaal 236 116 49% 
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Mobiliteitscijfers 
Mobiliteitsbeleid wordt gekenmerkt door de lange tijdstermijn tussen het maken van plannen en de 
daadwerkelijk op straat meetbare effecten. Ook zijn er relatief veel partijen nodig voor de uitvoering 
van plannen. De effecten die gemeten worden in een specifiek jaar zijn vaak het gevolg van 
beslissingen die in een eerder stadium en in collectieve samenwerking genomen zijn. Daarnaast 
hebben externe factoren (bijvoorbeeld economische) hun invloed op de ontwikkeling van de mobiliteit 
in een bepaald jaar. Dat maakt het lastig en eigenlijk ongewenst om voor de resultaten van dit eerste 
jaar directe relaties te leggen tussen de gerealiseerde projecten in 2011 en de indicatorwaarden 2011 
van de index.  
De telgegevens voor 2011 voor het aandeel fiets zijn nog niet beschikbaar. Dit geldt ook voor de 
gegevens uit het landelijk mobiliteitsonderzoek OVIN. De laatste telresultaten (percentage fiets in 
totaal aantal passeringen van fiets + bromfiets + motor/personenauto) waren in 2009 gebaseerd op 
gegevens van de gemeente Amsterdam. Voor 2010 zijn deze gebaseerd op de cijfers van OVIN (bron 
CBS). Om toch een trend te kunnen presenteren wordt in de index uitgegaan van de cijfers 2009 
(indexgetal 2010) en 2010 (indexgetal 2011).  
 
Het totale percentage schone vrachtauto’s en bestelauto’s is gebaseerd op: 
� het aandeel schone vrachtauto’s en bussen (euro 4 of beter) op basis van cameraregistratie van 

kentekens in het kader van de milieuzone Amsterdam  
� hset aandeel schone lichte bedrijfsvoertuigen (bestelbusjes) op basis van TNO-meting op 1 locatie  
 
Het positieve effect van de vernieuwing van het wagenpark op basis van autonome trends, met als 
extra prikkel de ingestelde milieuzone vrachtvervoer is aanzienlijk. 
 
Economische cijfers 
De Pijler Duurzame innovatieve economie is nieuw. Het werkprogramma is eind 2011 tot stand 
gekomen. Dit is gericht op het bevorderen van duurzaam ondernemen, dat wil zeggen de 
verduurzaming van bedrijfsprocessen en het ontwikkelen en aanbieden van duurzame producten en 
diensten. De inspanningen binnen het werkprogramma zijn dan ook gericht op het stimuleren van een 
vestigingsklimaat waarin duurzaam ondernemen, sustainable finance en duurzame innovatie gedijt.  
 
Toelichting cijfers Materialen 
In Amsterdam worden glas, papier, klein chemisch afval en grof afval al langere tijd gescheiden 
ingezameld voor hergebruik. In sommige stadsdelen bestaat ook de mogelijkheid voor gescheiden 
inzameling van GFT. Binnen de pijler Materialen en Consumenten effectief grondstofgebruik waarbij 
kringlopen op termijn zoveel mogelijk gesloten worden een zwaartepunt. De daarvoor relevante 
indicator zal deze trend over een langere termijn zichtbaar maken. De huidige neerwaartse trend – 
minder restafval naar het Afval Energie Bedrijf – is met een redelijke mate van zekerheid toe te 
schrijven aan de huidige economische crisis.  
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8.3.2 De Duurzaamheidsindex 2011 
 
Duurzaamheidsindex 2011 2010 Indexgetal 

2010 
2011 Indexgetal 

2011 

  Algemene indicatoren         

1 CO2 emissie per inwoner 6,57 100 6,53 99,8 

  Uitstoot van CO2 in ton CO2 per inwoner per jaar                                                                                      
(bron: uitstoot conform CO2–jaarverslag, inwoneraantal O+S)         

2 NOx emissie per inwoner 64,5 100 63,1 97,8 

  
Gemiddelde concentratie NO2 + gemiddelde concentratie  
NOvan tien meetstations in µg/m³     
(bron: metingen luchtkwaliteit GGD)                                                                                                                                 

        

            

 Klimaat en energie     

3 Energieverbruik kleinverbruikers per inwoner 16,9 100 16,44 97,3 

 Energiegebruik particulieren in GJ per inwoner per jaar     

4 Duurzame energieproductie per inwoner (inverse) 2,66 100 2,87 92,7 

Duurzame energieproductie in GJ per inwoner per jaar 
 

(bron: jaarverslag AEB, programmabureau Klimaat en Energie) 
    

            

  Duurzame bereikbaarheid en luchtkwaliteit         

5 Aandeel van de fiets in de modal split (inverse) 49 100 50 98 

% fiets in totaal aantal Singelgrachtpasseringen  
van fiets+bromfiets+motor+personenauto  
(bron: DIVV) 

    

6 Aandeel schone vrachtauto's en bestelauto's (inverse)* 48 100 56 85,7 

 
(% vrachtauto’s met Euro 4 of schoner + % bestelauto’s  
met Euro 4 of schoner) / 2.  
(bron: TNO) 

    

            

  Duurzame innovatieve economie         

7 Aantrekkelijkheid Amsterdam voor vestiging nieuwe bedrijven  6 100 4 89,5 

 Notering op ranglijst European Cities Monitor (ECM), inverse niet nodig                                            
(bron: Cushman & Wakefield) 

    

8 Energieverbruik bedrijven per toegevoegde waarde 8,05 100 7,82 97,1 

Verbruik elektriciteit + aardgas in megajoule (MJ) per euro toegevoegde waarde 
Toegevoegde waarde: gegevens van het CBS/LISA, bewerkt door TNO en VU  
en beschikbaar gesteld door dienst Onderzoek & Statistiek. Het gaat hierbij om  
de toegevoegde waarde van de lokale Amsterdamse bedrijfsvestigingen. 

 

(bron: Liander, toegevoegde waarde O+S) 

    

            

 Materialen en consumenten     

9 Hoeveelheid huishoudelijk restafval per inwoner 324 100 310 95,7 

Huishoudelijk restafval in kg per inwoner 
 

(bron: CBS, zie Jaarboek O+S tabel 10.1.3) 
    

10 Leefomgevingsindicator groen/tevredenheid (inverse) 7,12 100 7,085 100,5 

 Rapportcijfer o.b.v. vraag ‘Hoe tevreden bent u met uw buurt?’                                                           
(bron: Wonen in Amsterdam) 

    

  Indexgetal totaal   100   95,4 

 * Waarneming bestelbusjes 2010 = waarnseming begin 2011     

De gebruikte indexen zijn zo vormgegeven dat 2010 op het niveau 100 is gesteld. Alle streefrichtingen 
zijn naar omlaag waardoor er een inverse is genomen als een stijging (bijvoorbeeld van het 
fietsgebruik) als positief wordt gewaardeerd. De inverse is van toepassingen voor de indicatoren 
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Duurzame energieproductie/inwoner, Aandeel fiets in de modal split, Aandeel schone vrachtauto’s en 
bestelauto’s, Leefomgevingsindicator groen/tevredenheid.  
Bij de indicator duurzame energieproductie/inwoner is gekeken naar de productie van duurzame 
elektriciteit uit afval door het Afval Energie Bedrijf en de hoeveelheid geproduceerde windenergie 
(berekend via het opgesteld vermogen) en zonne-energie. 
 
Advies CE Delft 
CE Delft is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau gespecialiseerd in het ontwikkelen van 
innovatieve oplossingen van milieuvraagstukken. In 2011 heeft CE Delft op verzoek van de gemeente 
advies uitgebracht over de opzet, onderliggende methodiek en voorgestelde indicatoren van de 
stedelijke duurzaamheidsindex. Tevens heeft CE Delft advies uitgebracht over de eerste invulling van 
de duurzaamheidsindex over het jaar 2011. Samengevat adviseert CE Delft: 
� Indicator Energieverbruik kleinverbruikers per inwoner: absolute cijfer 2010 aanpassen aan het 

huidige beste inzicht, en waarde indexcijfer 2010 hierbij wel op 100 houden; het toegekende 
indexcijfer 2011 daarna opnieuw bepalen 

� Indicator Aantrekkelijkheid Amsterdam voor vestiging nieuwe bedrijven: Advies om te kiezen voor 
het gebruik van de hele indexrange; dit betekent dat de best haalbare positie dan overeen komt 
met het indexcijfer 0.  Dit betekent dat het indexgetal van deze indicator wordt bepaald ten 
opzichte van deze positie 

� Indicator Energieverbruik bedrijven per toegevoegde waarde: Aangezien hier dezelfde bron is 
gebruikt als bij het energieverbruik kleinverbruikers wordt geadviseerd om ook hier voor eenzelfde 
aanpak te kiezen door het absolute cijfer 2010 aan te passen aan het huidige beste inzicht 

 
Deze adviezen zijn overgenomen en verwerkt in de Duurzaamheidsindex 2011. CE Delft stelt in het 
algemeen dat ‘de gemeente in de tekst laat zien dat op een breed front vele concrete stappen zijn 
gezet op het gebied van duurzaamheid’.  
 
8.4 Naar een duurzame gemeentelijke bedrijfsvoering  
Het college heeft duidelijke doelstellingen voor de duurzaamheid van de onderdelen van de 
Gemeente Amsterdam. De informatievraag die de diensten en bedrijven voor de jaarrekening ter 
beantwoording wordt voorgelegd richt zich op de belasting die de bedrijfsvoering van de gemeentelijke 
organisatie vormt voor het milieu. Het uiteindelijke doel is deze belasting te kunnen verminderen of 
zelfs vermijden zodat de gemeentelijke organisatie in 2015 klimaatneutraal is. Daarbij heeft de 
Gemeente Amsterdam tevens besloten om kernenergievrij te zijn.  
 
Het college onderschrijft de opvatting dat de gemeentelijke organisatie een voorbeeldfunctie te 
vervullen heeft op het terrein van duurzaamheid, maar beseft tegelijkertijd dat het rapporteren over 
prestatie-indicatoren met betrekking tot duurzaamheid in het algemeen nog in de kinderschoenen 
staat. Daarom kunnen wij niet pretenderen in deze paragraaf meer te geven dan een indicatie van de 
staat gaan wij voort met de ontwikkeling van een op de Amsterdamse situatie toegesneden 
methodiek.  
 
8.4.1 Overwegingen vooraf 
De duurzaamheid van de bedrijfsvoering heeft uiteraard een direct verband met de huisvesting van de 
organisaties. De diensten en bedrijven bezetten gezamenlijk 110 gebouwen, maar niet over alle 
gebouwen is informatie verstrekt, terwijl het wel aangeleverde materiaal over de gebouwen niet in alle 
gevallen volledig was. Wat opvalt is dat organisaties die een gebouw huren van een andere 
organisatie veelal geen informatie aanleveren over het gebruik van energie (elektriciteit, gas, water). 
Vaak wordt naar de verhuurder verwezen of aangegeven dat de energiekosten zijn opgenomen in de 
servicekosten. Kennelijk is er bij de hurende diensten een gebrek aan interesse daarnaar zelf te 
informeren. Dit gat in de informatievoorziening kan wellicht worden ondervangen door alle diensten en 
bedrijven te verplichten mee te doen aan de energiemonitoring. Ook de aangeleverde informatie over 
het gebruik van het wagenpark laat te wensen over en datzelfde geldt voor het thema ‘afval’. 
Opvallend is dat sommige diensten niet over informatie blijken te beschikken over het woon-
werkverkeer van het eigen personeel. Op de vraag te beschrijven welke activiteiten, projecten of 
gebeurtenissen in 2011, door de dienst wordt gezien als een positieve bijdrage aan het bevorderen 
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van de duurzaamheid is zelden beantwoord. Een enkele dienst geeft aan dat maatschappelijk 
verantwoord ondernemen als item niet speelt binnen de dienst.  
Er is nog heel wat vooruitgang te boeken waar het gaat om het duurzamer maken van de eigen 
organisatie.  
 
8.4.2 Response 
De response was 94%. Van de negenentwintig diensten waarvan een bijdrage aan deze rapportage 
verwacht werd heeft er een – Verzekeringsbedrijf Gemeente Amsterdam (VGA) – geen gegevens 
aangeleverd. Waternet niet bij de rapportage in deze paragraaf betrokken, want is een stichting die los 
staat van de gemeentelijke bedrijfsvoering.  
 
De tabel bevat een selectie van de resultaten en de response waarop die zijn gebaseerd. Deze 
resultaten worden hieronder per thema op hoofdlijnen toegelicht. 
 

Thema Waarde Eenheid 

% antwoorden van 
diensten en bedrijven 
waarop sresultaat is 
gebaseerd  

Elektriciteitsverbruik 3.928 kWh – fte – jaar 50% 

Gasverbruik 445 m³ – fte – jaar 30% 

Water 16.370 liter – fte – jaar 50% 

Afval 78 kilo – fte – jaar 25% 

Papier 10 pakken A4 – fte – jaar 88% 

Woonwerk verkeer � voetganger – fiets – ov – auto 2% - 31% - 55% - 12% procent 60% 

Wagenpark en transport 542 km –fte - jaar 20% 

Milieuzorgsysteem 3 aantal 93% 

 
 
8.4.3 Energiegebruik 
Het energiegebruik in de vorm van elektriciteit, gas en water is niet eenvoudig vast te stellen. Soms is 
dat per dienst of bedrijf al niet goed mogelijk omdat men bijvoorbeeld deels in huurpanden is 
gehuisvest en de energiekosten in de servicekosten of huurkosten zijn verdisconteerd. Als er geen 
gasverbruik is gemeld, wordt de wijze van verwarmen van het gebouw niet altijd opgegeven – slecht 
vermoed kan worden of het dan om WKO of stadswarmte gaat. De verschillen met het voorgaande 
jaar (2010) worden momenteel geanalyseerd.  
 
Dit jaar geven zestien diensten aan groene stroom te gebruiken.  
 
Van de 29 organisatie-eenheden doen er 18 mee aan het programma voor energiemonitoring dat het 
mogelijkheid maakt om desnoods dagelijks de verbruikscijfers te controleren en actie te ondernemen 
bij plotselinge uitschieters. Deelnemende diensten hebben bijvoorbeeld maatregelen kunnen nemen 
om het energieverbruik buiten werktijd (weekend) terug te dringen. Diensten die niet deelnemen 
geven daarvoor redenen op als onbekendheid met het programma, gebrek aan capaciteit en 
afhankelijkheid van de verhuurder. 
 
8.4.4 Energielabel 
De gemeente heeft een overzicht van de E-labels van de gemeentelijke gebouwen 
(http://www.nieuwamsterdamsklimaat.nl/gebouwde_omgeving/gemeentelijke/kaart_energielabels/) 
Twintig diensten en bedrijven geven aan dat hun gebouw(en) op deze kaart staan. Uit de 
aangeleverde gegevens valt niet op te maken om hoeveel gebouwen het gaat. 
 
8.4.5 Afval 
Afgerond 30% van de diensten kan opgeven hoeveel ton afval er jaarlijks wordt afgevoerd. Dat maakt 
een extrapolatie naar de gehele organisatie onbetrouwbaar. Een indicatie geeft het wel – op basis van 
de beschikbare cijfers is de voorzichtige inschatting dat er per ambtenaar circa 61 kilo per jaar wordt 
afgevoerd.  
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8.4.6 Papier 
De cijfers over het papierverbruik behoren tot de meest betrouwbare cijfers die het format oplevert: 
door 76% van de diensten is hierover gerapporteerd. De gemeentelijke organisatie kan nog altijd 
gezien worden als een papierverwerkende industrie.  
 
Een paar feiten over het papierverbruik: 
� bij ruim de helft van de diensten is dubbelzijdig printen standaard 
� acties gericht op de vermindering van het papierverbruik, zoals printing on demand is bij 60% van 

de diensten ingevoerd  
� verdergaande veranderingen, zoals het gebruik van zogenaamde e-readers, zijn nog maar op 

zeer beperkte schaal ingevoerd  
 
8.4.7 Woon-werkverkeer 
Van de diensten leveren er veertien (48%) bruikbare cijfers aan over de manier waarop de 
werknemers naar het werk komen. Op basis hiervan blijkt dat het merendeel van de Amsterdamse 
ambtenaren (87%) per openbaar vervoer, fiets of lopend naar het werk komt. Topscorer bij de fiets is 
O&S waarvan 60% van de medewerkers per fiets naar het werk komt. Bij het openbaar vervoer zijn 
het ACAM en het Servicehuis Personeel die de lijst aanvoeren met respectievelijk 70% en 69%. 
Ambtenaren van het Afvalenergiebedrijf (80%), de Dienst Belastingen (45%) en Haven Amsterdam 
(40%) gebruiken het meest de auto in het woon-werkverkeer. Twee van deze diensten en bedrijven 
geven aan dat medewerkers ook carpoolen – maar slechts in zeer beperkte mate. Ongeveer de helft 
van de diensten en bedrijven geeft de mogelijkheid om thuis te werken, om zo het woon-werkverkeer 
te verminderen.  
 
8.4.8 Wagenpark en transport 
Voor de uitoefening van – een deel van – hun taken gebruiken de meeste diensten auto’s. Volgens de 
lease-administratie telt het gehele gemeentelijk wagenpark (van stadsdelen, diensten en bedrijven) 
1.778 voertuigen, een kwart daarvan personenauto’s. Negen van de diensten en bedrijven geven aan 
over een of meer elektrische auto’s te beschikken. 
 
Slechts vijf diensten geven aan dat ze gebruik maken van de MobilityCard. Voor de MobilityCard is 
door concern inkoop een raamcontract afgesloten. Werknemers met Mobility Card kunnen makkelijk 
gebruik maken van openbaar vervoer voor dienstreizen. Twee diensten geven aan dat ze de kaart 
wellicht in de toekomst gaan invoeren. Diensten zeggen de MobilityCard niet te gebruiken wegens hun 
onbekendheid er mee of omdat ze van mening zijn dat het voordeel te beperkt is omdat er relatief 
weinig dienstreizen worden gemaakt. 
 
8.4.9 Milieuzorgsystemen 
Milieuzorgsystemen lijken binnen de gemeentelijke organisatie nog een vrij onbekend fenomeen te 
zijn. Van alle diensten en bedrijven gaven alleen AEB en de DMB aan een ISO 14001 gecertificeerd 
milieuzorgsysteem te gebruiken.  
 
8.4.10 Kosten  
De energiekosten zijn door een meerderheid van de diensten ingevuld. Een aantal diensten geeft aan 
actief te werken aan een vermindering van de energiekosten. Een minderheid van de diensten en 
bedrijven geven de kosten voor dienstreizen op. Op basis daarvan kan geen goede schatting worden 
gemaakt van de kosten voor de gehele organisatie. Elf diensten geven aan dat ze de kosten van 
papierverbruik beperken door verplicht dubbelzijdig printen, digitaal beschikbaar stellen van 
documenten en/of printing on demand. 
 
8.4.11 Wet en regelgeving 
De diensten en bedrijven is gevraagd in te vullen welk bedrag aan boetes voor overtredingen is 
betaald. Er zijn vier diensten die hierop een antwoord geven. Twee diensten melden dat ze 
verkeersboetes ten laste brengen van de overtredende medewerker. Meest in het oog springend is 
een milieuboete van € 15.000 euro voor het AEB vanwege een olielozing in de Amerikahaven. 
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8.4.12 Integriteit 
Twaalf diensten en bedrijven beantwoordden de vraag of ze er integriteitdoelen op na houden en wat 
de voortgang hiervan is. Een aantal diensten besteden veel aandacht aan integriteit. Zo heeft SBL een 
coördinator integriteit, hebben DMB en DBGA een vertrouwenspersoon voor integriteitschendingen, 
heeft DST een vijfjarenplan voor integriteit, heeft het AEB een vertrouwenspersoon voor klachten over 
ongewenst gedrag en heeft DWI op intranet een aparte pagina ingericht voor het integriteitbeleid. 
 
8.4.13 Bevorderen duurzaamheid 
De diensten en bedrijven hebben in het format kunnen aangeven of er in 2011 sprake is (geweest) 
van een activiteit, project of gebeurtenis, die door hen wordt gezien als een positieve bijdrage aan het 
bevorderen van de duurzaamheid. Enkele diensten hebben dat gedaan. Het betreft veelal 
maatregelen om het energiegebruik (met name verlichting) te verminderen en om zuiniger om te 
springen met grondstoffen (bijvoorbeeld dubbelzijdig printen). Daarnaast zijn ook maatregelen 
doorgevoerd om op een andere manier te werken (papierloos kantoor en/of werkplekonafhankelijk) 
door iPads en Blackberry’s aan te schaffen.  
 
8.4.14 Stadsdelen 
De gegevens over de verduurzaming van de bedrijfsvoering van de stadsdelen presenteren wij u in de 
Rekeningrapportage Stadsdeelfinanciën 2011.  
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4 Balans met toelichting 
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Balans met toelichting 
Verkorte gemeentebalans per 31 december 2011  

(bedragen x € 1 miljoen) 2010 2011  2010 2011 

Immateriële vaste activa 32,2 13,4 Eigen vermogen 6.490,5 6.607,2 

   Resultaat 31,7 36,4 

Materiële vaste activa 8.384,2 8.766,4 Voorzieningen 1.888,5 1.880,4 

Financiële vaste activa 3.673,6 3.502,3 Langlopende schulden 2.587,8 2.897,4 

Subtotaal 12.090,1 12.282,0 Subtotaal 10.998,5 11.421,4 

Vlottende activa 1.719,9 1.617,1 Vlottende passiva 2.811,5 2.477,7 

Totaal 13.810,0 13.899,1 Totaal 13.810,0 13.899,1 

      

   Garantieverplichtingen 12.375,1 14.058,0 

 
In dit hoofdstuk worden alle in bovenstaande verkorte gemeentebalans genoemde posten toegelicht, 
met uitzondering van de vlottende activa en passiva. Daarna wordt een aantal specifieke onderwerpen 
behandeld. 
 
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. 
 
Een aantal diensten verzamelt zijn apparaatskosten op een centrale begrotingspost en belasten 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. 

Immateriële vaste activa 
 

Mutaties immateriële vaste 
activa  

(bedragen x € 1 miljoen) 

Boekwaarde 31 december 2010 
Investeringen 

32,2 
5,7 

subtotaal 37,9 
Overdrachten 18,5 
Afschrijvingen 6,0 
Subtotaal 24,5 
Boekwaarde 31 december 2011 13,4 

 
In het kader van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is een aantal categorieën immateriële 
vaste activa ondergebracht bij de financieel vaste activa. De immateriële vaste activa bestaan nog 
slechts uit twee categorieën: onderzoek- en ontwikkelingskosten en de kosten verbonden aan het 
sluiten van geldleningen. Immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen de aanschaffing- of 
vervaardigingsprijs en in beginsel afgeschreven in maximaal vijf jaar. Het bedrag aan overdrachten 
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betreft de administratieve correctie van immateriële vaste activa naar overige materiele vaste activa bij 
de dienst Persoonsgegevens en het Servicehuis Personeel. Het Gemeentelijk Havenbedrijf en het 
Ontwikkelingsbedrijf investeerden voor € 5,7 miljoen in onderzoek- en ontwikkelingskosten. 
 
Deze post heeft zich de afgelopen tien jaar als volgt ontwikkeld: 
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De boekwaarde van de immateriële vaste activa is in 2011 gecorrigeerd na afschrijvingen per saldo 
met € 18,8 miljoen afgenomen.  

Materiële vaste activa 
Mutaties materiële vaste activa (bedragen x € 1 miljoen) 

 
Boekwaarde 31 december 2010 
Investeringen 
Overdrachten 

8.384,2 
547,8 
106,2 

Toename 654,0 
Subtotaal 9.038,2 
Afschrijvingen 
Desinvesteringen 
Overdrachten 

154,6 
22,7 
94,6 

Afname 271,9 
Boekwaarde 31 december 2011 8.766,3 

 
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op de aanschaffing- 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. 
 
Onder materiële vaste activa worden begrepen: 
 gronden en terreinen (€ 5.837 miljoen) 
 bedrijfsgebouwen (€ 880,9 miljoen) 
 woonruimten (€ 5,8 miljoen) 
 grond-, weg- en waterbouwkundige werken (€ 624,5 miljoen) 
 vervoermiddelen (€ 9,3 miljoen) 
 machines, apparaten en installaties (€ 154,2 miljoen) 
 overige (€ 150,6 miljoen) 

Dit betreft een restcategorie waarin ook de niet nader onderverdeelde materiële vaste activa zijn 
opgenomen 
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Onder de materiële vaste activa met maatschappelijk nut worden begrepen: 
 overige materiele vaste activa; investeringen in de openbare ruimte (€ 1.094 miljoen) 
 woonruimten (€ 9,2 miljoen) 
 gronden en terreinen (€ 0,2 miljoen) 
 
Deze post heeft zich de afgelopen tien jaar als volgt ontwikkeld: 
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De totale boekwaarde van de materiële vaste activa is per saldo met € 382 miljoen toegenomen. De 
dienst Noord-Zuidlijn investeerde € 100 miljoen. De dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer 
investeerde per saldo € 11,9 miljoen in de infrastructuur. Het geïnvesteerde vermogen in grondwaarde 
nam bij het Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam toe met € 221 miljoen. De Dienst 
Maatschappelijke Ontwikkeling investeerde per saldo € 65,6 miljoen en het Ontwikkelingsbedrijf € 2,3 
miljoen in gebouwen. Waternet investeerde per saldo € 12,1 miljoen in grond- weg en 
waterbouwkundige werken. Waternet investeerde per saldo € 6,3 miljoen en het Havenbedrijf € 3,4  
miljoen in machines, apparaten en installaties.  
 
Belangrijkste gronden en terreinen: 
 het gemeentelijk in erfpacht uitgegeven of uit te geven grondbezit in beheer bij het 

Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam (€  5.487,5 miljoen) 
 het gemeentelijk in erfpacht uitgegeven of uit te geven grondbezit in beheer bij Haven Amsterdam 

(€ 267,5 miljoen) 
 
Belangrijkste bedrijfsgebouwen: 
 de panden van de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (€ 525 miljoen) 
 het Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam (onroerend goed permanent bezit waaronder het 

gemeentelijk Bureau Huisvesting € 137,5 miljoen) 
 de bedrijfsgebouwen van IVV waaronder parkeergebouwen- en garages (€ 56 miljoen) 
 de panden van Waternet (€ 43 miljoen) 
 het pand van het Stadsarchief (€ 23,6 miljoen) 
 de gebouwen van Haven Amsterdam (€ 16,7 miljoen) 
 de gebouwen van de GGD (€ 16,7 miljoen) 
 het gebouw van de Stadsbank van Lening (€ 2,7 miljoen) 
 het gebouw van het Afval- Energiebedrijf (€ 4 miljoen) 
 het gebouw van Stadstoezicht (€ 4,7 miljoen) 
 
Belangrijkste grond-, weg- en waterbouwkundige werken: 
 rioleringswerken en -gemalen en de leidingen c.a. ten behoeve van de drinkwaterlevering  

(€ 426 miljoen) 
 de infrastructuur van de haven (€ 177 miljoen) 
 
Belangrijkste vervoermiddelen: 
 Haven Amsterdam (€ 8,4 miljoen) 
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Belangrijkste machines, apparaten en installaties: 
 de machines, apparaten en installaties ten behoeve van de drinkwaterlevering (€ 43,4 miljoen) 
 de afvalverwerkingsinstallatie (€ 27,2 miljoen) 
 de parkeerautomaten c.a. (€ 31,4 miljoen) 
 de installaties van de GGD (€ 12,1 miljoen) 
 de installaties van het Stadsarchief (€ 7,8 miljoen) 
 de installaties van de dienst ICT (€ 12,5 miljoen) 
 de installaties van Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (€ 8,3 miljoen) 
 de installaties van de Stadsbank van Lening (€ 1,2 miljoen) 

Financiële vaste activa 
Mutaties financiële vaste activa (bedragen x € 1 

miljoen) 
 

Boekwaarde 31 december 2010 
Investeringen 
Overdracht 

3.673,6 
161,9 
62,9 

Toename 224,8 
Subtotaal 3.898,4 
Aflossingen 
Desinvesteringen 

206,2 
189,9 

Afname 396,1 
Boekwaarde 31 december 2011 3.502,3 

 
Financiële vaste activa worden op de nominale waarde gewaardeerd. Waardering van deelnemingen 
geschiedt – enkele uitzonderingen daargelaten – op de nominale of de verkrijgingswaarde van de 
aandelen. 
 
De waardering van aandelen op de nominale of de verkrijgingswaarde leidt tot forse afwijkingen met 
de actuele waarde van de desbetreffende ondernemingen, hoe moeilijk deze ook is vast te stellen. 
Van een aantal belangrijke deelnemingen wordt naast de huidige waardering ook enig inzicht gegeven 
in de meer actuele waarde. Daarbij hebben wij ons beperkt tot het uit de jaarstukken van die 
deelnemingen blijkende eigen vermogen, hetgeen nadrukkelijk iets anders is dan de bij eventuele 
verkoop te realiseren marktprijs, waarbij met name ook de toekomstige ontwikkelingen een rol spelen. 
Ook deze waarde is daarmee van beperkt belang. 
 
Onder financiële vaste activa worden begrepen: 
 overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van een jaar of langer (€ 1.711,1 miljoen 

waaronder de kapitaalverstrekking aan stadsdelen met € 1.275 miljoen) en de langlopende 
vordering op Vattenfall in verband met de verkoop van Nuon N.V. (€ 326 miljoen)  

 deelnemingen (€ 876,4 miljoen) 
 leningen aan deelnemingen (€ 467,7 miljoen) 
 overige verstrekte langlopende geldleningen (€ 250,5 miljoen) 
 bijdragen in activa van derden (€ 28,9 miljoen) 
 
Om redenen van vergelijkbaarheid is het onderdeel kapitaalverstrekking aan diensten en bedrijven  
uitgezonderd van deze ontwikkelingsschets over de afgelopen tien jaar: 
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De totale boekwaarde van de financiële vaste activa is per saldo met € 171 miljoen afgenomen. De 
kapitaalverstrekking aan stadsdelen nam per saldo toe met € 100 miljoen. 
 
Belangrijkste verstrekte langlopende geldleningen aan deelnemingen: 
  GVB Activa BV (€ 432 miljoen) 
 NV Carré (€ 12 miljoen) 
 NV Zeedijk (€ 12 miljoen) 
 Beurs van Berlage Vastgoed BV (€ 6 miljoen) 
  Economische Zaken, diverse leningen (€ 11,3 miljoen) 
  GVB Veren BV (€ 6 miljoen) 
 
Belangrijkste overige langlopende geldleningen: 
 
 Regionale Brandweer Amsterdam-Amstelland (€ 41 miljoen) 
 Leaseplan (€ 60,9 miljoen) 
 NV Stadsgoed (€ 38 miljoen) 
 Westpoort Warmte BV (€ 25 miljoen) 
 Stichting Stadsschouwburg (€ 13 miljoen) 
 Haven Amsterdam Investeringsmaatschappij Noordzeekanaalgebied CV (€ 12 miljoen) 
 Nemo (€ 10 miljoen) 
 Stichting Slotervaartziekenhuis (€ 4 miljoen) 
 Stichting Afvalservice West (€  4 miljoen) 
 Waterlaboratorium NV (€ 0,9 miljoen) 
 Stichting SIA-Kunstijsbaan Jaap Eden (€ 0,9 miljoen) 
 
Leningen in het kader van huisvesting: 
 Woningbouwcorporaties (€ 167 miljoen) 
 Startersleningen (€ 22 miljoen) 
  Leningen in het kader van het Amsterdamse Middensegments Hypotheek (€ 37,8 miljoen) 
 Diverse uitzettingen van de dienst Wonen Zorg en Samenleving in het kader van de stedelijke 

vernieuwing (€ 31 miljoen) 
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Belangrijkste deelnemingen: 
  NV Afvalenergiebedrijf (€ 632 miljoen) 
  NV Gemeentevervoerbedrijf (€ 78,8 miljoen) 
  NV Liander (netwerkbedrijf na verkoop produktiebedrijf Nuon (€ 72,6 miljoen) 
 NV Administratiekantoor Stadion Amsterdam (€ 6 miljoen) 
 Amsterdam RAI BV (€ 22,7 miljoen) 
 NV Luchthaven Schiphol (€ 16,9 miljoen) 
 Economische Zaken, diverse deelnemingen (€ 11,1 miljoen) 
 NV Verzekeringsbedrijf Groot Amsterdam (€ 9,4 miljoen) 
 NV Stadsherstel (€ 8,3 miljoen) 
 NV Zeedijk (€ 6,5 miljoen) 
 Amsterdam Participatie Glasvezel BV (€ 6 miljoen) 

Reserves 
Mutaties reserves (bedragen x € 1 miljoen) 
Boekwaarde 31 december 2010 6.490,5 
Toevoeging 1.208,9 
Subtotaal 
Onttrekking 

                                                               7.699,4 
                                                                1.092,2 

Boekwaarde 31 december 2011 6.607,2 

 
De mutaties in de reserves wijken ca € 12 miljoen af van de mutaties reserves  in de 
programmarekening. Dit wordt veroorzaakt doordat de voorzieningen in de jaarrekening 2010 DMC  
ten behoeve van vlakke vloer stadsschouwburg ad € 4,9 en stedelijk museum ad € 7,2 miljoen als 
bestemmingsreserves in 2011 zijn overgedragen aan DMO conform besluitvorming. In de bijlagen is 
een overzicht van alle algemene en bestemmingsreserves per resultaatgebied opgenomen. Elders in 
deze rekening wordt meer uitgebreid ingegaan op de ontwikkeling van de algemene en 
bestemmingsreserves. 
 
In de verkorte balans hiervoor is separaat opgenomen het resultaat over 2011 (€ 36,4 miljoen). 

Voorzieningen 
Mutaties voorzieningen (bedragen x € 1 miljoen) 
Boekwaarde 31 december 2010 1.888,5 
Toename 305,7 
Subtotaal 
Aanwending 

2.194,2 
313,8 

Afname 313,8 
Boekwaarde 31 december 2011 1.880,4 

 
In de bijlagen is een overzicht opgenomen van alle voorzieningen per resultaatgebied. Elders in de 
rekening wordt uitgebreider ingegaan op de ontwikkeling van de voorzieningen. 

Vaste schulden 
Mutaties langlopende schulden (bedragen x € 1 miljoen) 
Boekwaarde 31 december 2010 2.587,7 
Toevoeging 610,0 
Subtotaal 
Afname 

3.197,7 
300,3 

Boekwaarde 31 december 2011 2.897,4 

 
De langlopende schulden zijn in 2011 met € 310 miljoen toegenomen. De toename is toe te schrijven 
aan investeringen (met name ten behoeve van het openbaar vervoer). Onder de vaste schulden zijn 
opgenomen de langlopende leningen, de beleggingen van derden en de waarborgsommen. 
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Deze post heeft zich de afgelopen tien jaar als volgt ontwikkeld: 
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De afname in 2009 hangt samen met de verkoop van Nuon, die de investeringen compenseerde.  
 
Kerncijfers leningportefeuille: 
 2007 2008 2009 2010 2011 

Aantal geldleningen 147 147 144 140 154 

Gemiddelde resterende looptijd in 
maanden 

98 91 91 87 92 

Gewogen gemiddeld rentepercentage 4,16 4,17 4,17 4,06 3,94 

 
In de financieringsparagraaf in de jaarrekening treft u meer informatie over de gemeentelijke 
financiering. 

Vermogenspositie  
Onderhavige balansposities dienen nadrukkelijk in samenhang te worden bezien met (nog) niet in die 
posities tot uitdrukking komende verplichtingen / risico’s. In dat verband is het onderdeel algemene 
risicoreserve van de balanspost eigen vermogen van belang. De algemene risicoreserve bedraagt 
ultimo 2011 € 222,5 miljoen plus € 7,6 miljoen specifiek voor de risico’s samenhangend met de Wet 
werk en bijstand. In de paragraaf Risico’s en weerstandsvermogen in deze rekening wordt nader 
ingegaan op de aan het weerstandsvermogen ten grondslag liggende risico’s, risico’s waarvan de 
aard dusdanig is dat het nog niet opportuun is daar voorzieningen voor te treffen. Het gaat daarbij om 
onderwerpen als grote infrastructurele projecten zoals de Noord/Zuidlijn, de gemeentelijke 
grondexploitaties – investeringen daarin moeten door erfpachtuitgifte worden terugverdiend – en 
onzekerheden over de rijksgeldstromen. Daarnaast is sprake van de nodige risico’s op fiscaal / 
juridisch terrein. 
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Waardering aandelen 
De waardering van aandelen op de nominale of de verkrijgingswaarde leidt tot forse afwijkingen met 
de actuele waarde van de desbetreffende ondernemingen, hoe moeilijk deze ook is vast te stellen. 
Van twee belangrijke deelnemingen wordt hierna naast de huidige waardering ook enig inzicht 
gegeven in de meer actuele waarde. Daarbij hebben wij ons beperkt tot het uit de jaarstukken 2007 
blijkende eigen vermogen, hetgeen nadrukkelijk iets anders is dan de bij eventuele verkoop te 
realiseren marktprijs, waarbij met name ook de toekomstige ontwikkelingen een rol spelen: 
 NV Luchthaven Schiphol: het 21,8%-aandeel van de gemeente is gewaardeerd op € 16,8 miljoen. 

Het daarmee overeenkomende aandeel in het eigen vermogen van Schiphol bedraagt  
€ 692 miljoen. 

 
Garantieverplichtingen 
Van de garantieverplichtingen kan het volgende overzicht worden gegeven): 
 
Overzicht verstrekte garanties per ultimo 2011  (bedragen x € 1 miljoen) 
Organisatie Garanties Risico

Bestuursdienst 
Kantoorgebouw Waterbeheer en 
Rioolzuivering 

54 Laag

Stadsdeel West 

Sportfondsenbad Amsterdam-West NV 11 Laag

Stadsdeel Nieuw West Laag

Stichting Impuls Westelijke Tuinsteden 1 Laag

Meervaart 3 Laag

DWZS 

Gewaarborgde leningen risico WSW 350 Laag

Achtervangpositie WEW 3583 Laag

Gewaarborgde leningen zonder 
contragarantie 

31 Laag

Achtervangpositie WSW 10.015 Laag

Nationaal Restauratiefonds (NRF) 10 Laag

Totaal 14.058

 
Voor de overige categorieën (inkoop-, afname- en leveringsverplichtingen, operational lease- en 
huurverplichtingen en subsidieverplichtingen) geldt dat de financiële gevolgen van de bestaande 
verplichtingen (structureel) in de (meerjaren) gemeentebegroting zijn gedekt. 
 
Voor overige financiële risico’s wordt verwezen naar de risicoparagraaf. 
 
Afstemming binnengemeentelijke vorderingen 
Binnengemeentelijke vorderingen en schulden vallen in de gemeentebalans, op een bedrag van  
€ 1,3 miljoen na, tegen elkaar weg. De afgelopen 10 jaar heeft het afstemmingsverschil zich als volgt 
ontwikkeld: 
Jaar 
(bedragen x € 1 
miljoen) 
 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

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

 
Hoewel er op dit moment geen reden is tot zorg, bergt het afstemmingsverschil wel een potentieel 
gevaar in zich. Het verschil kan namelijk -maar niet noodzakelijkerwijs- van invloed zijn op het 
rekeningresultaat: baten worden in eerdere jaren verantwoord dan de daarmee corresponderende 
lasten. In een organisatie met een omvang als de gemeente Amsterdam zal dit altijd wel in zekere 
mate het geval zijn, maar er dient voor te worden gewaakt dat het verschil een te grote omvang krijgt.  
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5 Cijfermatige overzichten 
 
Leeswijzer   
Programmarekening   
Baten en lasten per programma 
Recapitulatiestaat programma’s  
Resultaatbestemming 
Balans met bijlagen 
Overzicht kapitaallasten 
Verloopstaat reserves en voorzieningen 
Personele overzichten  
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Leeswijzer 
 
Door vaststelling van de in dit onderdeel opgenomen overzichten stelt uw Vergadering de 
inkomsten, uitgaven en toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves over 2011 vast. 
Daarnaast verleent uw Vergadering ons College décharge voor het gevoerde financiële beleid. 
 
In dit onderdeel zijn de volgende overzichten opgenomen: 
1. de programmarekening 
2. de begrotingsposten, ingedeeld naar programma’s 
3. de in de rekening verwerkte voorgestelde resultaatbestemming ingedeeld naar 

programma’s 
4. de gemeentebalans 
5. de mutaties in de vaste activa 
6. overzicht kapitaallasten 
7. de mutaties in de reserves en voorzien, ingedeeld naar programma’s 
8. de verantwoording van de van het rijk ontvangen specifieke uitkeringen 
9. personele bezetting, ziekteverzuim inhuur externen en loonkosten 

ad. 1  
Dit betreft een overzicht van de baten en lasten voor resultaatbestemming per programma, de 
algemene dekkingsmiddelen en de resultaatbestemming (de voorgestelde mutaties in de 
reserves). 

ad. 2 
Dit betreft alle begrotingsposten, inclusief voorgestelde resultaatbestemming, per programma 
en een recapitulatie daarvan. 

ad. 3 
Dit betreft een totaaloverzicht van alle in de rekening verwerkte mutaties in de reserves. 

ad. 4 
Dit betreft de totale gemeentebalans na eliminatie van alle binnengemeentelijke vorderingen en 
schulden. 
 
ad. 5 
Dit betreft een overzicht van de totale investeringen, afschrijvingen, desinvesteringen en 
binnengemeentelijke overdrachten van vaste activa.  
 
ad.6 
Dit betreft een overzicht van de kapitaallasten. 
 
ad. 7 
Dit betreft alle reserves en voorzieningen per programma, inclusief de voorgestelde 
resultaatbestemming. 
 
ad. 8 
Dit betreft de eenmalige verantwoording van een groot deel van de in 2007 ontvangen 
specifieke uitkeringen van het rijk, ook wel bekend als Single Information Single Audit (SiSa). 
 
ad. 9 
Dit betreft de personele bezetting per dienst, inclusief personeel van derden, het ziekteverzuim 
per dienst afgezet tegen de Verbaannorm en een overzicht van de apparaatskosten. 
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Programmarekening*
Rompbegroting Gewijzigde 

begroting
Rekening

2011 2011 2011
Openbare orde en veiligheid 110.953.209 114.540.279 122.130.876
Werk en inkomen 1.093.309.230 1.108.500.577 1.067.575.057
Zorg 380.264.259 383.267.218 391.837.782
Educatie & jeugd en diversiteit 194.538.150 184.441.295 208.954.832
Verkeer en Infrastructuur 445.585.860 449.568.881 407.707.936
Openbare ruimte, groen, sport en recreatie 44.639.420 59.450.276 49.119.352
Cultuur en monumenten 135.793.047 139.474.007 144.133.583
Milieu en w ater 475.791.381 470.782.105 449.151.247
Economie en haven 108.582.875 110.686.860 121.969.074
Facilitair en bedrijven 315.910.773 311.415.730 319.656.592
Stedelijke ontw ikkeling 209.445.610 263.143.850 552.939.065
Bestuur en concern 85.078.645 82.055.328 88.156.715
Dienstverlening 61.962.858 61.431.061 68.464.106
Totaal lasten 3.661.855.317 3.738.757.467 3.991.796.217

Openbare orde en veiligheid 10.525.720 10.525.720 10.039.224
Werk en inkomen 829.025.080 829.025.080 790.462.073
Zorg 141.011.069 145.838.612 157.679.883
Educatie & jeugd en diversiteit 74.379.260 62.941.648 79.488.487
Verkeer en Infrastructuur 237.954.490 248.854.490 313.497.151
Openbare ruimte, groen, sport en recreatie 2.423.380 2.423.380 3.519.773
Cultuur en monumenten 14.001.560 14.001.560 16.374.897
Milieu en w ater 439.531.157 441.331.157 423.209.917
Economie en haven 130.091.870 130.351.870 154.670.812
Facilitair en bedrijven 291.355.712 291.214.980 286.877.465
Stedelijke ontw ikkeling 201.327.682 236.538.572 512.431.889
Bestuur en concern 8.648.527 8.365.507 19.015.702
Dienstverlening 28.602.295 28.747.295 33.387.215
Totaal baten 2.408.877.802 2.450.159.871 2.800.654.488

Saldo lasten en baten 1.252.977.515 1.288.597.596 1.191.141.729

Algemene dekkingsmiddelen
Uitkering gemeentefonds 1.533.298.286 1.533.298.286 1.571.866.121
Uitkering stadsdeelfonds -624.756.890 -632.725.830 -645.497.520
Belastingen 148.006.130 148.624.130 178.792.330
Erfpacht 110.833.890 111.483.890 137.651.269
Financiering 90.292.269 79.892.269 95.541.644
Deelnemingen 25.629.170 25.629.170 31.484.262
Overige algemene dekkingsmiddelen -21.608.809 -70.022.788 -13.417.342
Totaal algemene dekkingsmiddelen 1.261.694.046 1.196.179.127 1.356.420.764

Resultaat voor onttrekking/toevoeging aan reserves 8.716.531 -92.418.469 165.279.035
Onttrekkingen aan reserves 565.320.484 676.561.484 1.079.948.291
Toevoegingen aan reserves -574.037.015 -584.143.015 -1.208.856.994

Resultaat na onttrekking/toevoeging aan reserves 0 0 36.370.332

* overzicht is op basis van de indelingen van nieuw e subprogramma's
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Lasten

Rekening Begroting Rekening

Volgnummer Omschrij v ing 2010 2011 2011

€ € €

 Openbare orde en v eiligheid

  Sub-rsg 10.1 Openbare orde en v eiligheid

1400304 Commissies en secretariaten politieorganen 468.861,00 445.500 528.100

1400601 Veiligheidsplan 25.499.924,00 24.075.713 25.516.882

1400605 Informatiehuishouding radicalisering 531.928,00 892.770 827.147

1400606 Bestuurlijke bestrijding (georganiseerde) criminaliteit 9.142.472,00 1.815.132 1.661.616

1400607 Vreemdelingenbeleid 660.921,00 528.340 1.182.070

1400610 Stedelijk project Toezicht en Handhaving 6.514.787,00 0 15

1400611 Aanpak Wallengebied -18.655,00 0 2.816.720

6200403 Jeugd en Veiligheid 11.588.384,00 9.314.644 9.250.033

9801002 Dotatie reserve Aankopen Van Traa-team (BDA) 6.948.442,00 0 4.899.165

9801018 Dotatie reserve gevolgen vreemdelingenwetgeving 446.803,00 0 0

9801024 Dotatie reserve OOV (BMO) 0,00 0 172.301

9801063 Dotatie reservering Decentralisatiegelden OOV 0,00 0 2.328.855

9801064 Dotatie reserve decentralisatie uitkering Pilot 

Coffeeshops

0,00 0 233.000

  Sub-rsg 10.1 Openbare orde en v eiligheid 61.783.867,00 37.072.099 49.415.904

  Sub-rsg 10.3 Crisisbeheersing en Brandweerzorg

1200101 Brandweerzorg 73.840.247,00 70.890.590 70.842.231

1200103 Kapitaallasten verstrekte geldlening aan Regionale 

Brandweer Amsterdam Amstelland

1.770.475,00 1.983.740 1.899.615

1200201 Veiligheidsregio 746.832,00 0 1.834.872

1200301 Crisisbeheersing 2.933.908,00 723.100 741.971

1200303 Functioneel leeftijdsontslag Brandweer 4.631.482,00 3.870.750 2.142.326

1400303 Nazorg calamiteiten 216.986,00 0 1.995.257

3300206 Brandblusvoorzieningen (Waternet) 0,00 0 892.021

9801050 Dotatie reserve Brandweer 185.614,00 0 0

  Sub-rsg 10.3 Crisisbeheersing en Brandweerzorg 84.325.544,00 77.468.180 80.348.293

  Sub-rsg 10.4 Brandbestrij ding

9801609 Dotatie reserve nieuwe kazerne Westerpark 0,00 0 0

  Sub-rsg  10.4 Brandbestrij ding 0,00 0 0

 Totaal van de lasten 146.109.411,00 114.540.279,00 129.764.197,00

 Totaal van de baten 25.748.542,00 11.335.189,00 10.743.001,00

 Nadelig saldo 120.360.869,00 103.205.090,00 119.021.196,00

Resultaat voor bestemming 122.111.955,00 104.014.559,00 112.091.652,00

Dotaties 7.580.859,00 0,00 7.633.321,00

Onttrekkingen 9.331.945,00 809.469,00 703.777,00

Resultaatbestemming -1.751.086,00 -809.469,00 6.929.544,00

Resultaat na bestemming 120.360.869,00 103.205.090 119.021.196

Baten en Lasten
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Baten

Rekening Begroting Rekening

Volgnummer Omschrij v ing 2010 2011 2011

€ € €

 Openbare orde en v eiligheid

  Sub-rsg 10.1 Openbare orde en v eiligheid

1400304 Commissies en secretariaten politieorganen 627.045,00 613.320 594.181

1400601 Veiligheidsplan / GSB 5.185.659,00 6.162.650 3.123.929

1400605 Informatiehuishouding radicalisering 0,00 496.920 31.400

1400606 Bestuurlijke bestrijding (georganiseerde) criminaliteit 1.088.971,00 1.063.610 801.528

1400607 Vreemdelingenbeleid 316.713,00 0 1.947.499

1400610 Stedelijk project Toezicht en Handhaving 3.810.797,00 0 15

1400611 Aanpak Wallengebied 0,00 0 0

6200403 Rijksbijdrage Sociale Integratie en Veiligheid 

(onderdeel preventie jeugdcriminaliteit)

3.004.083,00 200.000 -943

9801002 Onttrekking reserve Aankopen Van Traa-team (BDA) 4.673.005,00 0 0

9801018 Onttrekking reserve gevolgen vreemdelingenwetgeving 0,00 209.472 0

9801024 Ontrekking reserve OOV (BMO) 1.765.960,00 599.997 228.943

9801063 Onttrekkking reservering Decentralisatiegelden OOV 0,00 0 139.201

9801064 Onttrekking reserve decentralisatie uitkering Pilot 

Coffeeshops

0,00 0 74.388

  Sub-rsg 10.1 Openbare orde en v eiligheid 20.472.233,00 9.345.969 6.940.141

  Sub-rsg 10.3 Crisisbeheersing en Brandweerzorg

1200101 Brandweerzorg 0,00 0 0

1200103 Rentebaten verstrekte geldlening aan Regionale 

Brandweer Amsterdam Amstelland

1.770.475,00 1.983.740 1.899.615

1200201 Veiligheidsregio 592.854,00 0 1.765.000

1200301 Crisisbeheersing 20.000,00 5.480 -123.000

1200303 Functioneel leeftijdsontslag Brandweer 0,00 0 0

1400303 Verhaal kosten nazorg calamiteiten 0,00 0 0

3300206 Brandblusvoorzieningen (Waternet) 0,00 0 0

9801050 Onttrekking reserve Brandweer 2.892.980,00 0 261.245

  Sub-rsg 10.3 Crisisbeheersing en Brandweerzorg 5.276.309,00 1.989.220 3.802.860

  Sub-rsg 10.4 Brandbestrij ding

9801609 Onttrekking reserve nieuwe kazerne Westerpark 0,00 0 0

  Sub-rsg 10.4 Brandbestrij ding 0,00 0 0

 Totaal van de baten 25.748.542,00 11.335.189,00 10.743.001,00

 Totaal van de lasten 146.109.411,00 114.540.279,00 129.764.197,00

 Voordeling saldo -120.360.869,00 -103.205.090,00 -119.021.196,00

Resultaat voor bestemming -118.609.783,00 -102.395.621,00 -125.950.740,00

Dotaties 7.580.859,00 0,00 7.633.321,00

Onttrekkingen 9.331.945,00 809.469,00 703.777,00

Resultaatbestemming -1.751.086,00 -809.469,00 6.929.544,00

Resultaat na bestemming -120.360.869,00 -103.205.090 -119.021.196
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Lasten

Rekening Begroting Rekening

Volgnummer Omschrij v ing 2010 2011 2011

€ € €

 Werk en inkomen

  Sub-rsg 20.1 Participatie en Werk

6110101 Sociale Werkvoorziening 88.620.364,00 88.263.000 87.984.621

6110102 Pantar 1.966.600,00 1.491.000 2.037.045

6110106 Kapitaallasten van verstrekte geldleningen WRA-groep 163.281,00 152.400 0

6110109 Werkfonds WIW (DWI) 0,00 0 0

6110404 Voorziening declaratie WIW/Kinderopvang 119.520,00 0 0

6110410 Kinderopvang bijstandsgerechtigden 2.937.104,00 2.329.000 4.579.196

6110412 Stelpost werk (DWI) 2.362.370,00 624.000 -8.320

6110413 Gemeentelijke middelen WWB werkbudget 1.575.191,00 1.750.000 4.619.546

6110417 Blijf aan de bal banen (incidentele prioriteit 2010) 18.650,00 0 197.856

6110418 Gemeentelijke bijdrage Participatiebudget (incidentele 

prioriteit 2010)

0,00 629.000 0

6110419 Bestrijding jeugdwerkloosheid 2.532.409,00 0 1.691.657

6230101 WWB-middelen 198.814.386,00 154.124.000 129.764.763

6230150 Uitvoeringskosten reintegratie (WPB) 57.437.720,00 56.554.820 51.806.397

6230201 Inburgering (WPB) 49.236.828,00 62.850.000 61.247.961

6230250 Uitvoeringskosten inburgering (WPB) 8.775.001,00 7.866.010 6.788.305

6230301 Educatie (WPB) 9.104.882,00 7.021.540 7.055.678

6230350 Uitvoeringskosten educatie (WPB) 2.070.603,00 1.856.110 768.160

9804505 Dotatie reserve Huisvesting kinderopvang Triade (DWI) 0,00 0 0

9808029 Dotatie reserve Bestrijding Jeugdwerkloosheid (DWI) 7.970.000,00 0 0

9808030 Dotatie reserve Instapcursussen (DWI) 2.076.000,00 0 0

9808031 Dotatie reserve SW-regeling 1.981.000,00 0 0

9808032 Dotatie reserve impuls inburgering 285.000,00 0 0

9808034 Dotatie reserve frictiekosten PAO 480.000,00 0 0

9808035 Dotatie reserve decentralisatie uitkering pilot 

loondispensatie

0,00 0 800.000

9808036 Dotatie reserve tekort Sociale Werkvoorziening 0,00 0 1.500.000

9808040 Dotatie reserve Uitvoeringskosten E&I 0,00 0 11.822.000

9808101 Dotatie reserve vakantiegeld (Maatwerk) 0,00 0 0

  Sub-rsg 20.1 Participatie en Werk 438.526.909,00 385.510.880 372.654.865

  Sub-rsg 20.2 Inkomen

6100102 Bijstand aan thuiswonende personen van 65 jaar en 

ouder

198.818,00 0 222.864

6100103 Bijstand aan thuiswonende personen jonger dan 65 jaar 498.702.270,00 530.812.700 500.329.437

6100104 Wet Investeren in Jongeren 9.137.461,00 22.445.800 34.960.031

6100105 Bijstand aan elders verzorgden/verpleegden 3.863.347,00 4.323.330 4.447.823

6100110 Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte werkloze werknemers

5.756.853,00 7.112.170 6.448.104

6100111 Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen

1.265.472,00 1.325.160 1.342.271

6100120 Wet inkomensvoorziening kunstenaars 7.924.475,00 8.737.510 8.872.221

6100202 Bijstandsbesluit zelfstandigen 8.694.034,00 7.595.040 7.390.462

6100302 WWB en WFA budget 0,00 0 0

6100401 Uitvoeringskosten bijstandsverlening Dienst Werk en 

Inkomen

68.717.983,00 69.644.850 67.025.261

6120105 Wet Werkloosheidsvoorziening -170,00 0 -174

9800117 Dotatie weerstandsvermogen (WWB) 0,00 0 0

9804521 Dotatie reserve vakantiegeld (DWI) 0,00 0 0

9804533 Dotatie reserve rechtmatigheidsonderzoeken (DWI) 0,00 0 0

9804535 Dotatie reserve WiGo4IT 0,00 0 0

9808027 Dotatie reserve geïntegreerde voorziening 0,00 0 0

  Sub-rsg 20.2 Inkomen 604.260.543,00 651.996.560 631.038.300
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Baten

Rekening Begroting Rekening

Volgnummer Omschrij v ing 2010 2011 2011

€ € €

 Werk en inkomen

  Sub-rsg 20.1 Participatie en Werk

6110101 Rijksbijdrage Sociale Werkvoorziening 84.620.364,00 83.782.000 83.984.621

6110102 Pantar 0,00 0 0

6110106 Rente van verstrekte geldleningen WRA-groep 163.281,00 152.400 0

6110109 Werkfonds WIW (DWI) 22.979.104,00 0 -36.771.584

6110404 Voorziening declaratie WIW/Kinderopvang 132.040,00 0 0

6110410 Kinderopvang bijstandsgerechtigden 57.554,00 0 66.703

6110412 Stelpost werk (DWI) 0,00 0 0

6110413 24.160,00 0 8.761

6110417 Blijf aan de bal banen (incidentele prioriteit 2010) 0,00 0 0

6110418 Gemeentelijke bijdrage Participatiebudget (incidentele 

prioriteit 2010)

0,00 0 0

6110419 Bestrijding jeugdwerkloosheid 0,00 0 0

6230101 WWB-middelen 175.835.283,00 151.924.000 166.525.988

6230150 Uitvoeringskosten reintegratie (WPB) 0,00 0 0

6230201 Inburgering (WPB) 44.368.633,00 59.640.000 71.896.738

6230250 Uitvoeringskosten inburgering (WPB) 0,00 0 0

6230301 Educatie (WPB) 8.884.333,00 6.800.000 6.821.539

6230350 Uitvoeringskosten educatie (WPB) 0,00 0 0

9804505 Onttrekking reserve Huisvesting kinderopvang Triade 

(DWI)

320.000,00 320.000 320.000

9808029 Onttrekking reserve Bestrijding Jeugdwerkloosheid 

(DWI)

3.532.409,00 0 131.582

9808030 Onttrekking reserve Instapcursussen (DWI) 0,00 1.500.000 562.420

9808031 Onttrekking reserve SW-regeling 0,00 1.981.000 1.981.000

9808032 Onttrekking reserve impuls inburgering 0,00 0 285.000

9808034 Onttrekking reserve frictiekosten PAO 0,00 0 300.000

9808035 Onttrekking reserve decentralisatie uitkering pilot 

loondispensatie

0,00 0 197.856

9808036 Onttrekking reserve tekort Sociale Werkvoorziening 0,00 0 1.500.000

9808040 Onttrekking reserve Uitvoeringskosten E&I 0,00 0 0

9808101 Onttrekking reserve vakantiegeld (Maatwerk) 0,00 0 0

  Sub-rsg 20.1 Participatie en Werk 340.917.161,00 306.099.400 297.810.624

  Sub-rsg 20.2 Inkomen

6100102 Bijstand aan thuiswonende personen van 65 jaar en 

ouder

198.818,00 0 222.864

6100103 Bijstand aan thuiswonende personen jonger dan 65 jaar 498.702.270,00 513.512.700 500.329.437

6100104 Wet Investeren in Jongeren 9.137.462,00 22.445.800 34.960.030

6100105 Bijstand aan elders verzorgden/verpleegden 3.863.347,00 4.323.330 4.447.824

6100110 Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte werkloze werknemers

5.756.853,00 7.112.170 6.448.105

6100111 Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen

1.265.472,00 1.325.160 1.342.271

6100120 Wet inkomensvoorziening kunstenaars 7.924.474,00 8.737.510 8.872.222

6100202 Bijstandsbesluit zelfstandigen 8.937.446,00 7.606.950 8.144.779

6100302 WWB budget -35.924.729,00 -43.630.900 -78.832.649

6100401 0,00 0 0

6120105 Wet Werkloosheidsvoorziening -170,00 0 -175

9800117 Onttrekking weerstandsvermogen (WWB) 5.000.000,00 18.600.000 18.600.000

9804521 Onttrekking reserve vakantiegeld (DWI) 3.112.000,00 0 0

9804533 Onttrekking reserve rechtmatigheidsonderzoeken (DWI) 400.000,00 0 0

9804535 Onttrekking reserve WiGo4IT 0,00 750.000 750.000

9808027 Onttrekking reserve geïntegreerde voorziening 0,00 530.000 0

  Sub-rsg 20.2 Inkomen 508.373.243,00 541.312.720 505.284.708
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Lasten

Rekening Begroting Rekening

Volgnummer Omschrij v ing 2010 2011 2011

€ € €

  Sub-rsg 20.3 Armoedebestrij ding

6140101 Bijzondere bijstand 26.102.230,00 25.697.000 25.728.069

6140201 Armoedebeleid 27.604.918,00 23.163.000 31.627.814

6140204 Kwijtschelding afvalstoffenheffing 4.338.518,00 3.718.400 5.260.810

6140206 Stadspas 2.260.879,00 2.030.817 2.069.804

6140207 Woonlastenfonds 5.010.123,00 4.996.000 4.907.059

6140208 Flankerend bijstandbeleid 463.849,00 473.000 462.601

6140209 Uitvoeringskosten armoedebestrijding Dienst Werk en 

Inkomen

10.306.479,00 10.385.230 7.430.968

6140210 Uitkeringen uit reserves en voorzieningen 140.833,00 300.000 287.980

6140211 Stichting Bijzondere Noden 229.560,00 229.690 228.787

9803784 Dotatie reserve lidmaatschap OBA in stadspas 200.000,00 0 0

9808028 Dotatie reserve armoede Tang gelden - chronische 

zieken

0,00 0 0

9808037 Dotatie reserve frictiekosten GKA 0,00 0 766.429

9808038 Dotatie reserve Bijdrage DWI aan E-dienstverlening en 

digitalisering stadspas

0,00 0 915.961

9808039 Dotatie reserve Armoedebestrijding 0,00 0 700.000

9808042 Dotatie reserve werkende armen 0,00 0 475.800

  Sub-rsg 20.3 Armoedebestrij ding 76.657.389,00 70.993.137 80.862.082

 Totaal van de lasten 1.119.444.841,00 1.108.500.577,00 1.084.555.247,00

 Totaal van de baten 853.748.224,00 848.906.080,00 815.689.931,00

 Nadelig saldo 265.696.617,00 259.594.497,00 268.865.316,00

Resultaat voor bestemming 265.069.026,00 283.475.497,00 277.112.984,00

Dotaties 12.992.000,00 0,00 16.980.190,00

Onttrekkingen 12.364.409,00 23.881.000,00 25.227.858,00

Resultaatbestemming 627.591,00 -23.881.000,00 -8.247.668,00

Resultaat na bestemming 265.696.617,00 259.594.497 268.865.316
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Baten

Rekening Begroting Rekening

Volgnummer Omschrij v ing 2010 2011 2011

€ € €

  Sub-rsg 20.3 Armoedebestrij ding

6140101 Bijzondere bijstand 1.579.696,00 1.179.000 1.488.621

6140201 2.483.010,00 0 10.349.252

6140204 0,00 0 0

6140206 Stadspas 395.114,00 114.960 156.726

6140207 0,00 0 0

6140208 0,00 0 0

6140209 0,00 0 0

6140210 0,00 0 0

6140211 Stichting Bijzondere Noden 0,00 0 0

9803784 Onttrekking reserve lidmaatschap OBA in stadspas 0,00 200.000 200.000

9808028 Onttrekking reserve armoede Tang gelden - chronische 

zieken

0,00 0 400.000

9808037 Ontrekking reserve frictiekosten GKA 0,00 0 0

9808038 Onttrekking reserve Bijdrage DWI aan E-dienstverlening 

en digitalisering stadspas

0,00 0 0

9808039 Onttrekking reserve Armoedebestrijding 0,00 0 0

9808042 Onttrekking reserve werkende armen 0,00 0 0

  Sub-rsg 20.3 Armoedebestrij ding 4.457.820,00 1.493.960 12.594.599

 Totaal van de baten 853.748.224,00 848.906.080,00 815.689.931,00

 Totaal van de lasten 1.119.444.841,00 1.108.500.577,00 1.084.555.247,00

 Voordeling saldo -265.696.617,00 -259.594.497,00 -268.865.316,00

Resultaat voor bestemming -266.324.208,00 -235.713.497,00 -260.617.648,00

Dotaties 12.992.000,00 0,00 16.980.190,00

Onttrekkingen 12.364.409,00 23.881.000,00 25.227.858,00

Resultaatbestemming 627.591,00 -23.881.000,00 -8.247.668,00

Resultaat na bestemming -265.696.617,00 -259.594.497 -268.865.316
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Lasten

Rekening Begroting Rekening

Volgnummer Omschrij v ing 2010 2011 2011

€ € €

 Zorg

  Sub-rsg 30.0 Zorg

9803812 Dotatie reserve WW-uitkering (DZS) 0,00 0 0

  Sub-rsg 30.0 Zorg 0,00 0 0

  Sub-rsg 30.1 Maatschappelij ke zorg

1200302 Gemeenschappelijke regeling geneeskundige hulp bij 

rampen

2.844.797,00 2.814.361 3.113.748

1400501 Boedelbeheer 806.984,00 967.670 742.074

6110114 Vangnetvoorziening afbouw ID banen - zorg / maatsch. 

opvang (prioriteit 2010)

97.800,00 50.000 50.000

6200301 Maatschappelijke opvang en drugshulpverlening 72.785.289,00 64.267.330 61.693.018

6200302 Subsidies t.b.v. diverse instellingen Maatschappelijke 

Dienstverlening

238.415,00 324.040 218.247

6200303 Subsidie voor activiteiten ten behoeve van lichamelijk 

gehandicapten

0,00 10 0

6200305 Invoeringskosten WMO 791.388,00 0 0

6200313 DWZS Zorg 2.992.205,00 3.209.940 3.275.809

6200801 Uitkeringen uit reserves en voorzieningen 1.678,00 0 13.036

6200803 Wonen, Zorg en Dienstverlening 4.361.643,00 5.025.040 4.248.103

6201102 Wachtgelden subsidieportefeuille Maatschappelijke 

Gezondheidszorg

0,00 600 0

6201103 Uitkeringen uit reserves en fondsen 6.346,00 0 47.053

6201104 Toevoeging BIMZ 0,00 0 0

6201105 Pensionontruimingen 243.460,00 287.100 234.579

6201106 Inkomensbeheer en Uitvaarten 833.710,00 733.680 838.936

6201107 Uitvoeringskosten maatschappelijke zorg Dienst Werk 

en Inkomen

688.091,00 626.220 665.264

6210102 Centrale opvang asielzoekers/VVTV (vergoedingen) 0,00 0 0

6220101 WMO Hulp bij het Huishouden 62.676.791,00 59.644.720 68.420.516

6220102 Subsidieregelingen in het kader van de WMO -7.014,00 0 0

6220103 Vergoedingen aan stadsdelen in het kader van de WMO 1.064.630,00 1.064.633 1.056.645

6220104 Maatschappelijk meedoen 4.681.825,00 3.322.120 4.972.900

6220105 Eigen kracht conferenties -2.479,00 0 0

6220106 Uitvoering aanpak AWBZ-Pakketmaatregel 8.309.145,00 6.230.000 5.397.070

6220107 Vrijwilligerswerk 1.005.947,00 1.193.630 1.182.909

6520101 WMO aanvullend openbaar vervoer 13.644.272,00 14.620.000 15.091.416

6520201 WMO verstrekkingen woonvoorzieningen 14.933.516,00 16.400.010 9.292.942

6520301 WMO verstekkingen vervoersvoorzieningen 18.418.603,00 20.125.920 17.835.361

6520401 WMO overige lasten 9.146.336,00 9.467.390 8.233.183

6520402 WMO Indicaties 4.584.188,00 4.400.000 4.978.639

6520403 DWZS WMO 5.907.007,00 5.760.960 6.049.953

6520404 WMO Pilots en Kwaliteitsverbetering open einde 

regelingen

1.325.486,00 0 0

6520501 Stimuleringsfonds gehandicapten -21.203,00 0 0

7140102 Openbare geestelijke gezondheidszorg 22.593.894,00 22.155.757 22.365.074

7140105 Subsidies t.b.v. diverse instellingen gezondheidszorg 570.810,00 563.990 555.999

7140106 Versterking cliëntorganisaties 1.699.111,00 1.750.070 2.163.541

9802348 Dotatie reserve Sociale competentietrainingen 

Taakspel (GGD)

311.173,00 0 0

9802350 Dotatie reserve Suicidepreventie (GGD) 0,00 0 0

9802351 Dotatie reserve SDQ 5-10 jaar Leraren (GGD) 169.863,00 0 0

9802352 Dotatie reserve van Wiechen (GGD) 98.330,00 0 0

9802660 Dotatie reserve De Ruijsdael 984.720,00 0 1.969.440

9802661 Dotatie reserve pilot WMO-WWB 1.501.440,00 0 0

9802662 Dotatie reserve Participatie-envelop vrijwilligerswerk 48.643,00 0 0

9802665 Dotatie reserve Nazorg Detentie 0,00 0 675.500

9803730 Dotatie egalisatiereserve WMO 1.595.150,00 0 9.408.739

9803807 Dotatie reserve HAG (prostitutiecentrum)(DZS) 0,00 0 0

9803810 Dotatie reserve Mantelzorgers (DZS) 0,00 0 0

9803813 Dotatie reserve eergeweld, begeleiding en opvang 

slachtoffers

0,00 0 0

9803815 Dotatie reserve Amsterdam voor Elkaar aanvragen (DZS) 0,00 0 0

9803816 Dotatie reserve Maatschappelijke dienstverlening aan 

thuiswonenden ouderen (DZS)

0,00 0 0

9803817 Dotatie reserve WMO Pilots en Kwaliteitsverbetering 

open-einde regelingen (DZS)

0,00 0 0
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Baten

Rekening Begroting Rekening

Volgnummer Omschrij v ing 2010 2011 2011

€ € €

 Zorg

  Sub-rsg 30.0 Zorg

9803812 Onttrekking reserve WW-uitkering (DZS) 0,00 0 0

  Sub-rsg 30.0 Zorg 0,00 0 0

  Sub-rsg 30.1 Maatschappelij ke zorg

1200302 Gemeenschappelijke regeling geneeskundige hulp bij 

rampen

2.782.347,00 2.605.101 2.901.430

1400501 Boedelbeheer 703.494,00 885.570 633.117

6110114 Vangnetvoorziening afbouw ID banen - zorg / maatsch. 

opvang (prioriteit 2010)

0,00 0 0

6200301 Rijksbijdrage maatschappelijke opvang en 

verslavingszorg

8.325.250,00 0 912.904

6200302 Subsidies t.b.v. diverse instellingen Maatschappelijke 

Dienstverlening

0,00 0 0

6200303 Onttrekking reserve Stimuleringsfonds t.b.v. Europees 

Jaar

0,00 0 0

6200305 Invoeringskosten WMO 556.000,00 0 0

6200313 DWZS Zorg 0,00 0 0

6200801 Uitkeringen uit reserves en voorzieningen 1.678,00 0 13.036

6200803 Onttrekking aan voorzieningen 0,00 0 0

6201102 0,00 0 0

6201103 Uitkeringen uit reserves en fondsen 6.346,00 0 47.053

6201104 Onttrekking BIMZ 0,00 0 0

6201105 Pensionontruimingen 31.914,00 22.860 8.075

6201106 Inkomensbeheer en Uitvaarten 879.428,00 710.210 857.813

6201107 0,00 0 0

6210102 Centrale opvang asielzoekers/VVTV (vergoedingen) 50,00 0 236

6220101 WMO Hulp bij het Huishouden 7.866.611,00 7.750.000 8.001.261

6220102 0,00 0 0

6220103 0,00 0 0

6220104 Maatschappelijk meedoen 0,00 0 0

6220105 Eigen kracht conferenties 0,00 0 0

6220106 Uitvoering aanpak AWBZ-Pakketmaatregel 0,00 0 0

6220107 Vrijwilligerswerk 85.000,00 0 85.000

6520101 WMO aanvullend openbaar vervoer 1.173.861,00 1.150.000 1.181.778

6520201 WMO verstrekkingen woonvoorzieningen 0,00 0 0

6520301 WMO verstekkingen vervoersvoorzieningen 0,00 0 0

6520401 WMO overige baten 0,00 0 0

6520402 WMO Indicaties 0,00 0 0

6520403 DWZS WMO 0,00 0 0

6520404 WMO Pilots en Kwaliteitsverbetering open einde 

regelingen

0,00 0 0

6520501 Stimuleringsfonds gehandicapten 0,00 0 0

7140102 Openbare geestelijke gezondheidszorg 13.396.124,00 12.337.722 12.928.414

7140105 Regiovisie verstandelijk gehandicapten 0,00 0 0

7140106 Versterking cliëntorganisaties 0,00 0 0

9802348 Onttrekking reserve Sociale competentietrainingen 

Taakspel (GGD)

0,00 416.290 228.132

9802350 Onttrekking reserve Suicidepreventie (GGD) 0,00 57.860 0

9802351 Onttrekking reserve SDQ 5-10 jaar Leraren (GGD) 0,00 150.000 104.863

9802352 Onttrekking reserve van Wiechen (GGD) 0,00 100.000 98.330

9802660 Onttrekking reserve De Ruijsdael 0,00 0 0

9802661 Onttrekking reserve pilot WMO-WWB 0,00 0 1.075.720

9802662 Onttrekking reserve Participatie-envelop vrijwilligerswerk 0,00 0 48.643

9802665 Onttrekking reserve Nazorg Detentie 0,00 0 0

9803730 Onttrekking egalisatiereserve WMO 10.788.144,00 0 0

9803807 Onttrekking reserve HAG (prostitutiecentrum)(DZS) 269.000,00 0 0

9803810 Onttrekking reserve Mantelzorgers (DZS) 252.870,00 0 0

9803813 Onttrekking reserve eergeweld, begeleiding en opvang 

slachtoffers

200.003,00 0 0

9803815 Onttrekking reserve Amsterdam voor Elkaar aanvragen 

(DZS)

400.000,00 0 0

9803816 Onttrekking reserve Maatschappelijke dienstverlening 

aan thuiswonenden ouderen (DZS)

350.000,00 0 0

9803817 Onttrekking reserve WMO Pilots en Kwaliteitsverbetering 

open-einde regelingen (DZS)

2.671.219,00 0 0
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Lasten

Rekening Begroting Rekening

Volgnummer Omschrij v ing 2010 2011 2011

€ € €

9803818 Dotatie vergoeding experiment woningaanpassingen 

mantelzorgers

0,00 0 0

9803820 Dotatie reserve Geweld achter de Voordeur 0,00 0 333.500

9803821 Dotatie reserve Investeringen Maatschappelijke Opvang 

(MO)

0,00 0 1.014.361

9803822 Dotatie reserve AWBZ-pakketmaatregel 0,00 0 0

  Sub-rsg 30.1 Maatschappelij ke zorg 261.931.990,00 245.005.191 256.137.555

  Sub-rsg 30.2 Openbare gezondheidszorg

7110401 Spoedeisende medische hulp 22.128.123,00 19.563.221 24.943.351

7120501 Kapitaallasten van verstrekte geldleningen Stichtingen 

Slotervaartziekenhuis/Poort/Sarphatihuis

274.555,00 274.560 274.555

7140101 Infectieziekten 38.889.330,00 32.444.304 42.716.431

7140103 Onderzoek gezondheidsbevordering/ -beleid 10.727.227,00 10.890.422 10.111.124

7140201 Milieu & Gezondheid 5.572.831,00 4.315.870 5.367.499

7140202 Algemene gezondheidszorg 4.352.830,00 3.888.445 6.381.454

7140203 Overige activiteiten 6.099.346,00 3.818.143 2.194.736

7140302 Arbo frictiekosten 25.997,00 0 2.630

7150101 Jeugdgezondheidszorg 62.884.232,00 63.067.062 57.109.987

9802305 Dotatie reserve WW-uitkeringen (GGD) 0,00 0 0

9802306 Dotatie reserve vakantiegeld (GGD) 0,00 0 0

9802307 Dotatie reserve Research en Development (GGD) 1.007.501,00 0 1.554.295

9802311 Dotatie reserve Friends (programma depressie) (GGD) 0,00 0 0

9802313 Dotatie reserve Samen Starten (GGD) 0,00 0 0

9802314 Dotatie reserve Omvangrijke en niet jaarlijks 

terugkerende kosten (GGD)

40.000,00 0 30.000

9802315 Dotatie reserve Weerbaarheidstraining LVG-meisjes 

(GGD)

0,00 0 0

9802335 Dotatie reserve Ontbijt en Lunch Schoolgaande Jeugd 

(GGD)

0,00 0 0

9802336 Dotatie reserve Uitbreiding Beleidnota Genormidelen 

(GGD)

0,00 0 0

9802337 Dotatie reserve GGZ-Preventie (GGD) 0,00 0 0

9802338 Dotatie reserve Kidos SO (GGD) 0,00 0 0

9802339 Dotatie reserve Voorzorg (GGD) 0,00 0 0

9802345 Dotatie reserve Sport Jeugd (GGD) 0,00 0 0

9802346 Dotatie reserve Voeding en Bewegen volwassenen 

(GGD)

0,00 0 0

9802347 Dotatie reserve Tienerzwangerschappen 0,00 0 0

9802349 Dotatie reserve Overgewicht 4-12 jarigen/Toeleiding 

kinderen met overgewicht (GGD)

348.203,00 0 0

9802353 Dotatie reserve Gezond in  de Stad 4-12jr 445.920,00 0 487.375

9802354 Dotatie reserve 2e Contactmoment VO 54.271,00 0 0

9802355 Dotatie reserve ROC-MBO 71.458,00 0 0

9802358 Dotatie reserve Stille Dilemma's 0,00 0 217.744

  Sub-rsg 30.2 Openbare gezondheidszorg 152.921.824,00 138.262.027 151.391.181

 Totaal van de lasten 414.853.814,00 383.267.218,00 407.528.736,00

 Totaal van de baten 189.870.219,00 148.057.802,00 163.920.915,00

 Nadelig saldo 224.983.595,00 235.209.416,00 243.607.821,00

Resultaat voor bestemming 245.680.299,00 237.428.606,00 234.157.899,00

Dotaties 6.676.672,00 0,00 15.690.954,00

Onttrekkingen 27.373.376,00 2.219.190,00 6.241.032,00

Resultaatbestemming -20.696.704,00 -2.219.190,00 9.449.922,00

Resultaat na bestemming 224.983.595,00 235.209.416 243.607.821
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Baten

Rekening Begroting Rekening

Volgnummer Omschrij v ing 2010 2011 2011

€ € €

9803818 Onttrekking vergoeding experiment woningaanpassingen 

mantelzorgers

0,00 0 62.126

9803820 Onttrekking reserve Geweld achter de Voordeur 793.582,00 0 0

9803821 Onttrekking reserve Investeringen Maatschappelijke 

Opvang (MO)

3.842.523,00 0 2.514.361

9803822 Onttrekking reserve AWBZ-pakketmaatregel 2.180.000,00 0 0

  Sub-rsg 30.1 Maatschappelij ke zorg 57.555.444,00 26.185.613 31.702.292

  Sub-rsg 30.2 Openbare gezondheidszorg

7110401 Spoedeisende medische hulp 19.621.435,00 17.632.425 20.432.837

7120501 Rente van verstrekte geldleningen Stichtingen 

Slotervaartziekenhuis/Poort/Sarphatihuis

274.555,00 274.560 274.555

7140101 Infectieziekten 36.034.069,00 28.792.644 39.844.949

7140103 Onderzoek gezondheidsbevordering/ -beleid 4.776.103,00 4.468.508 5.068.555

7140201 Milieu & Gezondheid 4.525.859,00 3.006.283 3.974.888

7140202 Algemene gezondheidszorg 3.596.377,00 3.241.183 6.186.050

7140203 Overige activiteiten 3.231.114,00 2.251.309 -421.916

7140302 Arbo frictiekosten 0,00 0 0

7150101 Jeugdgezondheidszorg 54.629.228,00 60.710.237 54.749.848

9802305 Onttrekking reserve WW-uitkeringen (GGD) 525.853,00 72.800 0

9802306 Onttrekking reserve vakantiegeld (GGD) 2.169.639,00 0 0

9802307 Onttrekking reserve Research en Development (GGD) 1.616.938,00 408.310 910.229

9802311 Onttrekking reserve Friends (programma depressie) 

(GGD)

80.843,00 17.090 32.721

9802313 Onttrekking reserve Samen Starten (GGD) 0,00 0 378.122

9802314 Onttrekking reserve Omvangrijke en niet jaarlijks 

terugkerende kosten (GGD)

30.417,00 0 34.128

9802315 Onttrekking reserve Weerbaarheidstraining LVG-meisjes 

(GGD)

7.447,00 0 0

9802335 Onttrekking reserve Ontbijt en Lunch Schoolgaande 

Jeugd (GGD)

200.952,00 0 72.274

9802336 Onttrekking reserve Uitbreiding Beleidnota 

Genormidelen (GGD)

138.164,00 0 0

9802337 Onttrekking reserve GGZ-Preventie (GGD) 93.743,00 0 17.132

9802338 Onttrekking reserve Kidos SO (GGD) 193.594,00 93.590 0

9802339 Onttrekking reserve Voorzorg (GGD) 144.431,00 100.000 0

9802345 Onttrekking reserve Sport Jeugd (GGD) 170.740,00 239.720 327.340

9802346 Onttrekking reserve Voeding en Bewegen volwassenen 

(GGD)

152.614,00 85.930 0

9802347 Onttrekking reserve Tienerzwangerschappen 100.660,00 57.600 47.232

9802349 Onttrekking reserve Overgewicht 4-12 jarigen/Toeleiding 

kinderen met overgewicht (GGD)

0,00 420.000 207.450

9802353 Onttrekking reserve Gezond in  de Stad 4-12jr 0,00 0 0

9802354 Onttrekking reserve 2e Contactmoment VO 0,00 0 10.771

9802355 Onttrekking reserve ROC-MBO 0,00 0 71.458

9802358 Onttrekking reserve Stille Dilemma's 0,00 0 0

  Sub-rsg 30.2 Openbare gezondheidszorg 132.314.775,00 121.872.189 132.218.623

 Totaal van de baten 189.870.219,00 148.057.802,00 163.920.915,00

 Totaal van de lasten 414.853.814,00 383.267.218,00 407.528.736,00

 Voordeling saldo -224.983.595,00 -235.209.416,00 -243.607.821,00

Resultaat voor bestemming -204.286.891,00 -232.990.226,00 -253.057.743,00

Dotaties 6.676.672,00 0,00 15.690.954,00

Onttrekkingen 27.373.376,00 2.219.190,00 6.241.032,00

Resultaatbestemming -20.696.704,00 -2.219.190,00 9.449.922,00

Resultaat na bestemming -224.983.595,00 -235.209.416 -243.607.821
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Lasten

Rekening Begroting Rekening

Volgnummer Omschrij v ing 2010 2011 2011

€ € €

 Educatie & j eugd en div ersiteit

  Sub-rsg 40.1 Educatie

4220101 Pensioenkosten voormalige kleuterleidsters 124.164,00 0 0

4300101 Van Detschool 29.167,00 0 0

4310101 Kapitaallasten onderwijshuisvesting openbaar 

voortgezet speciaal onderwijs

2.439.115,00 2.620.640 2.589.181

4330101 Kapitaallasten onderwijshuisvesting bijzonder 

voortgezet speciaal onderwijs

2.303.726,00 2.755.390 2.707.303

4410101 Kapitaallasten onderwijshuisvesting openbaar 

voortgezet onderwijs

4.583.119,00 5.492.510 4.951.867

4430101 Kapitaallasten onderwijshuisvesting bijzonder 

voortgezet onderwijs

13.937.584,00 17.893.940 18.610.460

4800401 Stedelijk Primair Onderwijs 6.408.296,00 3.744.686 3.812.343

4800402 VVE Taalbeleid 38.399.149,00 36.351.493 36.018.948

4800403 Gesubsidieerde instellingen onderwijs 600.886,00 0 0

4800406 Bureau Servicetaken Onderwijs (DMO) 10.675.211,00 3.235.778 1.875.034

4800408 Apparaatskosten Onderwijs 2.503.189,00 1.942.000 1.981.294

4800409 Uitkeringen uit reserves en fondsen onderwijs 0,00 2.000 0

4800410 Voortijdig schoolverlaten 23.068.137,00 6.814.229 14.464.720

4800413 (V)SO en Passend Onderwijs 5.391.732,00 5.179.151 7.131.546

4800414 Kwaliteit VO/MBO 8.345.846,00 1.488.800 1.143.563

4800415 Programma Kwaliteit Basisonderwijs Amsterdam 0,00 7.236.513 10.160.149

4800416 Handhaving Leerplicht 0,00 13.721.917 14.505.691

4800417 Leerlingenvervoer 0,00 8.341.522 6.452.525

4800503 Ziektekostenvergoeding gepensioneerden 17.975,00 0 0

4800701 Financiële gelijkstelling in het onderwijs 31.695,00 0 16.344

4800801 Onderwijshuisvesting materieel budget VO en SO 13.543.277,00 15.853.518 14.365.191

4800802 Vergoedingen onderwijshuisvesting SBO aan 

stadsdelen

1.305.604,00 2.248.400 2.322.483

4800804 Binnenmilieu schoolgebouwen 4.049.195,00 0 3.998.099

9803725 Dotatie reserve Kwaliteit Voortgezet Onderwijs (DMO) 0,00 0 842.037

9803728 Dotatie reserve Bureau Leerplicht Plus (DMO) 0,00 0 0

9803733 Dotatie reserve Matchpoint 0,00 0 0

9803735 Dotatie reserve restant gehouden bedragen Onderwijs 

en Jeugd

0,00 0 0

9803757 Dotatie reserve panden onderwijshuisvesting 327.860,00 8.080.000 0

9803779 Dotatie reserve GSB III 0,00 0 0

9803781 Dotatie reserve Voor- en Vroegschoolse Educatie 0,00 0 0

9803791 Dotatie reserve Kwaliteit Basis onderwijs 2.041.494,00 0 0

  Sub-rsg 40.1 Educatie 140.126.421,00 143.002.487 147.948.778

  Sub-rsg 40.2 Bibliotheken

5100101 Bibliotheken 18.926.157,00 18.643.990 19.049.453

5100103 Kapitaallasten van verstrekte geldleningen Stichting 

Buurtcentra/Stichting Openbare Bibliotheek

1.238,00 0 0

9803761 Dotatie reserve Openbare Bibliotheek (DMO) 0,00 0 0

  Sub-rs g 40.2 Bibliotheken 18.927.395,00 18.643.990 19.049.453
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Baten

Rekening Begroting Rekening

Volgnummer Omschrij v ing 2010 2011 2011

€ € €

 Educatie & j eugd en div ersiteit

  Sub-rsg 40.1 Educatie

4220101 0,00 0 0

4300101 Rijksbijdrage en overige baten Van Detschool 0,00 0 0

4310101 Onderwijshuisvesting 0,00 0 0

4330101 Rijksbijdrage onderwijshuisvesting bijzonder voortgezet 

speciaal onderwijs

0,00 0 0

4410101 Onderwijshuisvesting 0,00 0 0

4430101 Onderwijshuisvesting bijzonder voortgezet onderwijs 

(huur)

0,00 0 0

4800401 Stedelijk Primair Onderwijs 490.724,00 120.000 116.156

4800402 VVE Rijksbijdrage 0,00 36.387.680 36.066.014

4800403 Overige rijksbijdragen onderwijs 0,00 0 0

4800406 Bureau Servicetaken Onderwijs (DMO) 3.309.782,00 3.202.548 2.248.068

4800408 Apparaatskosten Onderwijs 0,00 0 53.379

4800409 Uitkeringen uit reserves en fondsen onderwijs 0,00 2.000 0

4800410 Rijksbijdrage voortijdig schoolverlaten 12.422.325,00 1.850.000 9.947.916

4800413 (V)SO en Passend Onderwijs 2.524.795,00 0 2.050.901

4800414 Kwaliteit VO/MBO 3.000.000,00 0 0

4800415 Programma Kwaliteit Basisonderwijs Amsterdam 0,00 0 302.100

4800416 Handhaving Leerplicht 0,00 9.652.030 9.484.993

4800417 Leerlingenvervoer 0,00 0 0

4800503 0,00 0 0

4800701 Financiële gelijkstelling in het onderwijs 0,00 0 0

4800801 Onderwijshuisvesting materieel budget VO en SO 507.940,00 8.080.000 266.940

4800802 Vergoedingen onderwijshuisvesting SBO aan 

stadsdelen

0,00 0 0

4800804 Binnenmilieu schoolgebouwen 674.695,00 0 4.107.149

9803725 Onttrekking reserve Kwaliteit Voortgezet Onderwijs 

(DMO)

349.086,00 0 0

9803728 Onttrekking reserve  Bureau Leerplicht Plus (DMO) 2.600.000,00 0 400.000

9803733 Onttrekking reserve Matchpoint 429.612,00 0 385.325

9803735 Onttrekking reserve restant gehouden bedragen 

Onderwijs en Jeugd

527.265,00 0 0

9803757 Onttrekking reserve panden onderwijshuisvesting 327.860,00 8.917.600 0

9803779 Onttrekking reserve GSB III 400.000,00 0 0

9803781 Onttrekkingen reserve Voor- en Vroegschoolse Educatie 1.100.000,00 0 0

9803791 Onttrekking reserve Kwaliteit Basis onderwijs 0,00 0 2.041.494

  Sub-rsg 40.1 Educatie 28.664.084,00 68.211.858 67.470.435

  Sub-rsg 40.2 Bibliotheken

5100101 Onttrekking reserve bibliotheken 3.202.515,00 3.124.200 3.353.472

5100103 Rente van verstrekte geldleningen Stichting 

Buurtcentra/Stichting Openbare Bibliotheek

1.238,00 0 0

9803761 Onttrekking reserve Openbare Bibliotheek (DMO) 402.550,00 402.550 402.550

  Sub-rsg 40.2 Bibliotheken 3.606.303,00 3.526.750 3.756.022
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Lasten

Rekening Begroting Rekening

Volgnummer Omschrij v ing 2010 2011 2011

€ € €

  Sub-rsg 40.3 Div ersiteit

5110201 Structurele subsidies Burgerschap & Diversiteit 1.223.697,00 1.606.710 1.596.607

5110202 Subsidies vrouwenemancipatie (vervallen per 2012) 178.654,00 221.750 210.581

5110203 Subsidies homo-emancipatie (vervallen per 2012) 228.976,00 376.090 413.986

6110113 Vangnetvoorziening afbouw ID banen - zelforganisaties 

diversiteit (prioriteit 2010)

101.150,00 185.000 29.974

6300102 Subsidieverordening Integratie, Participatie en sociale 

cohesie

1.621.472,00 1.666.100 1.601.779

6300108 Diversiteit MGI Wij Amsterdammers 0,00 0 -66.971

6300110 Strategisch budget Burgerschap en diversiteit 2.514.954,00 2.180.252 2.095.933

6300114 Apparaatskosten B&D 1.474.437,00 1.593.340 1.593.214

6300115 Programma Caribische Amsterdammers 0,00 515.342 517.937

9220142 Wij Amsterdammers 859.739,00 0 0

9801054 Dotatie reserve Wij Amsterdammers (BMO) 0,00 0 0

9803734 Dotatie reserve restant gehouden bedragen Diversiteit 0,00 0 0

9803753 Dotattie reserve decentralisatie uitkering Onderzoek 

Polarisatie

0,00 0 205.000

9803794 Dotatie reserve Tegengaan Radicalisering en 

Polarisatie

876.000,00 0 0

  Sub-rsg 40.3 Div ersiteit 9.079.079,00 8.344.584 8.198.040

  Sub-rsg 40.4 Jeugd

6200402 Preventief Jeugdbeleid en jeugdzorg 2.859.330,00 9.607.857 11.811.940

6200404 Risicojongeren 5.751.411,00 0 0

6200405 Acht tot Acht 0,00 851.540 1.396.011

6300101 Stedelijk jeugd- en jongerenwerk 6.990.674,00 4.161.510 4.317.580

6300103 Apparaatskosten Jeugd 1.575.580,00 1.395.110 1.442.677

6300104 Identiteitsgebonden vrijwillig jeugd- en jongerenwerk 183.065,00 0 -20.000

6300105 Kinderwerk 1.862.800,00 0 0

6300109 XXXS Card 733.926,00 869.869 841.904

6300112 Ouder-kindcentra (vervallen 2012) 12.668.546,00 620.338 5.546.953

6300113 Multiprobleemgezinnen (vervallen 2012) 2.296.937,00 1.981.650 2.304.115

6500101 Kinderdagverblijven en naschoolse opvang 6.381.222,00 3.042.360 7.164.418

9803706 Dotatie reserve Elleboog 0,00 0 0

9803707 Dotatie reserve Jongerencentrum Jan van Galenstraat 0,00 0 0

9803729 Dotatie reserve Van Acht tot Acht arrangementen (DMO) 0,00 0 0

9803731 Dotatie reserve Bijzondere Trajecten Risicojongen 

(DMO)

0,00 0 0

  Sub-rsg 40.4 Jeugd 41.303.491,00 22.530.234 34.805.598

 Totaal van de lasten 209.436.386,00 192.521.295,00 210.001.869,00

 Totaal van de baten 53.253.987,00 72.470.258,00 83.325.108,00

 Nadelig saldo 156.182.399,00 120.051.037,00 126.676.761,00

Resultaat voor bestemming 164.195.620,00 121.499.647,00 129.466.345,00

Dotaties 3.245.354,00 8.080.000,00 1.047.037,00

Onttrekkingen 11.258.575,00 9.528.610,00 3.836.621,00

Resultaatbestemming -8.013.221,00 -1.448.610,00 -2.789.584,00

Resultaat na bestemming 156.182.399,00 120.051.037 126.676.761
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Rekening Begroting Rekening

Volgnummer Omschrij v ing 2010 2011 2011

€ € €

  Sub-rsg 40.3 Div ersiteit

5110201 Structurele subsidies Burgerschap & Diversiteit 160.550,00 0 0

5110202 Subsidies vrouwenemancipatie (vervallen per 2012) 0,00 0 0

5110203 Subsidies homo-emancipatie (vervallen per 2012) 0,00 0 0

6110113 Vangnetvoorziening afbouw ID banen - zelforganisaties 

diversiteit (prioriteit 2010)

0,00 0 0

6300102 Subsidieverordening Integratie, Participatie en sociale 

cohesie

0,00 0 0

6300108 Diversiteit MGI Wij Amsterdammers 0,00 0 0

6300110 Strategisch budget Burgerschap en diversiteit 964.751,00 0 30.199

6300114 Apparaatskosten B&D 0,00 0 0

6300115 Programma Caribische Amsterdammers 0,00 0 0

9220142 Wij Amsterdammers 0,00 0 0

9801054 Onttrekking reserve Wij Amsterdammers (BMO) 1.059.739,00 0 0

9803734 Onttrekking reserve restant gehouden bedragen 

Diversiteit

156.250,00 0 0

9803753 Onttrekking reserve decentralisatie uitkering Onderzoek 

Polarisatie

0,00 0 205.000

9803794 Onttrekking reserve Tegengaan Radicalisering en 

Polarisatie

0,00 0 0

  Sub-rsg 40.3 Div ersiteit 2.341.290,00 0 235.199

  Sub-rsg 40.4 Jeugd

6200402 Preventief Jeugdbeleid en jeugdzorg 0,00 0 1.491.533

6200404 Risicojongeren 45.198,00 0 0

6200405 Acht tot Acht 0,00 0 352.802

6300101 Stedelijk jeugd- en jongerenwerk 426.060,00 0 55.900

6300103 Apparaatskosten Jeugd 646.421,00 517.190 656.684

6300104 0,00 0 0

6300105 0,00 0 0

6300109 XXXS Card 148.791,00 6.000 140.050

6300112 Ouder-kindcentra (vervallen 2012) 8.294.645,00 0 5.461.857

6300113 Multiprobleemgezinnen (vervallen 2012) 1.736.937,00 0 324.187

6500101 Rijksbijdragen kinder-, tiener- en naschoolse opvang 3.438.045,00 0 2.978.187

9803706 Onttrekking reserve Elleboog 300.000,00 0 0

9803707 Onttrekking reserve Jongerencentrum Jan van 

Galenstraat

700.000,00 0 0

9803729 Onttrekking reserve Van Acht tot Acht arrangementen 

(DMO)

0,00 0 200.000

9803731 Onttrekking reserve Bijzondere Trajecten Risicojongen 

(DMO)

2.906.213,00 208.460 202.252

  Sub-rsg 40.4 Jeugd 18.642.310,00 731.650 11.863.452

 Totaal van de baten 53.253.987,00 72.470.258,00 83.325.108,00

 Totaal van de lasten 209.436.386,00 192.521.295,00 210.001.869,00

 Voordeling saldo -156.182.399,00 -120.051.037,00 -126.676.761,00

Resultaat voor bestemming -148.169.178,00 -118.602.427,00 -123.887.177,00

Dotaties 3.245.354,00 8.080.000,00 1.047.037,00

Onttrekkingen 11.258.575,00 9.528.610,00 3.836.621,00

Resultaatbestemming -8.013.221,00 -1.448.610,00 -2.789.584,00

Resultaat na bestemming -156.182.399,00 -120.051.037 -126.676.761
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Lasten

Rekening Begroting Rekening

Volgnummer Omschrij v ing 2010 2011 2011

€ € €

 Verkeer en Infrastructuur

  Sub-rsg 50.4 Parkeren

9809566 Dotatie reserve egalisatie parkeerbeheer 426.845,00 0 748.239

  Sub-rsg 50.4 Parkeren 426.845,00 0 748.239

  Sub-rsg 50.5 Kapitaallasten activ a algemene dienst

2120503 Kapitaallasten onrendabele investeringen openbaar 

vervoer

0,00 0 0

  Sub-rsg 50.5 Kapitaallasten activ a algemene dienst 0,00 0 0

  Sub-rsg 50.6 Kapitaallasten activ a openbaar v erv oer

2120506 Afkoop oude infrastructuur metro/sneltram 0,00 0 0

  Sub-rs g 50.6 Kapitaallasten activ a openbaar v erv oer 0,00 0 0

  Sub-rsg 50.7 Openbaar v erv oer

2120109 Kapitaallasten van verstrekte geldleningen GVB Activa 

BV

14.440.924,00 15.900.000 16.602.685

2120304 Kapitaallasten Hemspoorlijn 610.290,00 594.500 606.989

2230102 Kapitaallasten van verstrekte geldleningen GVB Veren 

BV

156.877,00 110.000 229.648

  Sub-rsg 50.7 Openbaar v erv oer 15.208.091,00 16.604.500 17.439.322

  Sub-rsg 50.8 Luchtkwaliteit

2110215 Uitgaven omgevingsmanagement Stadsregie 0,00 0 0

  Sub-rsg 50.8 Luchtkwaliteit 0,00 0 0

  Sub-rsg 50.9 Bereikbaarheid

2100110 Betaald Parkeren Sloterdijk/ Telepoort 0,00 980.000 0

2140302 Kapitaallasten van verstrekte geldlening Cition BV 81.439,00 0 0

  Sub-rsg 50.9 Bereikbaarheid 81.439,00 980.000 0

  Sub-rsg 50.10 Verkeersv eiligheid

3100402 Illuminatie van de stad 0,00 0 0

  Sub-rsg 50.10 Verkeersv eiligheid 0,00 0 0

  Sub-rsg 50.11 Beheer stedelij ke infrastructuur

2400103 0,00 0 0

  Sub-rsg 50.11 Beheer stedelij ke infrastructuur 0,00 0 0

  Sub-rs g 50.12 Ov erig

9809520 Dotatie langzaamverkeer passage CS 0,00 0 0

  Sub-rsg 50.12 Ov erig 0,00 0 0
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Baten

Rekening Begroting Rekening

Volgnummer Omschrij v ing 2010 2011 2011

€ € €

 Verkeer en Infrastructuur

  Sub-rsg 50.4 Parkeren

9809566 Onttrekking reserve egalisatie parkeerbeheer 0,00 0 0

  Sub-rsg 50.4 Parkeren 0,00 0 0

  Sub-rsg 50.5 Kapitaallasten activ a algemene dienst

2120503 0,00 0 0

  Sub-rsg 50.5 Kapitaallasten activ a algemene dienst 0,00 0 0

  Sub-rsg 50.6 Kapitaallasten activ a openbaar v erv oer

2120506 Afkoop oude infrastructuur metro/sneltram 0,00 0 0

  Sub-rs g 50.6 Kapitaallasten activ a openbaar v erv oer 0,00 0 0

  Sub-rsg 50.7 Openbaar v erv oer

2120109 Rente van verstrekte geldleningen GVB Activa BV 14.440.924,00 15.900.000 16.602.685

2120304 0,00 0 0

2230102 Rente van verstrekte geldleningen GVB Veren BV 156.876,00 110.000 229.648

  Sub-rsg 50.7 Openbaar v erv oer 14.597.800,00 16.010.000 16.832.333

  Sub-rsg 50.8 Luchtkwaliteit

2110215 Inkomsten omgevingsmanagement Stadsregie 0,00 0 0

  Sub-rs g 50.8 Luchtkwaliteit 0,00 0 0

  Sub-rsg 50.9 Bereikbaarheid

2100110 Betaald Parkeren Sloterdijk/ Telepoort 0,00 980.000 0

2140302 Rente van verstrekte geldlening Cition BV 81.439,00 0 0

  Sub-rsg 50.9 Bereikbaarheid 81.439,00 980.000 0

  Sub-rsg 50.10 Verkeersv eiligheid

3100402 0,00 0 0

  Sub-rsg 50.10 Verkeersv eiligheid 0,00 0 0

  Sub-rsg 50.11 Beheer stedelij ke infrastructuur

2400103 Bijdragen aan het onderhouden van dijken 0,00 0 0

  Sub-rs g 50.11 Beheer stedelij ke infrastructuur 0,00 0 0

  Sub-rs g 50.12 Ov erig

9809520 Onttrekking langzaamverkeer passage CS 0,00 0 0

  Sub-rsg 50.12 Ov erig 0,00 0 0
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Lasten

Rekening Begroting Rekening

Volgnummer Omschrij v ing 2010 2011 2011

€ € €

  Sub-rsg 50.13 Een hele en mooie stad

2100102 Kapitaallasten wegen (gehele stad) 11.462.630,00 12.634.260 12.496.622

2100104 Onderhoud en vervanging van de hoofdinfrastructuur 4.363.981,00 4.279.750 4.055.065

2100106 Uitgaven ten laste van reserve beheer stedelijke 

infrastructuur

4.037.930,00 7.000.000 2.309.291

2100205 Beheer en onderhoud verkeerstunnels 5.158.304,00 5.060.300 3.102.958

2100206 Kapitaallasten verkeerstunnels 6.885.020,00 7.370.700 6.807.687

2100301 Onderhoud bruggen en viaducten (Centrale Stad) 6.449.950,00 6.324.780 6.234.012

2100302 Kapitaallasten bruggen (gehele stad) 7.038.636,00 7.682.230 8.066.829

2100401 Openbare verlichting 10.450.669,00 10.101.680 10.708.483

2100402 Kapitaallasten openbare verlichting 12.192.864,00 13.894.600 13.614.543

2100403 Reclame 274.416,00 361.110 1.093.839

2110101 Verkeerssystemen 6.388.380,00 6.483.740 6.487.111

2110103 Kapitaallasten verkeerssystemen 4.963.492,00 5.534.950 5.718.345

2110105 Kapitaallasten infrastructuur IJ-oevers 241.070,00 247.580 256.922

2120201 Bijdrage exploitatie openbaar vervoer 0,00 0 0

2120202 Bijdrage beheer en onderhoud railinfrastructuur 64.159.977,00 108.011.810 55.702.542

2120206 Uitgaven personeelsvoorziening GVB 5.372.243,00 5.400.000 5.400.000

2120207 Strategisch beheer Activa BV 140.522,00 205.050 126.450

2120208 Beheer busstations 355.000,00 810.000 754.695

2120301 Spoorbaan Amsterdam-Utrecht, inclusief bijbehorende 

viaducten, alsmede enige kunstwerken in andere 

spoorbanen

345.639,00 396.710 367.845

2120302 Kapitaallasten spoorbaan Amsterdam-Utrecht inclusief 

viaducten

678.185,00 674.920 674.924

2140109 Uitgaven uit het Mobiliteitsfonds voor een hele en mooie 

stad

2.335.276,00 10.540.000 7.307.104

2140209 Uitgaven Parkeerbeheer 11.326.476,00 13.906.000 15.001.390

2210102 Kapitaallasten havens, vaarten enz. (gehele stad) 1.813.830,00 1.981.320 1.906.723

2400101 Sluizen en waterkeringen 1.604.206,00 1.741.760 1.714.025

2400102 Kapitaallasten sluizen en waterkeringen 649.534,00 716.670 695.670

3100411 Kapitaallasten illuminatie van de stad 381.072,00 512.560 375.500

9809514 Dotatie reserve inrichting Wibautas (dIVV) 0,00 0 0

9809522 Dotatie reserve beheer stedelijke infrastructuur 0,00 0 4.953.675

9809529 Dotatie Mobiliteitsfonds voor een goed beheerde 

stedelijke infrastructuur

0,00 0 0

  Sub-rsg 50.13 Een hele en mooie stad 169.069.302,00 231.872.480 175.932.250

  Sub-rsg 50.14 Goede mobiliteit in de stad

2100108 Uitgaven IJweg 551.177,00 2.706.000 555.899

2100111 Langzaam verkeerpassage CS, decentralisatie uitkering 

tbv spoorse doorsnijdingen

2.000.000,00 2.000.000 2.000.000

2100207 Westertoegang, decentralisatie uitkering tbv spoorse 

doorsnijdingen

0,00 841.090 107.685

2110203 Subsidie Echte Nederlandse Fietsers Bond 125.302,00 124.460 0

2110208 Coördinatie uitvoering 2.776.669,00 2.477.280 2.364.933

2110217 Strategisch beheer CFA 373.442,00 370.440 0

2120203 Bijdrage busstation Centraal Station (IJsei) 3.645.650,00 4.722.000 18.004.725

2120508 Kapitaallasten Noord/Zuidlijn 10.780.807,00 20.103.740 17.324.868

2120509 Kapitaallasten IJ-tram 290.432,00 298.670 298.665

2120510 Kapitaallasten overige railverbindingen 213.291,00 217.570 217.577

2120515 Uitgaven gemeentelijk aandeel Noord/Zuidlijn 17.318.145,00 43.011.000 63.639.390

2140105 Uitgaven uit het Mobiliteitsfonds voor mobiliteit in de 

stad

12.988.392,00 18.941.000 13.993.404

2140203 Kapitaallasten parkeergarages 621.680,00 720.030 686.956

2140206 Exploitatie parkeergebouwen OGA 19.699.132,00 19.222.840 0

2140207 Exploitatie parkeergebouwen dIVV 7.306.538,00 7.646.430 0

2140208 Exploitatie parkeergebouwen Parkeergebouwen 2.355.664,00 2.162.290 2.139.708

2140210 Openbare garages 0,00 0 20.199.934

2140211 P+R terreinen 0,00 0 3.934.724

2230101 Exploitatie pontveren 8.611.699,00 8.185.700 8.482.202

2230103 Pontveren Noordzeekanaal 10.192.071,00 10.515.090 10.402.541

9600149 Parkeergebouwen 1.452.491,00 605.420 2.284.985
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Baten

Rekening Begroting Rekening

Volgnummer Omschrij v ing 2010 2011 2011

€ € €

  Sub-rsg 50.13 Een hele en mooie stad

2100102 Onderhoud bestrating 0,00 0 0

2100104 35.590,00 0 0

2100106 Voeding reserve beheer stedelijke infrastructuur 0,00 0 0

2100205 Beheer en onderhoud verkeerstunnels 39.390,00 0 180

2100206 0,00 0 0

2100301 Huurinkomsten bruggen en viaducten (Centrale Stad) 27.749,00 170.960 17.889

2100302 0,00 0 0

2100401 Openbare verlichting 1.475.474,00 1.250.000 1.070.174

2100402 0,00 0 0

2100403 Reclame 2.182.862,00 2.038.270 4.445.696

2110101 Verkeerssystemen 399.009,00 491.260 485.147

2110103 0,00 0 0

2110105 0,00 0 0

2120201 Rijksbijdrage exploitatie openbaar vervoer 60.010.533,00 108.011.810 55.702.541

2120202 0,00 0 0

2120206 0,00 0 0

2120207 0,00 0 0

2120208 Beheer busstations 0,00 0 3.360

2120301 130.232,00 150.000 135.803

2120302 0,00 0 0

2140109 0,00 0 0

2140209 Inkomsten Parkeerbeheer 11.753.322,00 13.923.000 15.749.630

2210102 0,00 0 0

2400101 Sluizen en waterkeringen 0,00 0 0

2400102 0,00 0 0

3100411 0,00 0 0

9809514 Onttrekking reserve inrichting Wibautas (dIVV) 564.272,00 0 0

9809522 Onttrekking reserve beheer stedelijke infrastructuur 8.371.859,00 2.000.000 2.262.966

9809529 Onttrekking Mobiliteitsfonds voor een goed beheerde 

stedelijke infrastructuur

2.335.276,00 10.540.000 7.307.104

  Sub-rsg 50.13 Een hele en mooie stad 87.325.568,00 138.575.300 87.180.490

  Sub-rsg 50.14 Goede mobiliteit in de stad

2100108 Voeding reserve IJweg 0,00 0 0

2100111 Langzaam verkeerpassage CS, decentralisatie uitkering 

tbv spoorse doorsnijdingen

0,00 0 0

2100207 Westertoegang, decentralisatie uitkering tbv spoorse 

doorsnijdingen

0,00 0 0

2110203 0,00 0 0

2110208 Coördinatie uitvoering (inkomsten) 995.168,00 804.820 807.250

2110217 Strategisch beheer CFA 0,00 0 0

2120203 Bijdrage busstation Centraal Station (IJsei) 0,00 0 0

2120508 Noord/Zuidlijn 0,00 0 0

2120509 IJ-tram 0,00 0 0

2120510 0,00 0 0

2120515 82.145,00 0 109.754.000

2140105 0,00 0 0

2140203 Kapitaallasten parkeergarages 621.680,00 720.030 686.956

2140206 Exploitatie parkeergebouwen OGA 17.699.028,00 17.124.550 0

2140207 Exploitatie parkeergebouwen dIVV 8.279.622,00 9.215.960 0

2140208 Exploitatie parkeergebouwen Parkeergebouwen 1.825.829,00 1.743.330 1.784.642

2140210 Openbare garages 0,00 0 21.553.056

2140211 P+R terreinen 0,00 0 4.165.248

2230101 Exploitatie pontveren 955.367,00 888.030 897.514

2230103 Pontveren Noordzeekanaal 10.192.071,00 10.515.090 10.402.540

9600149 Parkeergebouwen 477.072,00 605.420 1.174.993
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9804091 Dotatie reserve bewonersgarages Zuidoost 81.254,00 52.440 63.815

9804093 Dotatie reserve vakantiegeld van voormalig DAB - 

Parkeergebouwen medewerkers

0,00 0 0

9804094 Dotatie Egalisatiereserve CAN-gebied 393.473,00 212.840 354.836

9804095 Dotatie reserve WW van voormalig dAB-

Parkeergebouwen medewerkers

0,00 0 0

9809506 Dotatie reserve Gemeentelijk aandeel in  kosten 

busstation / auto-onderdoorgang CS (dIVV)

3.000.000,00 0 0

9809507 Dotatie reserve Gemeentelijk aandeel kosten 

Noord/Zuidlijn

3.382.145,00 0 109.754.540

9809509 Dotatie Risicoreservering IJsei (dIVV) 0,00 0 0

9809521 Dotatie reserve NDSM-veer 20.367,00 18.030 27.514

9809525 Dotatie Mobiliteitsfonds voor behoud en verbeteren OV 0,00 0 0

9809530 Dotatie reserve IJweg 0,00 0 0

9809569 Dotatie reserve P+R programma 0,00 0 1.586.116

  Sub-rsg 50.14 Goede mobiliteit in de stad 108.179.821,00 145.154.360 278.425.017

  Sub-rsg 50.15 Goede bereikbaarheid v an de stad

2100109 Uitgaven Westrandweg / 2e Coentunnel 935.772,00 310.000 659.682

2140107 Uitgaven uit het Mobiliteitsfonds voor betere 

bereikbaarheid van de stad

4.443.403,00 12.548.450 6.416.265

9809527 Dotatie Mobiliteitsfonds voor betere bereikbaarheid in 

stad en regio

0,00 0 0

9809531 Dotatie reserve Westrandweg / 2e Coentunnel 0,00 0 0

9809567 Dotatie reserve RealTimeParkeren 0,00 0 900.000

9809570 Dotatie reserve verlaging Westertoegang 0,00 0 841.087

  Sub-rsg 50.15 Goede bereikbaarheid v an de stad 5.379.175,00 12.858.450 8.817.034

  Sub-rsg 50.16 Een v erkeersv eilige stad

2100208 Veiligheidsbeambte gemeentelijke wegtunnels 0,00 0 175.874

2100209 Verkeerleiding en verkeersmanagement 0,00 0 2.141.680

2100502 Gladheidsbestrijding hoofdinfrastructuur exclusief 

Noord en Zuidoost

2.131.991,00 1.500.170 1.317.919

2140108 Uitgaven uit het Mobiliteitsfonds voor een 

verkeersveilige stad

3.069.039,00 4.782.000 4.066.487

9809528 Dotatie Mobiliteitsfonds voor een veiligere stad 0,00 0 0

  Sub-rsg 50.16 Een v erkeersv eilige stad 5.201.030,00 6.282.170 7.701.960
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9804091 Onttrekking reserve bewonersgarages Zuidoost 611.091,00 471.400 418.773

9804093 Onttrekking reserve vakantiegeld van voormalig DAB - 

Parkeergebouwen medewerkers

114.600,00 0 0

9804094 Onttrekking Egalisatiereserve CAN-gebied 680.757,00 685.490 408.858

9804095 Onttrekking reserve WW van voormalig dAB-

Parkeergebouwen medewerkers

38.000,00 0 0

9809506 Onttrekking reserve Gemeentelijk aandeel in  kosten 

busstation / auto-onderdoorgang CS (dIVV)

3.645.650,00 4.722.000 18.004.725

9809507 Onttrekking reserve Gemeentelijk aandeel kosten 

Noord/Zuidlijn

17.318.145,00 43.011.000 63.639.930

9809509 Onttrekking Risicoreservering IJsei (dIVV) 3.000.000,00 0 0

9809521 Onttrekking reserve NDSM-veer 494.460,00 494.460 494.460

9809525 Onttrekking Mobiliteitsfonds voor behoud en verbeteren 

OV

12.988.392,00 18.941.000 13.993.404

9809530 Onttrekking reserve IJweg 551.177,00 2.706.000 555.899

9809569 Onttrekking reserve P+R programma 0,00 0 0

  Sub-rsg 50.14 Goede mobiliteit in de stad 80.570.254,00 112.648.580 248.742.248

  Sub-rsg 50.15 Goede bereikbaarheid v an de stad

2100109 Voeding reserve Westrandweg / 2e Coentunnel 0,00 0 0

2140107 0,00 0 0

9809527 Onttrekking Mobiliteitsfonds voor betere bereikbaarheid 

in stad en regio

4.443.403,00 12.548.450 6.416.265

9809531 Onttrekking reserve Westrandweg / 2e Coentunnel 935.772,00 310.000 659.682

9809567 Onttrekking reserve RealTimeParkeren 0,00 0 42.372

9809570 Onttrekking reserve verlaging Westertoegang 0,00 0 107.685

  Sub-rsg 50.15 Goede bereikbaarheid v an de stad 5.379.175,00 12.858.450 7.226.004

  Sub-rsg 50.16 Een v erkeersv eilige stad

2100208 Veiligheidsbeambte gemeentelijke wegtunnels 0,00 0 0

2100209 Verkeerleiding en verkeersmanagement 0,00 0 0

2100502 0,00 0 0

2140108 0,00 0 0

9809528 Onttrekking Mobiliteitsfonds voor een veiligere stad 3.069.039,00 4.782.000 4.066.487

  Sub-rsg 50.16 Een v erkeersv eilige stad 3.069.039,00 4.782.000 4.066.487
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  Sub-rsg 50.17 Ov erig in programma v erkeer

2110206 Bestuurshulp van de Dienst Infrastructuur, Verkeer en 

Vervoer

433.175,00 490.730 808.500

2110209 Verkeer en Vervoer 5.195.892,00 3.648.180 3.610.218

2110212 Kapitaallasten huisvesting Nieuwe Vaart 193.518,00 185.890 185.887

2110213 Stelpost bezuiniging apparaatskosten dIVV -1.192.947,00 -3.211.899 -1.275.702

2140101 0,00 0 0

2140102 Uitgaven uit het Mobiliteitsfonds 6.384.284,00 10.828.000 10.582.862

2140104 Mobiliteitsfonds 98.016,00 94.620 94.613

8100104 Kapitaallasten ruimtelijke ordening 2.676.280,00 2.089.260 2.089.261

9809503 Dotatie Mobiliteitsfonds - algemene reserve (dIVV) 2.961.438,00 0 3.253.875

9809504 Dotatie Mobiliteitsfonds - bestemmingsreserve (dIVV) 36.547.587,00 47.833.960 48.810.630

9809568 Dotatie reserve verbeterplan DIVV 0,00 0 2.000.000

  Sub-rsg 50.17 Ov erig in programma v erkeer 53.297.243,00 61.958.741 70.160.144

  Sub-rsg 50.18 Een schone stad

2110218 Mobiliteit en openbaar vervoer 4.240.391,00 2.000.000 413.884

2140106 Uitgaven uit het Mobiliteitsfonds voor een schone stad 690.674,00 2.033.000 3.047.164

7230107 Luchtkwaliteit 7.980.386,00 6.250.000 7.256.433

9801917 Dotatie reserve Luchtkwaliteit 0,00 0 0

9801936 Dotatie reserve Fonds Luchtkwaliteit 0,00 0 810.448

9809523 Dotatie reserve Voorrang Gezonde Stad 0,00 0 0

9809526 Dotatie Mobiliteitsfonds voor betere luchtkwaliteit in de 

stad

0,00 0 0

  Sub-rsg 50.18 Een schone stad 12.911.451,00 10.283.000 11.527.929

  Sub-rsg 50.19 Een sociaal v eilige stad

2120104 Sociale veiligheid openbaar vervoer 9.469.374,00 9.712.450 9.400.704

2140110 Uitgaven uit het Mobiliteitsfonds voor een sociaal 

veilige stad

881.223,00 1.980.000 1.660.112

9809532 Dotatie reserve Bureau Monumenten en Archeologie 208.270,00 0 0

9809533 Mobiliteitsfonds voor een sociaal veiligere stad 0,00 0 0

9809832 Dotatie Mobiliteitsfonds voor een sociaal sterke stad 0,00 0 0

  Sub-rsg 50.19 Een sociaal v eilige stad 10.558.867,00 11.692.450 11.060.816

 Totaal van de lasten 380.313.264,00 497.686.151,00 581.812.711,00

 Totaal van de baten 253.876.247,00 365.507.290,00 453.028.160,00

 Nadelig saldo 126.437.017,00 132.178.861,00 128.784.551,00

Resultaat voor bestemming 156.927.561,00 200.714.391,00 94.210.785,00

Dotaties 47.021.379,00 48.117.270,00 174.104.775,00

Onttrekkingen 77.511.923,00 116.652.800,00 139.531.009,00

Resultaatbestemming -30.490.544,00 -68.535.530,00 34.573.766,00

Resultaat na bestemming 126.437.017,00 132.178.861 128.784.551
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  Sub-rsg 50.17 Ov erig in programma v erkeer

2110206 Bestuurshulp van de Dienst Infrastructuur, Verkeer en 

Vervoer

24.810,00 0 2.025.962

2110209 Verkeer en Vervoer 706.558,00 0 136.349

2110212 0,00 0 0

2110213 Stelpost bezuiniging apparaatskosten dIVV 0,00 0 0

2140101 Afdracht Mobiliteitsfonds aan algemene dienst 728.000,00 10.728.000 10.728.000

2140102 Voeding Mobiliteitsfonds 35.843.600,00 47.833.960 47.205.257

2140104 0,00 0 0

8100104 Kapitaallasten ruimtelijke ordening 0,00 0 0

9809503 Onttrekking Mobiliteitsfonds - algemene reserve (dIVV) 1.495.759,00 0 3.609.590

9809504 Onttrekking Mobiliteitsfonds - bestemmingsreserve 

(dIVV)

8.553.950,00 10.828.000 11.832.520

9809568 Onttrekking reserve verbeterplan DIVV 0,00 0 370.519

  Sub-rsg 50.17 Ov erig in programma v erkeer 47.352.677,00 69.389.960 75.908.197

  Sub-rsg 50.18 Een schone stad

2110218 Mobiliteit en openbaar vervoer 0,00 0 0

2140106 0,00 0 0

7230107 Luchtkwaliteit 6.992.352,00 5.650.000 7.642.658

9801917 Onttrekking reserve Luchtkwaliteit 1.500.000,00 0 0

9801936 Onttrekking reserve Fonds Luchtkwaliteit 988.033,00 600.000 424.224

9809523 Onttrekking reserve Voorrang Gezonde Stad 4.240.391,00 0 0

9809526 Onttrekking Mobiliteitsfonds voor betere luchtkwaliteit in 

de stad

690.674,00 2.033.000 3.047.164

  Sub-rsg 50.18 Een schone stad 14.411.450,00 8.283.000 11.114.046

  Sub-rsg 50.19 Een sociaal v eilige stad

2120104 Sociale veiligheid openbaar vervoer 207.622,00 0 89.973

2140110 0,00 0 0

9809532 Onttrekking reserve Bureau Monumenten en Archeologie 0,00 0 208.270

9809533 Mobiliteitsfonds voor een sociaal veiligere stad 881.223,00 0 1.660.112

9809832 Onttrekking Mobiliteitsfonds voor een sociaal sterke stad 0,00 1.980.000 0

  Sub-rsg 50.19 Een sociaal v eilige stad 1.088.845,00 1.980.000 1.958.355

 Totaal van de baten 253.876.247,00 365.507.290,00 453.028.160,00

 Totaal van de lasten 380.313.264,00 497.686.151,00 581.812.711,00

 Voordeling saldo -126.437.017,00 -132.178.861,00 -128.784.551,00

Resultaat voor bestemming -95.946.473,00 -63.643.331,00 -163.358.317,00

Dotaties 47.021.379,00 48.117.270,00 174.104.775,00

Onttrekkingen 77.511.923,00 116.652.800,00 139.531.009,00

Resultaatbestemming -30.490.544,00 -68.535.530,00 34.573.766,00

Resultaat na bestemming -126.437.017,00 -132.178.861 -128.784.551
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 Openbare ruimte, groen, sport en recreatie

  Sub-rsg 60.1 Beheer openbare ruimte

2100101 Onderhoud en beheer van het openbaar areaal in 

Westpoort

3.342.731,00 -100.000 2.583.429

2100107 Bijdrage van de gemeente in de kosten van het 

onderhoud en de vernieuwing van wegen in het 

havengebied

3.469.047,00 8.181.450 3.743.533

5600105 Beleidscapaciteit openbare ruimte en groen 1.587.154,00 1.324.230 1.380.786

5600111 Reiniging/intensivering schone stad 399.475,00 0 0

5600112 Museumplein 99.965,00 40.000 391.635

5600113 Leidseplein 58.050,00 50.000 90.351

5600117 Grootstedelijke openbare ruimte 0,00 4.000.000 123.000

5600201 Kapitaallasten speelplaatsen en -vijvers 104.910,00 103.880 103.872

6110115 Vangnetvoorziening afbouw ID banen - milieu / groen 

(prioriteit 2010)

0,00 90.000 80.000

8300118 Dotatie voorziening 1e verstrating 14.399.221,00 0 0

9803206 Dotatie reserve De Rode Loper 1.000.000,00 1.000.000 1.000.000

9803210 Dotatie reserve Museumplein (DRO) 0,00 0 0

9803211 Dotatie reserve Hot spots verloedering (DRO) 0,00 0 0

9803212 Dotatie reserve Leidseplein (DRO) 0,00 0 0

9803223 Dotatie Openbare Ruimte gelden 0,00 0 1.123.000

  Sub-rsg 60.1 Beheer openbare ruimte 24.460.553,00 14.689.560 10.619.606

  Sub-rsg 60.2 Groengebieden in en nabij  de stad

5600101 Kapitaallasten investeringsbijdragen aan stadsdelen 

(groenfonds)

12.161.252,00 1.677.290 731.324

5600102 Kapitaallasten openbaar groen (gehele stad) 939.617,00 911.570 911.573

5600103 Amsterdamse Bos 7.334.534,00 5.667.255 6.055.154

5600104 Groene daken 0,00 250.000 252.710

5600106 Incidentele groenmiddelen 0,00 5.500.000 0

5600108 Groenmiddelen 2007-2010 4.384.132,00 305.000 113.914

5600114 Sloterplas en parken 2.798.340,00 95.370 304.354

5600116 ISV/SVF (DRO) 2.246.471,00 800.000 8.420

5600301 Bijdrage aan de Stichting Gooisch Natuurreservaat 131.964,00 148.810 142.228

5600303 Bijdrage aan het Recreatieschap Het Twiske 317.310,00 290.070 297.533

5600304 Bijdrage aan het Recreatieschap Waterland 115.741,00 105.140 117.662

5600305 Bijdrage aan het Recreatieschap Vinkeveense Plassen 234.700,00 233.130 223.000

5600306 Bijdrage aan het Recreatieschap Spaarnwoude 201.510,00 168.240 209.970

5600307 Kapitaallasten van verstrekte geldleningen Stichting 

Hortus

15.750,00 13.530 13.529

5600308 Bijdrage aan het Groengebied Amstelland 1.173.650,00 1.236.580 1.123.593

5600311 Groene Plantage inclusief subsidie Hortus 819.022,00 705.300 808.830

5600312 Personele inzet recreatieschappen 45.068,00 42.940 43.889

9803204 Dotatie reserve Groenmiddelen (DRO) 0,00 0 4.500.000

9803774 Dotatie reserve Hortus 0,00 0 0

  Sub-rsg 60.2 Groengebieden in en nabij  de stad 32.919.061,00 18.150.225 15.857.683

  Sub-rsg 60.3 Sportdeelname en -stimulering

5300105 Kapitaallasten lening Stichting tennis Osdorp 0,00 0 2.602

5300116 Stelpost combinatiefunctie 3.086.722,00 2.651.330 3.073.628

5300201 Amsterdamse Sportraad 204.648,00 199.050 223.138

5300203 Sportdeelname en stimulering (beleid) 2.150.727,00 440.729 1.309.231

5300502 Sportdeelname en stimulering (service) 3.096.768,00 2.106.570 2.533.714

5300504 Apparaatskosten Sportservice 1.749.619,00 1.777.630 2.386.973

9803723 Dotatie reserve Impuls Brede School (DMO) 0,00 0 0

9803738 Dotatie reserve Sportuitmarkt 0,00 0 0

9803739 Dotatie reserve Verenigingsondersteuning 0,00 0 0

9803776 Dotatie reserve MAJOS 0,00 0 0

9803797 Dotatie reserve Sportplan 2009 - 2012 1.500.000,00 0 0

  Sub-rsg 60.3 Sportdeelname en -stimulering 11.788.484,00 7.175.309 9.529.286
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 Openbare ruimte, groen, sport en recreatie

  Sub-rsg 60.1 Beheer openbare ruimte

2100101 Inkomsten uit uitvoering voor externe partijen 

(Westpoort), uitvoering gladheidsbestrijding en verkoop 

van zout aan stadsdelen

0,00 0 0

2100107 0,00 150.000 0

5600105 0,00 0 0

5600111 Reiniging/intensivering schone stad 0,00 0 0

5600112 Museumplein 0,00 0 0

5600113 Leidseplein 0,00 0 0

5600117 Grootstedelijke openbare ruimte 0,00 0 0

5600201 0,00 0 0

6110115 Vangnetvoorziening afbouw ID banen - milieu / groen 

(prioriteit 2010)

0,00 0 0

8300118 Vrijval voorziening 1e verstrating 14.228.410,00 0 0

9803206 Onttrekking reserve De Rode Loper 0,00 0 0

9803210 Onttrekking reserve Museumplein (DRO) 99.988,00 40.000 391.635

9803211 Onttrekking reserve Hot spots verloedering (DRO) 422.041,00 0 0

9803212 Onttrekking reserve Leidseplein (DRO) 57.308,00 50.000 90.350

9803223 Onttrekking Openbare Ruimte gelden 0,00 0 0

  Sub-rsg 60.1 Beheer openbare ruimte 14.807.747,00 240.000 481.985

  Sub-rsg 60.2 Groengebieden in en nabij  de stad

5600101 10.472.879,00 0 0

5600102 Bespaarde rente 0,00 0 0

5600103 Ontvangen huur en pacht Amsterdamse Bos 1.503.631,00 284.270 835.624

5600104 Groene daken 0,00 0 0

5600106 Incidentele groenmiddelen 0,00 0 0

5600108 0,00 0 0

5600114 Sloterplas en parken 0,00 0 0

5600116 ISV/SVF (DRO) 2.246.471,00 800.000 8.420

5600301 0,00 0 0

5600303 0,00 0 0

5600304 Recreatieschap Waterland 79.260,00 69.530 76.370

5600305 0,00 0 0

5600306 Bijdrage aan het Recreatieschap Spaarnwoude 55.170,00 49.670 60.240

5600307 Rente van verstrekte geldleningen Stichting Hortus 15.750,00 13.530 13.529

5600308 0,00 0 0

5600311 Groene Plantage 0,00 0 0

5600312 Personele inzet recreatieschappen 0,00 0 0

9803204 Onttrekking reserve Groenmiddelen (DRO) 7.544.222,00 400.480 446.854

9803774 Onttrekking reserve Hortus 0,00 0 59.822

  Sub-rsg 60.2 Groengebieden in en nabij  de stad 21.917.383,00 1.617.480 1.500.859

  Sub-rsg 60.3 Sportdeelname en -stimulering

5300105 Kapitaallasten lening Stichting tennis Osdorp 0,00 0 2.602

5300116 136.193,00 0 65.917

5300201 Amsterdamse Sportraad 496,00 0 0

5300203 Sportdeelname en stimulering (beleid) 699.644,00 0 89.998

5300502 Sportdeelname en stimulering (service) 978.795,00 150.840 762.228

5300504 Apparaatskosten Sportservice 0,00 0 51.244

9803723 Onttrekking reserve Impuls Brede School (DMO) 231.228,00 0 0

9803738 Onttrekking reserve Sportuitmarkt 87.500,00 0 0

9803739 Onttrekking reserve Verenigingsondersteuning 100.000,00 0 0

9803776 Onttrekking reserve MAJOS 540.000,00 0 0

9803797 Onttrekking reserve Sportplan 2009 - 2012 0,00 0 1.500.000

  Sub-rsg 60.3 Sportdeelname en -stimulering 2.773.856,00 150.840 2.471.989
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  Sub-rsg 60.4 Topsport

5300104 Kapitaallasten van verstrekte geldlening - 

Basketbalvereniging ABC

1.218,00 970 1.130

5300215 Topsport,  Evenementen en Olympische Ambitie 3.394.742,00 4.575.240 3.288.600

  Sub-rsg 60.4 Topsport 3.395.960,00 4.576.210 3.289.730

  Sub-rsg 60.5 Sportv oorzieningen en -accommodaties

5300102 Kapitaallasten van verstrekte geldleningen Stichting 

SIA

65.967,00 51.760 51.765

5300103 Subsidies en kapitaallasten sportaccommodaties 4.632.673,00 4.947.120 4.773.851

5300106 Exploitatie Sporthallen Zuid 1.977.598,00 1.986.662 2.405.157

5300107 Exploitatie overige gemeentelijke sportaccommodaties 791.136,00 747.160 890.960

5300204 Apparaatskosten sportbeleid 1.043.325,00 690.520 841.458

9804072 Dotatie reserve vakantiegeld (DAB - Sporthallen Zuid) 0,00 0 0

  Sub-rsg 60.5 Sportv oorzieningen en -accommodaties 8.510.69 9,00 8.423.222 8.963.191

  Sub-rsg 60.6 Dieren

1400201 Dierenbescherming Amsterdam 1.207.187,00 1.184.310 1.161.225

5600310 Koninklijk Zoölogisch Genootschap Natura Artis 

Magistra

13.803.340,00 6.251.440 6.321.631

9803732 Dotatie reserve Bijdrage masterplan Artis 0,00 0 0

  Sub-rs g 60.6 Dieren 15.010.527,00 7.435.750 7.482.856

 Totaal van de lasten 96.085.284,00 60.450.276,00 55.742.352,00

 Totaal van de baten 47.824.891,00 2.913.860,00 6.008.434,00

 Nadelig saldo 48.260.393,00 57.536.416,00 49.733.918,00

Resultaat voor bestemming 59.842.680,00 57.026.896,00 45.599.579,00

Dotaties 2.500.000,00 1.000.000,00 6.623.000,00

Onttrekkingen 14.082.287,00 490.480,00 2.488.661,00

Resultaatbestemming -11.582.287,00 509.520,00 4.134.339,00

Resultaat na bestemming 48.260.393,00 57.536.416 49.733.918
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Rekening Begroting Rekening

Volgnummer Omschrij v ing 2010 2011 2011

€ € €

  Sub-rsg 60.4 Topsport

5300104 Rente van verstrekte geldlening - Basketbalvereniging 

ABC

1.218,00 970 1.130

5300215 Topsport,  Evenementen en Olympische Ambitie 1.828.952,00 0 41.346

  Sub-rsg 60.4 Topsport 1.830.170,00 970 42.476

  Sub-rsg 60.5 Sportv oorzieningen en -accommodaties

5300102 Rente van verstrekte geldleningen Stichting SIA 65.967,00 51.760 51.765

5300103 Subsidies en kapitaallasten sportaccommodaties 0,00 0 17.500

5300106 Exploitatie Sporthallen Zuid 961.572,00 618.050 1.038.468

5300107 Exploitatie overige gemeentelijke sportaccommodaties 281.957,00 219.590 388.783

5300204 Apparaatskosten sportbeleid 171.790,00 0 0

9804072 Onttrekking reserve vakantiegeld (DAB - Sporthallen 

Zuid)

0,00 0 0

  Sub-rsg 60.5 Sportv oorzieningen en -accommodaties 1.481.28 6,00 889.400 1.496.516

  Sub-rsg 60.6 Dieren

1400201 Dierenbescherming Amsterdam 0,00 0 0

5600310 Koninklijk Zoölogisch Genootschap Natura Artis 

Magistra

14.449,00 15.170 14.609

9803732 Onttrekking reserve Bijdrage masterplan Artis 5.000.000,00 0 0

  Sub-rsg 60.6 Dieren 5.014.449,00 15.170 14.609

 Totaal van de baten 47.824.891,00 2.913.860,00 6.008.434,00

 Totaal van de lasten 96.085.284,00 60.450.276,00 55.742.352,00

 Voordeling saldo -48.260.393,00 -57.536.416,00 -49.733.918,00

Resultaat voor bestemming -36.678.106,00 -58.045.936,00 -53.868.257,00

Dotaties 2.500.000,00 1.000.000,00 6.623.000,00

Onttrekkingen 14.082.287,00 490.480,00 2.488.661,00

Resultaatbestemming -11.582.287,00 509.520,00 4.134.339,00

Resultaat na bestemming -48.260.393,00 -57.536.416 -49.733.918
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Rekening Begroting Rekening

Volgnummer Omschrij v ing 2010 2011 2011

€ € €

 Cultuur en monumenten

  Sub-rsg 70.1 Monumenten en archeologie

5410202 Kapitaallasten torens, poorten, monumenten en 

fonteinen

159.809,00 158.420 158.420

5410206 Bureau monumentenzorg 4.761.142,00 4.016.500 4.627.572

5410207 Portugees Israëlitische Synagoge 1.000.000,00 0 0

5410208 ISV 2.000.000,00 0 400.000

5410209 Noord/Zuidlijn 686.952,00 946.000 541.464

5410306 Kapitaallasten stadsarcheologie 38.196,00 37.990 37.992

9800427 Dotatie reserve WABO Bureau Monumenten en 

Archeologie

0,00 0 160.000

9800428 Dotatie reserve 400 jaar grachten 0,00 0 90.000

9801939 Dotatie reserve WABO Bureau Monumenten en 

Archeologie

160.000,00 0 0

  Sub-rsg 70.1 Monumenten en archeologie 8.806.099,00 5.158.910 6.015.448

  Sub-rsg 70.2 Kunstenplan

5110105 Kunsteducatie 9.592.759,00 9.606.010 9.891.839

5400101 Beeldende kunst 2.579.923,00 2.526.694 2.540.070

5400102 Film, fotografie en nieuwe media 2.855.411,00 2.757.000 2.793.817

5400104 Letteren 426.530,00 420.810 426.530

5400305 Theater 27.979.086,00 27.513.990 27.623.896

5400306 Muziek 28.409.850,00 28.021.190 28.435.672

5400307 Dans 5.977.970,00 5.895.040 5.907.767

5400312 Kapitaallasten van verstrekte geldlening Stichting Het 

Ketelhuis

3.760,00 3.170 3.167

5400402 Infrastructuur (AFK) 10.898.060,00 10.751.810 10.898.060

5400601 Amateurkunst 863.670,00 846.880 849.080

5400704 Investeringen en onderhoud cultureel vastgoed 4.342.859,00 1.988.260 363.864

5400705 Cultuurpanden in beheer bij DMO 0,00 1.075.610 1.152.167

5400712 Uitvoering kunstenplan 608.575,00 498.796 380.019

5400713 Talentontwikkeling en vrije tijd 2.156.471,00 0 8.162

5410102 Exploitatie Amsterdams Historisch Museum en Museum 

Willet-Holthuysen

11.089.661,00 0 0

5410120 Musea 2.466.440,00 28.264.490 34.274.807

5410121 Subsidie en kapitaallasten Stedelijk Museum 

Amsterdam

14.291.594,00 800.000 0

9803716 Dotatie reserve Cultureel Beleggen 451.244,00 194.120 328.116

9803724 Dotatie reserve Onderhoud Cultuurpanden 514.636,00 518.390 303.741

9803762 Dotatie reserve wachtgelden Muziekschool (DMO) 0,00 0 0

9803775 Dotatie reserve Talentontwikkeling 0,00 0 0

9803777 Dotatie reserve Laboratorium 50.000,00 50.000 50.000

9803783 Dotatie reserve pilot muziekonderwijs 0,00 0 250.000

9803786 Dotatie reserve nieuwbouw Stedelijk Museum 0,00 0 15.200.000

9803788 Dotatie reserve Exploitatie Cultuurpanden Centrum 0,00 0 1.398.804

9803796 Dotatie reserve Literair Festival 100.000,00 0 0

  Sub-rsg 70.2 Kunstenplan 125.658.499,00 121.732.260 143.079.578
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Rekening Begroting Rekening

Volgnummer Omschrij v ing 2010 2011 2011

€ € €

 Cultuur en monumenten

  Sub-rsg 70.1 Monumenten en archeologie

5410202 0,00 0 0

5410206 Bureau monumentenzorg 2.130.340,00 597.620 746.047

5410207 Portugees Israëlitische Synagoge 0,00 0 0

5410208 ISV 2.000.000,00 0 400.000

5410209 Noord/Zuidlijn 686.953,00 946.000 541.464

5410306 0,00 0 0

9800427 Onttrekking reserve WABO Bureau Monumenten en 

Archeologie

0,00 0 110.000

9800428 Ontrekking reserve 400 jaar grachten 0,00 0 0

9801939 Onttrekking reserve WABO Bureau Monumenten en 

Archeologie

0,00 0 160.000

  Sub-rsg 70.1 Monumenten en archeologie 4.817.293,00 1.543.620 1.957.511

  Sub-rsg 70.2 Kunstenplan

5110105 Rijksbijdrage kunsteducatie en onttrekking aan 

voorziening

4.699,00 0 0

5400101 Rijksbijdrage beeldende kunst 0,00 0 0

5400102 Film, fotografie en nieuwe media 60.000,00 0 0

5400104 0,00 0 0

5400305 Inkomsten Theater 3.981.002,00 3.431.000 3.623.655

5400306 Inkomsten Muziek 2.517.616,00 2.410.300 2.514.816

5400307 Inkomsten Dans 0,00 0 0

5400312 Rente van verstrekte geldlening Stichting Het Ketelhuis 3.760,00 3.170 3.167

5400402 Infrastructuur (AFK) 0,00 0 0

5400601 Amateurkunst 0,00 0 0

5400704 Investeringen en onderhoud cultureel vastgoed 1.607.690,00 0 20.924

5400705 Inkomsten cultuurpanden in beheer bij DMO 0,00 1.490.920 1.466.628

5400712 Inkomsten uitvoering kunstenplan 551.244,00 194.120 546.000

5400713 Talentontwikkeling en vrije tijd 0,00 0 7.300

5410102 Exploitatie Amsterdams Historisch Museum en Museum 

Willet-Holthuysen

1.297.720,00 0 0

5410120 Inkomsten Musea 0,00 1.497.720 2.979.357

5410121 Rijksbijdrage werkgelegenheidsimpuls nieuwbouw 

Stedelijk Museum

200.000,00 0 0

9803716 Onttrekking reserve Cultureel Beleggen 348.514,00 242.000 0

9803724 Onttrekking reserve Onderhoud Cultuurpanden 0,00 0 0

9803762 Onttrekking reserve wachtgelden Muziekschool (DMO) 97.211,00 15.000 0

9803775 Onttrekking reserve Talentontwikkeling 80.000,00 0 0

9803777 Onttrekking reserve Laboratorium 0,00 0 0

9803783 Onttrekking reserve pilot muziekonderwijs 0,00 0 250.000

9803786 Onttrekking reserve nieuwbouw Stedelijk Museum 337.500,00 337.500 3.042.002

9803788 Onttrekking reserve Exploitatie Cultuurpanden Centrum 150.000,00 0 70.000

9803796 Onttrekking reserve Literair Festival 0,00 0 0

  Sub-rsg 70.2 Kunstenplan 11.236.956,00 9.621.730 14.523.849
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Rekening Begroting Rekening
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  Sub-rsg 70.3 Lokale media

5800202 0,00 0 0

5800205 Kapitaallasten verstrekte geldlening AT5 7.723,00 4.060 4.057

  Sub-rsg 70.3 Lokale media 7.723,00 4.060 4.057

  Sub-rsg 70.4 Ov erige Kunst en Cultuur

5400204 Beheerkosten Muziektheater 3.505.431,00 3.543.197 3.191.988

5400308 Kapitaallasten van verstrekte geldlening Carré 598.937,00 585.140 585.137

5400309 Kapitaallasten van verstrekte geldlening Stichting 

Stadsschouwburg Amsterdam

554.383,00 554.390 553.518

5400310 Kapitaallasten van verstrekte geldleningen Stichting 

Melkweg

30.677,00 28.300 28.302

5400404 Kunstraad 429.530,00 429.530 451.530

5400703 Apparaatskosten Kunst en Cultuur 1.894.981,00 1.776.520 1.876.271

5410104 Kapitaallasten van verstrekte geldlening SSMA 6.511,00 0 0

6110112 Vangnetvoorziening afbouw ID banen - kunst en cultuur 

(prioriteit 2010)

341.107,00 175.000 -25.782

9803743 Dotatie reserve website Your Amsterdam 0,00 0 0

  Sub-rsg 70.4 Ov erige Kunst en Cultuur 7.361.557,00 7.092.077 6.660.964

  Sub-rsg 70.5 Lokale media

5800204 Lokale media 5.172.306,00 6.242.710 6.149.730

9803763 Dotatie egalisatiereserve AT5 (DMO) 0,00 0 0

9803770 Dotatie reserve AT5 0,00 0 0

  Sub-rsg 70.5 Lokale media 5.172.306,00 6.242.710 6.149.730

  Sub-rsg 70.6 Ov erige kunsten

5410105 Kapitaallasten verstrekte geldlening St. A'dams 

Historisch Museum

6.382,00 6.500 4.467

9803787 Dotatie egalisatiereserve kapitaallasten 

Stadsschouwburg

0,00 0 4.951.000

  Sub-rsg 70.6 Ov erige kunsten 6.382,00 6.500 4.955.467

 Totaal van de lasten 147.012.566,00 140.236.517,00 166.865.244,00

 Totaal van de baten 19.595.142,00 14.718.250,00 20.226.839,00

 Nadelig saldo 127.417.424,00 125.518.267,00 146.638.405,00

Resultaat voor bestemming 127.276.959,00 125.472.447,00 127.758.686,00

Dotaties 1.275.880,00 762.510,00 22.731.661,00

Onttrekkingen 1.135.415,00 716.690,00 3.851.942,00

Resultaatbestemming 140.465,00 45.820,00 18.879.719,00

Resultaat na bestemming 127.417.424,00 125.518.267 146.638.405
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  Sub-rsg 70.3 Lokale media

5800202 Vrijval voorziening AT5 0,00 0 0

5800205 Rente verstrekte geldlening AT5 7.723,00 4.060 4.057

  Sub-rsg 70.3 Lokale media 7.723,00 4.060 4.057

  Sub-rsg 70.4 Ov erige Kunst en Cultuur

5400204 0,00 0 0

5400308 Rente van verstrekte geldlening Carré 598.937,00 585.140 585.137

5400309 Rente van verstrekte geldlening Stichting 

Stadsschouwburg Amsterdam

554.383,00 554.380 553.518

5400310 Rente van verstrekte geldleningen Stichting Melkweg 30.677,00 28.300 28.302

5400404 Kunstraad 0,00 0 0

5400703 Apparaatskosten Kunst en Cultuur 0,00 0 83.478

5410104 Rente van verstrekte geldlening SSMA 6.511,00 0 0

6110112 Vangnetvoorziening afbouw ID banen - kunst en cultuur 

(prioriteit 2010)

0,00 0 0

9803743 Onttrekking reserve website Your Amsterdam 0,00 0 0

  Sub-rsg 70.4 Ov erige Kunst en Cultuur 1.190.508,00 1.167.820 1.250.435

  Sub-rsg 70.5 Lokale media

5800204 Inkomsten lokale media 2.214.090,00 2.252.330 2.266.580

9803763 Onttrekking egalisatiereserve AT5 (DMO) 0,00 0 0

9803770 Onttrekking reserve AT5 122.190,00 122.190 0

  Sub-rsg 70.5 Lokale media 2.336.280,00 2.374.520 2.266.580

  Sub-rsg 70.6 Ov erige kunsten

5410105 Rentebaten verstrekte geldlening St. A'dams Historisch 

Museum

6.382,00 6.500 4.467

9803787 Onttrekking egalisatiereserve kapitaallasten 

Stadsschouwburg

0,00 0 219.940

  Sub-rsg 70.6 Ov erige kunsten 6.382,00 6.500 224.407

 Totaal van de baten 19.595.142,00 14.718.250,00 20.226.839,00

 Totaal van de lasten 147.012.566,00 140.236.517,00 166.865.244,00

 Voordeling saldo -127.417.424,00 -125.518.267,00 -146.638.405,00

Resultaat voor bestemming -127.557.889,00 -125.564.087,00 -165.518.124,00

Dotaties 1.275.880,00 762.510,00 22.731.661,00

Onttrekkingen 1.135.415,00 716.690,00 3.851.942,00

Resultaatbestemming 140.465,00 45.820,00 18.879.719,00

Resultaat na bestemming -127.417.424,00 -125.518.267 -146.638.405
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Volgnummer Omschrij v ing 2010 2011 2011

€ € €

 Milieu en water

  Sub-rsg 80.1 Afv alv erwerking

2210106 Baggerslibverwerking J. v. Riebeeckhaven 656.443,00 1.025.680 453.909

7210201 Depot Gevaarlijk Afval 10.470.837,00 9.905.530 7.143.976

7210202 Afvalverwerkingsinrichting Amsterdam 106.871.178,00 92.755.594 104.540.605

7210203 Gemeentelijke afvalsorteerstations 11.337.586,00 11.412.000 10.692.807

7210204 Regionaal Sorteer Centrum 393.000,00 508.500 0

7210205 Kapitaallasten van verstrekte geldlening Stichting 

Afvalservice West

187.605,00 175.190 175.185

7210206 HR Centrale 91.260.783,00 108.129.600 90.435.547

9806002 Dotatie reserve Toekomstige WW-uitkeringen (AEB) 0,00 0 0

9806003 Dotatie reserve vakantiegeld (AEB) 0,00 0 0

9806004 Dotatie reserve REB-gelden (AEB) 0,00 0 0

  Sub-rsg 80.1 Afv alv erwerking 221.177.432,00 223.912.094 213.442.029

  Sub-rsg 80.2 Afv alwatertransport

7220101 Projecten rioolrecht 1.077.165,00 600.620 558.843

7220102 Grondwaterzorg in het kader van de Wet Verbrede 

Watertaken

1.804.897,00 1.826.170 2.475.911

7220103 Rioolgemalen 7.592.124,00 7.721.740 7.122.694

7220104 Perceptiekosten rioolrecht 2.263.739,00 2.288.180 2.327.144

7220108 Rioleringstaken 45.401.735,00 48.254.120 46.680.890

7220116 Dotatie voorziening rioolrecht 5.540.079,00 0 6.407.689

7220401 Bestuurshulp (Waternet) 290.336,00 304.860 284.467

7220402 Huis- en kolkaansluitingen 4.152.783,00 2.596.500 3.843.133

7260101 0,00 0 0

  Sub-rsg 80.2 Afv alwatertransport 68.122.858,00 63.592.190 69.700.771

  Sub-rsg 80.3 Drinkwaterv oorziening

3300201 Exploitatie door de Gemeentewaterleidingen 109.611.891,00 109.355.800 109.547.999

3300202 Kapitaallasten van verstrekte geldleningen Het 

Waterlaboratorium

43.600,00 33.480 33.480

9806301 Dotatie egalisatiereserve (Waternet) 0,00 0 0

9806305 Dotatie reserve in te verdienen overnamesommen 

(Waternet)

1.321.481,00 1.321.961 1.321.480

9806306 Dotatie reserve wachtgeld (Waternet) 0,00 0 0

  Sub-rsg 80.3 Drinkwaterv oorziening 110.976.972,00 110.711.241 110.902.959

  Sub-rsg 80.4 Milieu

7220403 Peilfilternet (voormalige opdrachten Omegam) 478.705,00 -29.350 0

7220404 Peilfilternet 64.579,00 -7.580 0

7220405 Grondwaterzorg 381.740,00 -19.240 0

7220406 Analyse bedrijfsafvalwater 82.688,00 75.880 970

7230103 Geluidwerende voorzieningen 58.812,00 58.430 58.431

7230104 Bevordering van het milieubesef 212.882,00 252.070 222.804

7230105 Dienst Milieu en Bouwtoezicht (milieu) 16.373.636,00 15.373.666 13.970.581

7230108 Bodemsanering 23.161.876,00 11.520.780 10.351.622

7230109 Gronddepots 6.185.313,00 3.341.710 2.803.254

7230110 Bijdrage Vereveningsfonds aan bodemsanering 0,00 0 3.322.145

7230113 Bodemcoördinatie 2.376.572,00 1.155.310 1.413.047

7230114 Subsidie NME-Centrum 539.946,00 552.730 551.111

7230115 Geotechnisch archief 67.754,00 83.300 137.430

7230116 Budget ten behoeve van de stadsdelen voor uit te 

voeren milieutaken

4.671.860,00 4.671.860 4.671.860

7230117 Onderhoud Diemerzeedijk (Waternet) 1.517.212,00 1.200.230 1.193.493

7230118 Onderhoud Diemerzeedijk (DMB) 1.733.896,00 1.900.000 1.246.438

8300115 Dotatie voorziening bodemsanering 0,00 16.807.340 0

8300123 Warmtenet 146.512,00 138.585 153.349

9801904 Dotatie reserve Bodemsaneringsgelden gemeente 

(DMB)

2.840.504,00 0 0

9801909 Dotatie reserve dienstverlening DMB (Milieu) 250.000,00 0 0

9801911 Dotatie reserve vakantiegeld (DMB) 0,00 0 0

9801912 Dotatie reserve Diemerzeedijk (DMB) 0,00 0 48.937

9801934 Dotatie reserve modelwoningen (DMB) 0,00 0 0

  Sub-rsg 80.4 Milieu 61.144.487,00 57.075.721 40.145.472
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Rekening Begroting Rekening

Volgnummer Omschrij v ing 2010 2011 2011

€ € €

 Milieu en water

  Sub-rsg 80.1 Afv alv erwerking

2210106 0,00 0 0

7210201 Depot Gevaarlijk Afval 10.909.335,00 10.204.480 7.569.219

7210202 Afvalverwerkingsinrichting Amsterdam 105.762.160,00 94.422.760 104.326.868

7210203 Gemeentelijke afvalsorteerstations 11.337.587,00 11.412.000 10.692.807

7210204 Regionaal Sorteer Centrum 449.752,00 446.500 0

7210205 Rente van verstrekte geldlening Stichting Afvalservice 

West

187.605,00 175.190 175.185

7210206 HR Centrale 97.087.843,00 114.129.570 97.247.295

9806002 Onttrekking reserve Toekomstige WW-uitkeringen (AEB) 433.207,00 215.450 213.737

9806003 Onttrekking reserve vakantiegeld (AEB) 675.814,00 0 0

9806004 Onttrekking reserve REB-gelden (AEB) 0,00 0 0

  Sub-rsg 80.1 Afv alv erwerking 226.843.303,00 231.005.950 220.225.111

  Sub-rsg 80.2 Afv alwatertransport

7220101 0,00 0 0

7220102 Grondwaterzorg in het kader van de Wet Verbrede 

Watertaken

0,00 0 0

7220103 0,00 0 0

7220104 0,00 0 0

7220108 Rioleringstaken 3.571.650,00 0 5.032.140

7220116 Vrijval voorziening rioolrecht 0,00 560.000 0

7220401 0,00 0 0

7220402 Heffing voor het opbreken van de openbare weg ten 

behoeve van particuliere riolen

4.638.894,00 2.985.980 4.183.722

7260101 Rioolrechten 62.692.750,00 62.415.200 63.807.548

  Sub-rsg 80.2 Afv alwatertransport 70.903.294,00 65.961.180 73.023.410

  Sub-rsg 80.3 Drinkwaterv oorziening

3300201 Exploitatie door de Gemeentewaterleidingen 107.154.221,00 108.080.000 110.404.383

3300202 Rente van verstrekte geldleningen Het 

Waterlaboratorium

43.600,00 33.480 33.480

9806301 Onttrekking egalisatiereserve (Waternet) 3.779.150,00 2.597.000 465.097

9806305 Onttrekking reserve in te verdienen overnamesommen 

(Waternet)

0,00 0 0

9806306 Onttrekking reserve wachtgeld (Waternet) 0,00 0 0

  Sub-rsg 80.3 Drinkwaterv oorziening 110.976.971,00 110.710.480 110.902.960

  Sub-rsg 80.4 Milieu

7220403 0,00 0 0

7220404 0,00 0 0

7220405 0,00 0 0

7220406 Analyse bedrijfsafvalwater 0,00 0 0

7230103 0,00 0 0

7230104 Bevordering van het milieubesef 11.180,00 0 0

7230105 Dienst Milieu en Bouwtoezicht (milieu) 6.582.053,00 6.634.080 5.560.783

7230108 Rijksbijdrage op grond van de Wet Bodem Bescherming 14.314.471,00 2.917.880 1.281.126

7230109 Gronddepots 6.185.313,00 3.007.253 2.803.260

7230110 Bijdrage Vereveningsfonds ten behoeve van 

bodemsanering

0,00 18.097.084 0

7230113 Bodemcoördinatie 2.376.573,00 200.000 1.413.046

7230114 0,00 0 0

7230115 0,00 0 0

7230116 0,00 0 0

7230117 Onderhoud Diemerzeedijk 1.517.212,00 1.200.230 1.193.493

7230118 Onderhoud Diemerzeedijk (DMB) 718.672,00 1.380.230 1.422.799

8300115 Vrijval voorziening bodemsanering 0,00 0 3.322.145

8300123 Warmtenet 0,00 138.590 150.000

9801904 Onttrekking reserve Bodemsaneringsgelden gemeente 

(DMB)

392.932,00 0 0

9801909 Onttrekking reserve dienstverlening DMB (Milieu) 107.549,00 0 351.419

9801911 Onttrekking reserve vakantiegeld (DMB) 621.603,00 0 0

9801912 Onttrekking reserve Diemerzeedijk (DMB) 102.424,00 705.760 0

9801934 Onttrekking reserve modelwoningen (DMB) 50.000,00 0 0

  Sub-rsg 80.4 Milieu 32.979.982,00 34.281.107 17.498.071
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  Sub-rsg 80.5 Waterbeheer

2210101 vm Dienst Binnenwaterbeheer Amsterdam 12.825.148,00 0 0

2210105 Onderhoud poldergangen 686.438,00 550.160 538.132

2210107 Baggeren/drijfvuilvissen 4.166.761,00 4.098.070 3.933.723

2210109 Gangbaar houden sluizen 81.182,00 112.050 103.895

2210110 0,00 0 0

2210111 Lasten Binnenwaterbeheer 0,00 11.979.360 11.754.683

2210112 Havengeld Pleziervaart 0,00 0 0

7220409 Waterbeheer IJburg 71.990,00 73.180 0

9804801 Dotatie reserve Aanleg standaardligplaatsen 0,00 0 0

9804802 Dotatie reserve vakantiegeld 0,00 0 0

9806307 Dotatie reserve aanleg standaard ligplaatsen (vm BBA) 0,00 28.267 0

9806308 Dotatie reserve WW-gelden (vm. BBA) 0,00 288.101 0

9806309 Dotatie reserve compensatie onttrekking leningfonds 0,00 0 0

  Sub-rsg 80.5 Waterbeheer 17.831.519,00 17.129.188 16.330.433

 Totaal van de lasten 479.253.268,00 472.420.434,00 450.521.664,00

 Totaal van de baten 446.270.800,00 444.849.367,00 424.528.271,00

 Nadelig saldo 32.982.468,00 27.571.067,00 25.993.393,00

Resultaat voor bestemming 35.041.005,00 29.450.948,00 25.941.330,00

Dotaties 4.411.985,00 1.638.329,00 1.370.417,00

Onttrekkingen 6.470.522,00 3.518.210,00 1.318.354,00

Resultaatbestemming -2.058.537,00 -1.879.881,00 52.063,00

Resultaat na bestemming 32.982.468,00 27.571.067 25.993.393
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Baten

Rekening Begroting Rekening

Volgnummer Omschrij v ing 2010 2011 2011

€ € €

  Sub-rsg 80.5 Waterbeheer

2210101 vm Dienst Binnenwaterbeheer Amsterdam 1.413.711,00 0 0

2210105 0,00 0 0

2210107 Opbrengst drijfvuilvissen 9.638,00 18.150 1.827

2210109 0,00 0 0

2210110 Havengeld binnenvaart 2.836.058,00 0 0

2210111 Baten Binnenwaterbeheer niet zijnde Havengeld 0,00 1.022.500 1.048.835

2210112 Havengeld Pleziervaart 0,00 1.850.000 1.539.956

7220409 0,00 0 0

9804801 Onttrekking reserve Aanleg standaardligplaatsen 28.267,00 0 0

9804802 Onttrekking reserve vakantiegeld 279.576,00 0 0

9806307 Onttrekking reserve aanleg standaard ligplaatsen (vm 

BBA)

0,00 0 0

9806308 Onttrekking reserve WW-gelden (vm. BBA) 0,00 0 288.101

9806309 Onttrekking reserve compensatie onttrekking leningfonds 0,00 0 0

  Sub-rsg 80.5 Waterbeheer 4.567.250,00 2.890.650 2.878.719

 Totaal van de baten 446.270.800,00 444.849.367,00 424.528.271,00

 Totaal van de lasten 479.253.268,00 472.420.434,00 450.521.664,00

 Voordeling saldo -32.982.468,00 -27.571.067,00 -25.993.393,00

Resultaat voor bestemming -30.923.931,00 -25.691.186,00 -26.045.456,00

Dotaties 4.411.985,00 1.638.329,00 1.370.417,00

Onttrekkingen 6.470.522,00 3.518.210,00 1.318.354,00

Resultaatbestemming -2.058.537,00 -1.879.881,00 52.063,00

Resultaat na bestemming -32.982.468,00 -27.571.067 -25.993.393
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Lasten

Rekening Begroting Rekening

Volgnummer Omschrij v ing 2010 2011 2011

€ € €

 Economie en hav en

  Sub-rsg 100.2 Hav enexploitatie

2200101 Exploitatie Haven Amsterdam 91.153.538,00 89.457.775 94.071.238

2200102 Leges Haven Amsterdam 67.387,00 1.500 77.475

2200105 Vergoeding Haven Amsterdam 277.760,00 291.650 291.650

9801060 Dotatie reserve kosten verzelfstanding Haven 700.000,00 0 0

9803501 Dotatie reserve afkoopsommen van erfpachttermijnen 

(HA)

68.211,00 10 4.319.642

9803502 Dotatie fonds strategische projecten (HA) 2.080.180,00 2.080.180 2.080.180

9803503 Dotatie fonds promotie Sail 2010 (HA) 100.000,00 100.000 100.000

9803507 Dotatie Fonds verbeteren achterlandverbindingen (HA) 0,00 0 7.055.870

9803508 Dotatie reserve duurzaamheid (HA) 2.000.000,00 1.000.000 2.000.000

9803509 Dotatie reserve innovatie (HA) 0,00 1.000.000 0

9803510 Dotatie reserve vakantiegeld (HA) 0,00 0 0

9803514 Dotatie reserve winstdeling(HA) 0,00 0 0

  Sub-rsg 100.2 Hav enexploitatie 96.447.076,00 93.931.115 109.996.055

  Sub-rsg 100.3 Baggerstort

9803504 Dotatie Fonds beheer baggerstortlocaties (HA) 0,00 0 0

  Sub-rsg 100.3 Baggerstort 0,00 0 0

  Sub-rsg 100.4 Economisch(e) beleid/structuur

2300101 Economie en Ruimte 918.188,00 0 0

2300102 Economie en Ruimte 0,00 414.992 357.977

3100301 Onderzoeksprogammering 362.123,00 310.000 300.279

3100405 Europa 418.761,00 693.170 610.100

3100501 Ondernemerschap 13.080.970,00 1.727.602 3.981.327

3100503 Kennis en innovatie 0,00 2.880.000 4.657.074

3100505 Kapitaallasten van verstrekte geldleningen Zeedijk 569.078,00 544.440 574.314

3100902 Apparaatskosten Economische Zaken 7.778.084,00 6.186.631 7.358.900

3200301 Fonds Ontwikkelingsmaatschappij 1.177.812,00 359.740 574.363

8300121 Glasvezelnet 242.166,00 257.310 255.771

9805603 Dotatie reserve Kapitaalsuitbreiding ASP (EZ) 2.728.780,00 0 0

9805604 Dotatie Fonds Ontwikkelings Maatschappij (EZ) 1.186.780,00 986.780 984.710

9805605 Dotatie WW-reserve (EZ) 0,00 0 0

9805617 Dotatie reserve Economische Zaken 0,00 0 0

9805618 Dotatie reserve LSFA/LSCA 2.941.443,00 0 0

9805620 Dotatie reserve Subsidieregeling Veilig Ondernemen 200.000,00 0 600.000

9805621 Dotatie reserve Pieken in de Delta 2.100.000,00 0 0

9805624 Dotatie reserve NEMO 6.160.623,00 0 378.150

9805625 Dotatie reserve Amsterdam Economic Board 0,00 0 7.689.059

  Sub-rsg 100.4 Economisch(e) beleid/structuur 39.864.808,00 14.360.665 28.322.024

  Sub-rsg 100.5 Toerisme en promotie

3100401 Citymarketing en toerisme 11.633.344,00 4.361.020 4.001.586

3100404 Internationale acquisitie 1.756.398,00 3.201.030 2.927.876

3100502 Kennis en Innovatie 6.860.772,00 0 87.921

5800206 Evenementenfonds 0,00 0 1.841.223

9805609 Dotatie reserve Evenementenfonds (EZ) 0,00 0 0

9805610 Dotatie reserve Topstad (EZ) 0,00 0 0

9805611 Dotatie reserve Holland Casino (EZ) 102.057,00 126.000 81.950

9805622 Dotatie reserve IBC (International Broadcasting 

Convention)

200.000,00 0 0

  Sub-rsg 100.5 Toerisme en promotie 20.552.571,00 7.688.050 8.940.556

 Totaal van de lasten 156.864.455,00 115.979.830,00 147.258.635,00

 Totaal van de baten 175.997.032,00 136.430.725,00 164.446.325,00

 Nadelig saldo -19.132.577,00 -20.450.895,00 -17.187.690,00

Resultaat voor bestemming -24.100.374,00 -19.665.010,00 -32.701.738,00

Dotaties 20.568.074,00 5.292.970,00 25.289.561,00

Onttrekkingen 15.600.277,00 6.078.855,00 9.775.513,00

Resultaatbestemming 4.967.797,00 -785.885,00 15.514.048,00

Resultaat na bestemming -19.132.577,00 -20.450.895 -17.187.690
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Baten

Rekening Begroting Rekening

Volgnummer Omschrij v ing 2010 2011 2011

€ € €

 Economie en hav en

  Sub-rsg 100.2 Hav enexploitatie

2200101 Exploitatie Haven Amsterdam 133.627.016,00 127.554.680 147.506.007

2200102 Leges Haven Amsterdam 78.254,00 500 87.226

2200105 0,00 0 0

9801060 Onttrekking reserve kosten verzelfstanding Haven 427.524,00 0 257.772

9803501 Onttrekking reserve afkoopsommen van 

erfpachttermijnen (HA)

780.716,00 817.120 977.840

9803502 Onttrekking fonds strategische projecten (HA) 1.822.089,00 2.500.000 1.889.281

9803503 Onttrekking fonds promotie Sail 2010 (HA) 450.415,00 0 0

9803507 Onttrekking Fonds verbeteren achterlandverbindingen 

(HA)

0,00 0 0

9803508 Onttrekking reserve duurzaamheid (HA) 972.618,00 2.000.000 699.814

9803509 Onttrekking reserve innovatie (HA) 0,00 0 0

9803510 Onttrekking reserve vakantiegeld (HA) 816.465,00 0 0

9803514 Onttrekking reserve winstdeling(HA) 0,00 0 0

  Sub-rsg 100.2 Hav enexploitatie 138.975.097,00 132.872.300 151.417.940

  Sub-rsg 100.3 Baggerstort

9803504 Onttrekking Fonds beheer baggerstortlocaties (HA) 0,00 0 0

  Sub-rsg 100.3 Baggerstort 0,00 0 0

  Sub-rsg 100.4 Economisch(e) beleid/structuur

2300101 Economie en Ruimte 25.252,00 0 0

2300102 Economie en Ruimte 0,00 0 18.670

3100301 Onderzoeksprogammering 207.966,00 0 28.459

3100405 Europa 462.541,00 274.170 430.769

3100501 Ondernemerschap 13.939.781,00 19.230 2.452.138

3100503 Kennis en innovatie 0,00 0 326.978

3100505 Rente van verstrekte geldleningen Zeedijk 569.078,00 544.440 574.314

3100902 Apparaatskosten Economische Zaken 1.447.864,00 73.220 218.115

3200301 Fonds Ontwikkelingsmaatschappij 0,00 0 0

8300121 Glasvezelnet 0,00 0 0

9805603 Onttrekking reserve Kapitaalsuitbreiding ASP (EZ) 2.000.000,00 0 0

9805604 Onttrekking Fonds Ontwikkelings Maatschappij (EZ) 1.177.812,00 576.735 574.363

9805605 Onttrekking WW-reserve (EZ) 0,00 59.000 0

9805617 Onttrekking reserve Economische Zaken 1.808.028,00 0 0

9805618 Reserve reserve LSFA/LSCA 0,00 0 2.941.443

9805620 Onttrekking reserve Subsidieregeling Veilig 

Ondernemen

0,00 0 200.000

9805621 Onttrekking reserve Pieken in de Delta 0,00 0 2.100.000

9805624 Onttrekking reserve NEMO 0,00 0 0

9805625 Onttrekking reserve Amsterdam Economic Board 0,00 0 0

  Sub-rsg 100.4 Economisch(e) beleid/structuur 21.638.322,00 1.546.795 9.865.249

  Sub-rsg 100.5 Toerisme en promotie

3100401 Citymarketing en toerisme 4.636.164,00 1.500.660 1.561.642

3100404 Internationale acquisitie 1.036.412,00 384.970 1.191.738

3100502 Kennis en Innovatie 4.366.427,00 0 -25.000

5800206 Evenementenfonds 0,00 0 299.756

9805609 Onttrekking reserve Evenementenfonds (EZ) 2.160.838,00 0 0

9805610 Onttrekking reserve Topstad (EZ) 3.183.772,00 0 0

9805611 Onttrekking reserve Holland Casino (EZ) 0,00 126.000 35.000

9805622 Onttrekking reserve IBC (International Broadcasting 

Convention)

0,00 0 100.000

  Sub-rsg 100.5 Toerisme en promotie 15.383.613,00 2.011.630 3.163.136

 Totaal van de baten 175.997.032,00 136.430.725,00 164.446.325,00

 Totaal van de lasten 156.864.455,00 115.979.830,00 147.258.635,00

 Voordeling saldo 19.132.577,00 20.450.895,00 17.187.690,00

Resultaat voor bestemming 14.164.780,00 21.236.780,00 1.673.642,00

Dotaties 20.568.074,00 5.292.970,00 25.289.561,00

Onttrekkingen 15.600.277,00 6.078.855,00 9.775.513,00

Resultaatbestemming 4.967.797,00 -785.885,00 15.514.048,00

Resultaat na bestemming 19.132.577,00 20.450.895 17.187.690
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Lasten

Rekening Begroting Rekening

Volgnummer Omschrij v ing 2010 2011 2011

€ € €

 Facilitair en bedrij v en

  Sub-rsg 110.0 Facilitair en bedrij v en

9801110 Dotatie reserve meubilair CI&B 0,00 0 0

  Sub-rsg 110.0 Facilitair en bedrij v en 0,00 0 0

  Sub-rs g 110.1 Gemeentev erv oerbedrij f

9806605 Dotatie reserve vakantiegeld (GVB) 0,00 0 0

  Sub-rsg 110.1 Gemeentev erv oerbedrij f 0,00 0 0

  Sub-rs g 110.5 Proj ect en beleidsondersteunende 

taken

0020201 Dienstverlening en Facilitair Management 35.443.193,00 34.381.398 30.996.190

0020203 Mediabeheer 2.635.400,00 3.232.791 1.799.682

0020307 Dienst ICT 69.553.336,00 62.668.638 66.321.759

0020517 ABC-pool 5.224.343,00 4.073.922 4.226.620

0020518 Adviesgroep Amsterdam 6.171.430,00 4.859.497 5.237.508

0020519 Integriteitsbeleid 1.346.846,00 1.327.267 1.216.375

0020522 P-Net 4.880.752,00 0 0

0020523 Mijn Personeelsnet 8.481.597,00 13.063.960 13.378.755

0020524 Lasten Bureau van Werk naar Werk 710.120,00 0 824.722

0020525 Uitvoering Uitkeringen 0,00 0 502.595

9220237 Samenwerkende Amsterdamse stadsdelen 795.001,00 0 -797

9220240 Materiaaldienst 33.640.715,00 25.980.000 22.670.363

9220241 Stichting Voertuigbeheer Amsterdam 9.762.933,00 8.036.840 6.711.634

9220246 Projectmanagementbureau 18.736.760,00 18.605.740 17.624.680

9220249 Wibautgroep 1.605.210,00 1.626.330 1.551.220

9800202 Dotatie reserve Wachtgeld (FBA) 0,00 0 0

9800203 Dotatie reserve mediabeheer (FBA) 0,00 0 0

9800205 Dotatie reserve vakantiegeld (FBA) 0,00 0 0

9800214 Dotattie reserve nieuwe Toegangspassen(DFM) 203.000,00 0 0

9800215 Dotatie reservering prioriteit 2010 integreren websites 0,00 0 200.000

9801021 Dotatie reserve AGA (BDA) 115.931,00 0 104.721

9801046 Dotatie reserve Wagenpark (BMO) 0,00 0 0

9801047 Dotatie reserve Bureau Integriteit (BMO) 25.179,00 0 33.778

9801055 Dotatie reserve Dienstverlening FBA 0,00 0 0

9801101 Dotatie algemene reserve (SHI) 0,00 0 0

9801102 Dotatie reserve BRI Tranche 2 0,00 0 0

9801103 Dotatie reserve WW en wachtgeld (SHI) 0,00 0 0

9801104 Dotatie reserve vakantiegeld (SHI) 0,00 0 0

9801109 Dotatie reserve Tranche1 / Transformatie (SHI) 0,00 0 0

9801112 Dotatie reserve ALL IP 0,00 0 0

9801114 Dotatie reserve Vorming DICT (DICT) 431.959,00 0 0

9801115 Dotatie reserve Midoffice (DICT) 282.577,00 0 0

9801116 Dotatie reserve (kapitaallasten) achterstallig onderhoud 16.060.524,00 0 0

9801118 Dotatie reserve BRI-DPG 78.568,00 0 0

9801119 Dotatie reserve Uitvoeringsplan 419.893,00 17.000.000 18.634.394

9801203 Dotatie reserve vakantiegeld (SHP) 0,00 0 0

9801220 Dotatie egalisatiereserve P-Net (SHP) 0,00 0 0

9801222 Dotatie egalisatiereserve P-beheer (SHP) 0,00 2.320 328.457

9802908 Dotatie reserve Round About IBA 250.000,00 0 0

9802909 Dotatie reserve Virtuele Maquette tafel 0,00 0 0

9802910 Dotatie reserve Verbetering Bedrijfsvoering 0,00 0 210.232

9804021 Dotatie bedrijfsreserve (DAB ICT - Beheergroep) 0,00 0 0

9804061 Dotatie algemene reserve Materiaaldienst 584.952,00 62.300 427.795

9804601 Dotatie reserve professionalisering (PMB) 0,00 0 0

9804602 Dotatie algemene reserve (PMB) 421.880,00 153.370 443.250

9804604 Dotatie reserve vakantiegeld (PMB) 0,00 0 0

9804608 Dotatie reserve huisvesting en meubilair (PMB) 0,00 0 0

9804901 Dotatie algemene reserve (Wibautgroep) 39.970,00 14.400 22.610

9804903 Dotatie reserve vakantiegeld (Wibautgroep) 0,00 0 0

  Sub-rs g 110.5 Proj ect en beleidsondersteunende 

taken

217.902.069,00 195.088.773 193.466.543
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Baten

Rekening Begroting Rekening

Volgnummer Omschrij v ing 2010 2011 2011

€ € €

 Facilitair en bedrij v en

  Sub-rsg 110.0 Facilitair en bedrij v en

9801110 Onttrekking reserve meubilair CI&B 7.700,00 7.700 7.700

  Sub-rsg 110.0 Facilitair en bedrij v en 7.700,00 7.700 7.700

  Sub-rsg 110.1 Gemeentev erv oerbedrij f

9806605 Onttrekking reserve vakantiegeld (GVB) 0,00 0 0

  Sub-rsg 110.1 Gemeentev erv oerbedrij f 0,00 0 0

  Sub-r sg 110.5 Proj ect en beleidsondersteunende 

taken

0020201 Dienstverlening en Facilitair Management 24.200.353,00 24.013.549 21.801.988

0020203 Mediabeheer 2.527.229,00 3.232.771 1.693.817

0020307 Dienst ICT 45.278.353,00 52.731.830 39.804.023

0020517 ABC-pool 5.836.306,00 4.537.240 4.694.231

0020518 Adviesgroep Amsterdam 7.398.578,00 5.371.928 6.443.498

0020519 Integriteitsbeleid 458.041,00 327.660 423.228

0020522 P-Net 5.419.877,00 0 0

0020523 Mijn Personeelsnet 8.132.992,00 12.916.550 13.581.021

0020524 Baten Bureau van Werk naar Werk 710.119,00 0 824.722

0020525 Uitvoering Uitkeringen 0,00 0 488.725

9220237 Samenwerkende Amsterdamse stadsdelen 795.000,00 0 0

9220240 Materiaaldienst 34.943.521,00 26.500.000 23.987.952

9220241 Stichting Voertuigbeheer Amsterdam 6.925.067,00 8.037.200 6.711.635

9220246 Projectmanagementbureau 21.828.660,00 20.338.260 21.435.100

9220249 Wibautgroep 1.873.240,00 1.713.350 1.701.930

9800202 Onttrekking reserve Wachtgeld (FBA) 44.481,00 0 146.510

9800203 Onttrekking reserve mediabeheer (FBA) 108.171,00 0 2.111

9800205 Onttrekking reserve vakantiegeld (FBA) 341.072,00 0 0

9800214 Onttrekking reserve nieuwe Toegangspassen (DFM) 203.000,00 0 0

9800215 Onttrekking reservering prioriteit 2010 integreren 

websites

0,00 0 0

9801021 Onttrekking reserve AGA (BDA) 0,00 0 0

9801046 Onttrekking reserve Wagenpark (BMO) 2.838.077,00 0 0

9801047 Onttrekking reserve Bureau Integriteit (BMO) 0,00 0 0

9801055 Onttrekking reserve Dienstverlening FBA 162.800,00 0 0

9801101 Onttrekking algemene reserve (SHI) 199.021,00 0 0

9801102 Onttrekking reserve BRI Tranche 2 425.441,00 0 0

9801103 Onttrekking reserve WW en wachtgeld (SHI) 20.973,00 0 24.355

9801104 Onttrekking reserve vakantiegeld (SHI) 337.266,00 0 0

9801109 Onttrekking reserve Tranche1 / Transformatie (SHI) 1.108.915,00 0 0

9801112 Onttrekking reserve ALL IP 942.388,00 0 0

9801114 Onttrekking reserve Vorming DICT (DICT) 431.959,00 0 0

9801115 Onttrekking reserve Midoffice (DICT) 282.577,00 0 0

9801116 Onttrekking reserve (kapitaallasten) achterstallig 

onderhoud

0,00 5.267.274 6.904.381

9801118 Onttrekking reserve BRI-DPG 0,00 0 78.568

9801119 Onttrekking reserve Uitvoeringsplan 0,00 0 3.977.588

9801203 Onttrekking reserve vakantiegeld (SHP) 132.398,00 0 0

9801220 Onttrekking egalisatiereserve P-Net (SHP) 10.318,00 0 0

9801222 Dotatie egalisatiereserve P-beheer (SHP) 0,00 0 0

9802908 Onttrekking reserve Round About IBA 152.890,00 0 97.110

9802909 Onttrekking reserve Virtuele Maquette tafel 54.728,00 0 24.774

9802910 Onttrekking reserve Verbetering Bedrijfsvoering 75.993,00 0 103.323

9804021 Onttrekking bedrijfsreserve (DAB - ICT Beheergroep) 713.172,00 0 0

9804061 Onttrekking algemene reserve Materiaaldienst 0,00 0 0

9804601 Onttrekking reserve professionalisering (PMB) 0,00 50.000 0

9804602 Onttrekking algemene reserve (PMB) 0,00 0 0

9804604 Onttrekking reserve vakantiegeld (PMB) 468.830,00 0 0

9804608 Onttrekking reserve huisvesting en meubilair (PMB) 13.350,00 13.350 13.352

9804901 Onttrekking algemene reserve (Wibautgroep) 0,00 0 0

9804903 Onttrekking reserve vakantiegeld (Wibautgroep) 36.946,00 0 0

  Sub-rsg 110.5 Proj ect en beleidsondersteunende 

taken

175.432.102,00 165.050.962 154.963.942
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Lasten

Rekening Begroting Rekening

Volgnummer Omschrij v ing 2010 2011 2011

€ € €

  Sub-rsg 110.6 Financiele dienstv erlening / 

activ iteiten

2140301 Bijdrage aan Cition BV 0,00 0 0

2140401 Frictiekosten ontvlechting parkeer BV 8.930.767,00 5.652.590 9.196.442

3300203 Kapitaallasten van verstrekte geldleningen Westpoort 

Warmte BV

745.173,00 804.300 871.163

9220203 Gemeentelijke Dienst Verzekeringszaken 4.444.855,00 4.300.908 4.318.375

9220247 ACAM Accountancy en Advies 8.426.127,00 7.122.000 7.565.335

9220250 Dienst Stadstoezicht 40.508.084,00 33.180.346 35.484.105

9220251 Handhavingsacademie 0,00 0 1.802.941

9400103 Dienst Belastingen: overige activiteiten 8.863.310,00 7.836.390 8.599.126

9800301 Dotatie reserve vakantiegeld (GDV) 0,00 0 0

9803401 Dotatie egalisatiereserve commerciële activiteiten 

(Dienst Belastingen)

136.981,00 43.300 208.820

9803402 Dotatie reserve incassobureau (Dienst Belastingen) 0,00 3.520 0

9804701 Dotatie algemene bedrijfsreserve (ACAM) 2.000,00 166.000 0

9804702 Dotatie reserve WW-uitkeringen (ACAM) 0,00 0 0

9804703 Dotatie reserve vakantiegeld (ACAM) 0,00 0 0

9805002 Dotatie reserve vakantiegeld (Stadstoezicht) 0,00 0 0

9805003 Dotatie reserve LHOR 0,00 0 0

  Sub-rsg 110.6 Financiele dienstv erlening / 

activ ite iten

72.057.297,00 59.109.354 68.046.307

  Sub-rsg 110.7 Ruimtelij k gerichte ondersteuning

3100201 Food Center Amsterdam 3.732.576,00 2.738.270 5.645.775

8100102 Dienst Ruimtelijke Ordening - Overige opdrachten 18.258.160,00 13.028.240 12.733.893

8300130 Werken in opdracht gebiedsontwikkeling 13.815.923,00 13.949.361 11.450.104

8300134 Beheer gemeentelijk vastgoed 14.702.777,00 12.509.932 14.582.947

8300135 Procesbegeleiding bewoners 978.383,00 0 0

9220226 Kenniscentrum Amsterdam 715.886,00 368.720 0

9220227 Exploitatie Jodenbreestraat 25 4.636.547,00 4.575.570 4.781.470

9220229 Ingenieursbureau Amsterdam 29.944.670,00 27.492.720 29.563.610

9802901 Dotatie winstreserve (IBA) 573.119,00 225.000 627.913

9802902 Dotatie algemene reserve (IBA) 50.450,00 0 59.233

9802903 Dotatie reserve wachtgeld (IBA) 0,00 0 0

9802905 Dotatie reserve Nieuwe Huisvesting (IBA) 0,00 0 0

9802906 Dotatie reserve vakantiegeld (IBA) 0,00 0 0

9803129 Dotatie reserve gemeentelijke bijdrage herstructurering 

Food Center Amsterdam

20.000.000,00 0 2.544.596

9807202 Dotatie reserve Exploitatieverliezen groente- en fruithal 

(Food Center)

0,00 0 0

  Sub-rsg 110.7 Ruimtelij k gerichte ondersteuning 107.408.49 1,00 74.887.813 81.989.541

 Totaal van de lasten 397.367.857,00 329.085.940,00 343.502.391,00

 Totaal van de baten 330.290.620,00 297.000.814,00 300.022.528,00

 Nadelig saldo 67.077.237,00 32.085.126,00 43.479.863,00

Resultaat voor bestemming 41.200.370,00 20.200.750,00 32.779.127,00

Dotaties 39.676.983,00 17.670.210,00 23.845.799,00

Onttrekkingen 13.800.116,00 5.785.834,00 13.145.063,00

Resultaatbestemming 25.876.867,00 11.884.376,00 10.700.736,00

Resultaat na bestemming 67.077.237,00 32.085.126 43.479.863
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Baten

Rekening Begroting Rekening

Volgnummer Omschrij v ing 2010 2011 2011

€ € €

  Sub-rsg 110.6 Financiele dienstv erlening / 

activ iteiten

2140301 Bijdrage van Cition BV 6.000.000,00 4.885.330 7.807.729

2140401 Frictiekosten ontvlechting parkeer BV 0,00 767.263 1.388.713

3300203 Rente van verstrekte geldleningen Westpoort Warmte 

BV

745.173,00 804.300 871.163

9220203 Gemeentelijke Dienst Verzekeringszaken 3.679.644,00 3.532.159 3.625.351

9220247 ACAM Accountancy en Advies 8.107.672,00 8.535.000 7.421.065

9220250 Dienst Stadstoezicht 34.411.518,00 27.177.260 28.548.774

9220251 Handhavingsacademie 0,00 0 1.802.940

9400103 Dienst Belastingen: overige activiteiten 9.410.876,00 8.030.750 9.153.664

9800301 Onttrekking reserve vakantiegeld (GDV) 116.288,00 0 0

9803401 Onttrekking egalisatiereserve commerciële activiteiten 

(Dienst Belastingen)

0,00 0 0

9803402 Onttrekking reserve incassobureau (Dienst Belastingen) 0,00 0 70.185

9804701 Onttrekking algemene bedrijfsreserve (ACAM) 385.000,00 50.000 62.622

9804702 Onttrekking reserve WW-uitkeringen (ACAM) 91.156,00 20.000 51.645

9804703 Onttrekking reserve vakantiegeld (ACAM) 243.980,00 0 0

9805002 Onttrekking reserve vakantiegeld (Stadstoezicht) 901.531,00 0 0

9805003 Onttrekking reserve LHOR 1.200.000,00 0 0

  Sub-rsg 110.6 Financiele dienstv erlening / 

activ iteiten

65.292.838,00 53.802.062 60.803.851

  Sub-rsg 110.7 Ruimtelij k gerichte ondersteuning

3100201 Food Center Amsterdam 3.073.646,00 2.701.920 5.282.156

8100102 Dienst Ruimtelijke Ordening - Overige opdrachten 17.740.641,00 13.445.790 12.010.856

8300130 Werken in opdracht gebiedsontwikkeling 13.513.738,00 14.046.740 11.450.106

8300134 Beheer gemeentelijk vastgoed 15.479.730,00 13.188.560 15.687.454

8300135 Procesbegeleiding bewoners 258.707,00 0 0

9220226 Kenniscentrum Amsterdam 32.062,00 0 0

9220227 Exploitatie Jodenbreestraat 25 4.649.541,00 4.575.570 4.596.467

9220229 Ingenieursbureau Amsterdam 33.060.220,00 29.804.000 33.639.157

9802901 Onttrekking winstreserve (IBA) 0,00 225.000 0

9802902 Onttrekking algemene reserve (IBA) 0,00 0 0

9802903 Onttrekking reserve wachtgeld (IBA) 45.325,00 0 104.264

9802905 Onttrekking reserve Nieuwe Huisvesting (IBA) 109.772,00 109.770 109.772

9802906 Onttrekking reserve vakantiegeld (IBA) 617.435,00 0 0

9803129 Onttrekking reserve gemeentelijke bijdrage 

herstructurering Food Center Amsterdam

977.163,00 0 1.253.358

9807202 Onttrekking reserve Exploitatieverliezen groente- en 

fruithal (Food Center)

0,00 42.740 113.445

  Sub-rsg 110.7 Ruimtelij k gerichte ondersteuning 89.557.980,00 78.140.090 84.247.035

 Totaal van de baten 330.290.620,00 297.000.814,00 300.022.528,00

 Totaal van de lasten 397.367.857,00 329.085.940,00 343.502.391,00

 Voordeling saldo -67.077.237,00 -32.085.126,00 -43.479.863,00

Resultaat voor bestemming -92.954.104,00 -43.969.502,00 -54.180.599,00

Dotaties 39.676.983,00 17.670.210,00 23.845.799,00

Onttrekkingen 13.800.116,00 5.785.834,00 13.145.063,00

Resultaatbestemming 25.876.867,00 11.884.376,00 10.700.736,00

Resultaat na bestemming -67.077.237,00 -32.085.126 -43.479.863
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Lasten

Rekening Begroting Rekening

Volgnummer Omschrij v ing 2010 2011 2011

€ € €

 Stedelij ke ontwikkeling

  Sub-rsg 120.1 Bouwen

7230102 Klimaatprogramma 4.174.156,00 5.340 0

7230119 Klimaatbureau (DRO) 0,00 750.000 1.780.706

8200102 Kapitaallasten woningbouw 15.181.617,00 13.906.800 11.036.512

8220103 Uitgaven ten laste van de reserve BWS 5e fonds 785.244,00 500.000 415.655

8220303 Tekort in de exploitatiekosten van woningwetwoningen, 

vallende onder de bijdrageregelingen 1950 en 1960

0,00 1.000 0

8220401 Uitgaven ten laste van het Stimuleringsfonds 

Volkshuisvesting - KTA-deel

1.331.598,00 3.500.000 3.048.785

8220625 Uitgaven ten laste van de reserve aanjagen 

productie/jongerenhuisvesting

588.000,00 400.000 0

8220636 Uitgaven ten laste van de voorziening BWS vrije ruimte 11.118,00 0 0

8220637 Uitgaven ten laste van de voorziening BWS rente 1.491.938,00 0 0

8220638 Uitgaven ten laste van de reserve aanjagen woningbouw 1.937.871,00 1.173.910 2.224.997

8220649 Uitgaven t.l.v. de reserve Creatieve Hotspots 183.250,00 400.000 129.403

8220653 Uitgaven t.l.v. de voorziening Nationaal Restauratie 

Fonds

1.129.899,00 0 72.481

8220654 Uitgaven t.l.v. de voorziening Borgstelling leningen van 

Triodosbank aan Broedplaatsen

1.012.500,00 0 -274

8300131 Regie productie 1.729.614,00 1.871.341 1.234.061

9801937 Dotatie reserve Klimaat 4.722,00 0 0

9802602 Dotatie reserve BWS 5e fonds (Dienst Wonen) 2.314.042,00 0 173.818

9802605 Dotatie Stimuleringsfonds Volkshuisvesting, KTA-deel 

(Dienst Wonen)

0,00 0 0

9802625 Dotatie reserve aanjagen productie / 

jongerenhuisvesting (Dienst Wonen)

0,00 0 0

9802634 Dotatie reserve Creatieve Hotspots (DW) 640.322,00 400.000 0

9802636 Dotatie reserve Restantgehouden bedragen (DWZS) 0,00 0 0

9803115 Dotatie reserve aanjagen woningbouw (OGA) 579.500,00 2.017.000 1.175.302

9803221 Dotatie reserve energiebesparing bestaande 

woningvoorraad van woningcorporaties

1.250.000,00 0 0

  Sub-rsg 120.1 Bouwen 34.345.391,00 24.925.391 21.291.446

  Sub-rsg 120.2 Wonen

8220101 DWZS Wonen 18.810.997,00 18.980.740 17.401.387

8220106 Dienst Milieu en Bouwtoezicht (bouwtoezicht) 16.805.015,00 10.596.744 10.833.991

8220302 Bijdrage voor woonwagenlocaties (beheer, begeleiding 

en exploitatie)

685.339,00 630.630 632.621

8220306 Huisvesting statushouders 727.171,00 527.570 678.489

8220614 Subsidies Volkshuisvesting 3.817.470,00 4.066.150 4.136.913

8220615 Uitvoering VRH (Vangnet Regeling Huursubsidie) 493,00 15.000 327

8220620 Uitgaven ten laste van het AMH-fonds 1.510.769,00 500.000 1.422.948

8220648 Voorziening Starterslening 6.038,00 0 9.264

8220651 Uitgaven t.l.v. voorziening Kansen voor West 15.463.628,00 0 0

8220652 Uitgaven t.l.v. reserve van koop naar huur 3.915.563,00 5.000.000 9.109.437

9802618 Dotatie reserve betaalbare woningen IJburg (Dienst 

Wonen)

0,00 0 0

9802632 Dotatie WW-fonds (DWZS) 0,00 0 0

9802633 Dotatie reserve vakantiegeld (DWZS 0,00 0 0

9802637 Dotatie reserve van koop naar huur 15.500.000,00 0 0

9803131 Dotatie reserve Studentenhuisvesting 0,00 0 1.417.000

  Sub-rsg 120.2 Wonen 77.242.483,00 40.316.834 45.642.377
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Baten

Rekening Begroting Rekening

Volgnummer Omschrij v ing 2010 2011 2011

€ € €

 Stedelij ke ontwikkeling

  Sub-rsg 120.1 Bouwen

7230102 Klimaatprogramma 473.536,00 0 0

7230119 Klimaatbureau (DRO) 0,00 0 443.861

8200102 Kapitaallasten woningbouw 15.181.617,00 13.906.800 11.036.512

8220103 Ontvangsten ten gunste van de reserve BWS 5e fonds 2.314.042,00 0 173.818

8220303 Tekort in de exploitatiekosten van woningwetwoningen, 

vallende onder de bijdrageregelingen 1950 en 1960

0,00 0 0

8220401 Ontvangsten ten gunste van het Stimuleringsfonds 

Volkshuisvesting - KTA-deel

0,00 0 0

8220625 Ontvangsten ten gunste van de reserve aanjagen 

productie/jongerenhuisvesting

0,00 0 0

8220636 Ontvangsten ten gunste van de voorziening BWS vrije 

ruimte

22.236,00 0 0

8220637 Ontvangsten ten gunste van de voorziening BWS rente 6.077.109,00 0 0

8220638 Ontvangsten ten gunste van de reserve aanjagen 

woningbouw

162.500,00 0 575.302

8220649 Ontvangsten t.g.v. de reserve Creatieve Hotspots 640.322,00 400.000 0

8220653 Ontvangsten t.g.v. de voorziening Nationaal Restauratie 

Fonds

1.129.899,00 0 72.481

8220654 Ontvangsten t.g.v. de voorziening Borgstelling leningen 

van Triodosbank aan Broedplaatsen

1.012.500,00 0 -274

8300131 Regie productie 814.508,00 200.000 403.765

9801937 Onttrekking reserve Klimaat 0,00 0 331.395

9802602 Onttrekking reserve BWS 5e fonds (Dienst Wonen) 2.171.019,00 500.000 543.496

9802605 Onttrekking Stimuleringsfonds Volkshuisvesting, KTA-

deel (Dienst Wonen)

1.331.598,00 3.500.000 3.048.785

9802625 Onttrekking reserve aanjagen productie / 

jongerenhuisvesting (Dienst Wonen)

588.000,00 400.000 0

9802634 Onttrekking reserve Creatieve Hotspots (DW) 183.250,00 400.000 129.403

9802636 Onttrekkingreserve Restantgehouden bedragen (DWZS) 23.623,00 0 0

9803115 Onttrekking reserve aanjagen woningbouw (OGA) 1.937.871,00 1.173.910 1.835.570

9803221 Onttrekking reserve energiebesparing bestaande 

woningvoorraad van woningcorporaties

0,00 0 250.000

  Sub-rsg 120.1 Bouwen 34.063.630,00 20.480.710 18.844.114

  Sub-rsg 120.2 Wonen

8220101 DWZS Wonen 1.651.310,00 1.840.070 2.093.356

8220106 Dienst Milieu en Bouwtoezicht (bouwtoezicht) 11.561.695,00 9.296.690 6.636.026

8220302 Woonwagens en woonwagenlocaties 351.007,00 373.230 323.930

8220306 0,00 0 0

8220614 Aanwending reserves 0,00 0 0

8220615 Uitvoering BBH (Bijzondere Bijdrage Huurlasten) 0,00 0 0

8220620 Ontvangsten ten gunste van het AMH-fonds 2.169.419,00 500.000 7.922.948

8220648 Voorziening Starterslening 6.038,00 0 9.264

8220651 Ontvangsten t.g.v. voorziening Kansen voor West 15.463.628,00 0 0

8220652 Inkomsten t.g.v. reserve van koop naar huur 15.500.000,00 0 0

9802618 Onttrekking reserve betaalbare woningen IJburg (Dienst 

Wonen)

147.492,00 0 0

9802632 Onttrekking WW-fonds (DWZS) 210.285,00 0 0

9802633 Onttrekking reserve vakantiegeld (DWZS) 628.552,00 0 0

9802637 Onttrekking reserve van koop naar huur 3.915.563,00 5.000.000 9.109.437

9803131 Onttrekking reserve Studentenhuisvesting 0,00 0 387.752

  Sub-rsg 120.2 Wonen 51.604.989,00 17.009.990 26.482.713
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Lasten

Rekening Begroting Rekening

Volgnummer Omschrij v ing 2010 2011 2011

€ € €

  Sub-rsg 120.3 Ruimtelij ke ontwikkeling

8100101 Dienst Ruimtelijke Ordening - Ruimtelijke Ordening 7.072.651,00 6.629.120 7.065.068

8100105 Plan Openbare Ruimte IJ-oevers 474.793,00 0 0

8100109 Planvorming IJ-oevers 144.573,00 4.449.000 525.734

8100111 Planvorming Middenmeer Noord 0,00 0 0

8100113 Planvorming Science Park 0,00 0 116.706

8100115 Planvorming Wibaut aan de Amstel 541.122,00 5.170.400 748.351

8100116 Planvorming Noordwaarts 1.296.656,00 6.982.400 1.914.802

8100117 Planvorming Zuidoostlob 1.474.550,00 7.813.440 547.587

8100118 Aanleg van een tijdelijk strand op IJburg 680.959,00 0 79.836

8100119 Publieksvoorlichting Zuiderkerk 1.084.864,00 0 0

8100120 Planvorming werkgebieden -1,00 3.316.500 100.003

8100127 Diverse projecten OGA 7.288.481,00 5.038.141 4.208.138

8100128 Kennisregie Grote Projecten 193.942,00 196.980 119.474

8100130 Planvorming IJburg (OGA) 144.685,00 8.276.000 8.003

8100131 Planvorming Glasvezelnetwerk 457.990,00 160.730 380.353

8100301 Planvorming Zuidas grondexploitaties 14.054.006,00 12.088.389 10.084.684

8100302 Zuidas Dok 3.286.372,00 3.979.295 4.476.873

8100303 Bestuurlijke begeleiding Zuidas 396.055,00 139.470 148.253

8220612 Broedplaatsen 1.133.727,00 1.172.130 1.038.401

8300114 Dotatie voorziening voor plantekorten Vereveningsfonds 302.955.661,00 41.024.853 208.341.761

8300132 Toetsing en fondsbeheer 6.142.334,00 5.631.528 282.098

8300133 Vastgoedadvisering 2.183.015,00 1.775.560 996.187

8300207 Uitgaven ten laste van de algemene reserve 

grondexploitatie

109.549.804,00 24.683.130 99.594.105

8300208 Uitgaven ten laste van bestemmingsreserves 

Vereveningsfonds

19.492.633,00 2.000.000 896.932

8300212 Kosten voor ruimen explosieven WOII 120.000,00 120.000 121.800

8300304 Uitgaven inzake Zuidas grondexploitatie 0,00 0 35.625.317

8300305 0,00 0 0

9802614 Dotatie reserve Broedplaatsen (Dienst Wonen) 0,00 0 0

9803102 Dotatie Algemene Reserve Vereveningsfonds (OGA) 442.256.152,00 71.631.368 402.576.739

9803103 Dotatie Bestemmingsreserves Vereveningsfonds (OGA) 128.599.436,00 4.757.380 50.529.964

9803106 Dotatie reserve Strategische Ruimtelijke Projecten 

(OGA)

0,00 0 0

9803113 Dotatie reserve vakantiegeld (OGA) 1.509.379,00 0 0

9803114 Dotatie reserve inactieven (OGA) 0,00 100.000 0

9803127 Dotatie reserve Zuidelijke IJ-oevers 15.816.218,00 0 2.754.000

9803130 Dotatie reserve Aanleg van een tijdelijk strand op IJburg 970.000,00 0 0

9803222 Dotatie reserve uitvoering strategiefase 351.900,00 0 0

9803301 Dotatie reserve Goenfonds Zuidas 0,00 0 0

9803302 Dotatie reserve Zuidas grondexploitatie 22.665.391,00 4.733.323 5.514.551

9803303 Dotatie reserve module goedkope segment woningbouw 0,00 0 0

  Sub-rsg 120.3 Ruimtelij ke ontwikkeling 1.092.337.348,00 221.869.137 838.795.720
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Baten

Rekening Begroting Rekening

Volgnummer Omschrij v ing 2010 2011 2011

€ € €

  Sub-rsg 120.3 Ruimtelij ke ontwikkeling

8100101 Dienst Ruimtelijke Ordening - Ruimtelijke Ordening 0,00 0 0

8100105 Plan Openbare Ruimte IJ-oevers 5.816.218,00 0 0

8100109 Planvorming IJ-oevers 144.573,00 4.149.010 228.965

8100111 Planvorming Middenmeer Noord 0,00 10 0

8100113 Planvorming Science Park 0,00 10 0

8100115 Planvorming Wibaut aan de Amstel 541.122,00 5.170.410 752.340

8100116 Planvorming Noordwaarts 1.296.654,00 6.982.410 1.914.805

8100117 Planvorming Zuidoostlob 1.474.550,00 7.813.450 664.293

8100118 0,00 0 0

8100119 Publieksvoorlichting Zuiderkerk 362.231,00 -1.590 0

8100120 Planvorming werkgebieden 0,00 3.316.510 100.000

8100127 Diverse projecten OGA 2.642.557,00 176.570 36.199

8100128 Kennisregie Grote Projecten 0,00 0 0

8100130 Planvorming IJburg (OGA) 0,00 8.276.000 8.000

8100131 Planvorming Glasvezelnetwerk 0,00 0 0

8100301 Planvorming Zuidas grondexploitaties 29.102.242,00 12.100.000 10.084.684

8100302 Zuidas Dok 3.286.372,00 4.000.000 4.476.873

8100303 Bestuurlijke begeleiding Zuidas 0,00 0 0

8220612 Broedplaatsen 0,00 0 0

8300114 Vrijval voorziening voor plantekorten Vereveningsfonds 121.457.945,00 0 51.134.284

8300132 Toetsing en fondsbeheer 155.387,00 109.200 1.984

8300133 Vastgoedadvisering 252.751,00 635.000 334.859

8300207 Bijdragen uit grondexploitaties ten gunste van de 

algemene reserve grondexploitatie

118.480.225,00 109.223.410 349.521.695

8300208 Ontvangsten ten gunste van bestemmingsreserves 

Vereveningsfonds

4.204.710,00 2.190.200 2.879.262

8300212 Bijdragen grondexploitaties voor ruimen explosieven 

WOII

0,00 0 0

8300304 Ontvangsten inzake Zuidas grondexploitatie 0,00 0 0

8300305 Ontvangsten inzake rente over bestemmingsreserve 4.283.550,00 4.733.323 5.514.551

9802614 Onttrekking reserve Broedplaatsen (Dienst Wonen) 1.133.727,00 172.130 38.401

9803102 Onttrekking Algemene Reserve Vereveningsfonds (OGA) 630.443.422,00 36.633.130 275.415.443

9803103 Onttrekking Bestemmingsreserves Vereveningsfonds 

(OGA)

134.333.742,00 2.000.000 82.988.816

9803106 Onttrekking reserve Strategische Ruimtelijke Projecten 

(OGA)

3.380.594,00 0 0

9803113 Onttrekking reserve vakantiegeld (OGA) 2.534.307,00 0 0

9803114 Onttrekking reserve inactieven (OGA) 111.830,00 0 0

9803127 Onttrekking reserve Zuidelijke IJ-oevers 474.793,00 0 0

9803130 Onttrekking reserve Aanleg van een tijdelijk strand op 

IJburg

758.407,00 0 110.540

9803222 Onttrekking reserve uitvoering strategiefase 0,00 0 66.202

9803301 Onttrekking reserve Goenfonds Zuidas 3.333.605,00 0 0

9803302 Onttrekking reserve Zuidas grondexploitatie 0,00 0 35.625.317

9803303 Onttrekking reserve module goedkope segment 

woningbouw

0,00 0 0

  Sub-rsg 120.3 Ruimtelij ke ontwikkeling 1.070.005.514,00 207.679.183 821.897.513
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Lasten

Rekening Begroting Rekening

Volgnummer Omschrij v ing 2010 2011 2011

€ € €

  Sub-rsg 120.4 Stedelij ke v ernieuwing

3100508 Kapitaallasten van verstrekte geldlening Stadsgoed 1.819.708,00 1.689.120 1.633.238

5110205 Grote stedenbeleid 116.307,00 0 0

6200701 Sociaal structuurplan 7.731.893,00 5.552.144 6.077.821

6200702 Koers Nieuw West 10.251.080,00 0 1.612.848

6200703 Programma Maatschappelijke Investeringen 11.984.234,00 10.000.000 1.144.667

6200704 Wijkaanpak 19.689.353,00 11.853.831 11.858.798

8200103 Stadsmariniers 164.610,00 1.310 0

8210319 Stenen voor Sociaal -1.178.634,00 0 -209.296

8220402 Uitgaven ten laste van het Stimuleringsfonds 

Volkshuisvesting - erfpachtdeel vastgoed

10.122.280,00 9.000.000 5.096.400

8220634 Uitgaven ten laste van de Voorziening EFRO Urban 2 0,00 0 26.204

8220635 Uitgaven ten laste van de voorziening EFRO 

Doelstelling 2

0,00 0 177.740

8220644 Dotatie impulsbudget stedelijke vernieuwing 0,00 0 150.000

8300103 Afdracht ten gunste van het Stimuleringsfonds 

volkshuisvesting, vastgoeddeel

17.186.815,00 8.400.000 10.258.362

8300105 Uitgaven ten laste van het Gronddeel Stimuleringsfonds 0,00 0 0

8300116 Dotatie voorziening Stimuleringsfonds gronddeel 23.732.074,00 12.154.154 19.785.098

8300209 Uitgaven ten laste van de reserve gronddeel 

Stimuleringsfonds

1.391.682,00 1.021.000 53.739.016

9802606 Dotatie Stimuleringsfonds Volkshuisvesting, 

erfpachtdeel vastgoed (Dienst Wonen)

21.053.036,00 8.400.000 14.891.616

9803104 Dotatie reserve Gronddeel Stimuleringsfonds (OGA) 40.395.215,00 11.840.982 16.385.586

9803704 Dotatie reserve Huisvesting OKC's 0,00 0 0

9803715 Dotatie reserve Koers Nieuw West 1.657.036,00 0 0

9803720 Dotatie reserve Programma Maatschappelijke 

Investeringen

3.915.700,00 0 2.981.334

9803795 Dotatie reserve Wijkaanpak 605.000,00 0 527.355

  Sub-rsg 120.4 Stedelij ke v ernieuwing 170.637.389,00 79.912.541 146.136.787

 Totaal van de lasten 1.374.562.611,00 367.023.903,00 1.051.866.330,00

 Totaal van de baten 1.283.969.122,00 302.227.789,00 997.197.019,00

 Nadelig saldo 90.593.489,00 64.796.114,00 54.669.311,00

Resultaat voor bestemming 209.577.574,00 26.605.278,00 40.626.547,00

Dotaties 700.083.049,00 103.880.053,00 498.927.265,00

Onttrekkingen 819.067.134,00 65.689.217,00 484.884.501,00

Resultaatbestemming -118.984.085,00 38.190.836,00 14.042.764,00

Resultaat na bestemming 90.593.489,00 64.796.114 54.669.311

Raadsdruk Jaarrekening 2011 476Raadsdruk Jaarrekening 2011 476



Baten

Rekening Begroting Rekening

Volgnummer Omschrij v ing 2010 2011 2011

€ € €

  Sub-rsg 120.4 Stedelij ke v ernieuwing

3100508 Rente van verstrekte geldlening Stadsgoed 1.819.708,00 1.689.120 1.633.238

5110205 Grote stedenbeleid 120.000,00 0 0

6200701 Sociaal structuurplan 5.933.745,00 4.451.950 4.983.596

6200702 5.908.113,00 0 203.218

6200703 Programma Maatschappelijke Investeringen 0,00 0 384.549

6200704 Wijkaanpak 540.921,00 0 258.870

8200103 Stadsmariniers 0,00 0 0

8210319 0,00 0 0

8220402 Ontvangsten ten gunste van het Stimuleringsfonds 

Volkshuisvesting - erfpachtdeel vastgoed

21.053.036,00 8.400.000 14.891.616

8220634 Ontvangsten ten gunste van de voorziening EFRO Urban 

2

0,00 0 26.204

8220635 Ontvangsten ten gunste van de voorziening EFRO 

Doelstelling 2

0,00 0 177.740

8220644 Ontvangen bijdragen impulsbudget stedelijke 

vernieuwing

0,00 0 150.000

8300103 0,00 0 0

8300105 Ontvangsten ten gunste van het Gronddeel 

Stimuleringsfonds

17.186.815,00 17.501.040 10.258.362

8300116 Vrijval voorziening Stimuleringsfonds gronddeel 23.801.671,00 0 10.011.419

8300209 Ontvangsten ten gunste van de reserve gronddeel 

Stimuleringsfonds

20.550.444,00 9.105.749 12.109.294

9802606 Onttrekking Stimuleringsfonds Volkshuisvesting, 

erfpachtdeel vastgoed (Dienst Wonen)

10.122.280,00 9.000.000 5.096.400

9803104 Onttrekking reserve Gronddeel Stimuleringsfonds (OGA) 21.258.256,00 6.910.047 67.889.686

9803704 Onttrekking reserve Huisvesting OKC's 0,00 0 241.451

9803715 Onttrekking reserve Koers Nieuw West 0,00 0 1.657.036

9803720 Onttrekking reserve Programma Maatschappelijke 

Investeringen

0,00 0 0

9803795 Onttrekking reserve Wijkaanpak 0,00 0 0

  Sub-rsg 120.4 Stedelij ke v ernieuwing 128.294.989,00 57.057.906 129.972.679

 Totaal van de baten 1.283.969.122,00 302.227.789,00 997.197.019,00

 Totaal van de lasten 1.374.562.611,00 367.023.903,00 1.051.866.330,00

 Voordeling saldo -90.593.489,00 -64.796.114,00 -54.669.311,00

Resultaat voor bestemming 28.390.596,00 -102.986.950,00 -68.712.075,00

Dotaties 700.083.049,00 103.880.053,00 498.927.265,00

Onttrekkingen 819.067.134,00 65.689.217,00 484.884.501,00

Resultaatbestemming -118.984.085,00 38.190.836,00 14.042.764,00

Resultaat na bestemming -90.593.489,00 -64.796.114 -54.669.311

Raadsdruk Jaarrekening 2011 477Raadsdruk Jaarrekening 2011 477



Lasten

Rekening Begroting Rekening

Volgnummer Omschrij v ing 2010 2011 2011

€ € €

 Bestuur en concern

  Sub-rsg 140.1 Bestuur

0010101 Vergoeding en tegemoetkoming aan raadsleden 1.729.875,00 1.252.239 1.794.317

0010102 Tegemoetkoming raadsfracties 1.600.525,00 1.674.026 1.333.728

0010103 Uitkerings- en pensioenvoorziening raadsleden -4.501,00 86.961 0

0010201 Jaarwedde enz. van de burgemeester 249.656,00 217.410 244.986

0010202 Jaarwedden enz. van de wethouders 1.028.534,00 1.037.960 855.601

0010203 Uitkeringen en pensioenen aan gewezen wethouders en 

weduwen van (gewezen) wethouders

763.767,00 575.500 1.004.778

0020104 Wethoudersassistenten 866.857,00 616.280 929.349

9220114 Functioneel te verwerken nominale verhogingen 0,00 5.000.000 0

9801020 Dotatie reserve vakantiegeld wethouders (BDA) 0,00 0 0

  Sub-rsg 140.1 Bestuur 6.234.713,00 10.460.376 6.162.759

  Sub-rsg 140.2 Bestuursondersteuning

0020101 Jaarwedde enz. van de secretaris 181.384,00 190.150 178.813

0020102 Bestuursdienst 53.201.635,00 39.773.748 47.657.951

0020204 Communicatie 8.480.663,00 3.388.801 5.396.196

0020207 Adviesorganen 699.919,00 655.120 454.308

0020401 Juridische kosten (abonnement gemeenteadvocaat, 

rechtsgedingen)

897.997,00 132.148 916.560

0020520 Overhead SHP 986.705,00 658.128 -1

0050101 Stadsregio Amsterdam 1.688.405,00 1.666.900 1.738.972

0050102 Bestuurlijk stelsel 53.043,00 87.060 73.275

0050103 Ontwikkelingssamenwerking/internationale contacten 1.161.529,00 669.070 938.946

0050104 Gemeenschappelijke regeling samenwerkingsverband 

randstad

0,00 -20.000 0

0060201 Kosten bestuurshulp ACAM Accountancy en Advies 85.580,00 85.000 69.602

6300201 Adviesraden voor het minderhedenbeleid 0,00 7.810 0

9220111 Verzekering tegen fraude 98.548,00 99.540 100.115

9220116 Personeelskosten voormalige diensttakken 6.123.705,00 6.692.503 4.549.194

9801001 Dotatie Rampenfonds (internationale hulpverlening) 

(BDA)

44.500,00 0 0

9801010 Dotatie reserve vakantiegeld (BDA) 0,00 0 0

9801022 Dotatie reserve Bestuursondersteuning (BMO) 114.931,00 0 0

9801025 Dotatie reserve Digitaal Archief (BMO) 27.667,00 23.302 22.596

9801217 Dotatie reserve vakantiegeld VWS (SHP) 0,00 0 0

9801221 Dotatie egalisatiereserve tarief personeelsvoorzieningen 

SHP

0,00 0 0

  Sub-rsg 140.2 Bestuursondersteuning 73.846.211,00 54.109.280 62.096.527

  Sub-rsg 140.3 Concernontwikkeling

0020208 Onderzoeken op financieel terrein 2.826.868,00 1.026.624 5.009.592

0020216 Privatisering en verzelfstandiging en fusies stadsdelen 3.697.996,00 137.420 360.715

0020302 ICT-beleid 850.334,00 0 0

0020308 Inkoop 508.371,00 2.571.810 1.335.340

0020509 Personeelsbeleid en organisatieontwikkeling 2.130.637,00 1.787.851 1.682.251

9801023 Dotatie reserve Concernontwikkeling (BMO) 0,00 0 2.300.000

9801056 Dotatie reserve Dienst ICT 0,00 0 0

9801057 Dotatie reserve WABO 0,00 0 0

9801065 Dotatie reserve Continuering implementatie risicobeleid 0,00 0 125.000

9801068 Dotatie reserve verbetering concerncontrol 0,00 0 1.000.000

9804043 Dotatie reserve ontwikkelkosten basisregistratie en ICT-

infrastructuur (DAB - Directie en Staf)

0,00 0 0

  Sub-rsg 140.3 Concernontwikkeling 10.014.206,00 5.523.705 11.812.898
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Baten

Rekening Begroting Rekening

Volgnummer Omschrij v ing 2010 2011 2011

€ € €

 Bestuur en concern

  Sub-rsg 140.1 Bestuur

0010101 0,00 0 424.278

0010102 0,00 0 0

0010103 0,00 0 0

0010201 Jaarwedde enz. van de burgemeester 220,00 0 2.777

0010202 Jaarwedden enz. van de wethouders 2.478,00 0 3.513

0010203 Uitkeringen en pensioenen aan gewezen wethouders en 

weduwen van (gewezen) wethouders

112.935,00 0 263.734

0020104 Wethoudersassistenten 85.555,00 0 127.771

9220114 Functioneel te verwerken nominale verlagingen 0,00 0 0

9801020 Onttrekking reserve vakantiegeld wethouders (BDA) 30.571,00 0 0

  Sub-rsg 140.1 Bestuur 231.759,00 0 822.073

  Sub-rsg 140.2 Bestuursondersteuning

0020101 Jaarwedde enz. van de secretaris 0,00 0 0

0020102 Bestuursdienst 10.663.895,00 354.520 7.143.007

0020204 Communicatie 2.215.491,00 796.360 2.758.073

0020207 Adviesorganen 18.248,00 0 27.380

0020401 Juridische kosten 477.041,00 0 529.160

0020520 Overhead SHP 970.982,00 823.970 0

0050101 Stadsregio Amsterdam 0,00 0 0

0050102 Bestuurlijk stelsel 16.369,00 0 0

0050103 Ontwikkelingssamenwerking/internationale contacten 45.484,00 -340 36.516

0050104 Gemeenschappelijke regeling samenwerkingsverband 

randstad

0,00 0 0

0060201 0,00 0 0

6300201 Adviesraden voor het minderhedenbeleid 0,00 0 0

9220111 0,00 0 0

9220116 Personeelskosten voormalige diensttakken 10.798.250,00 2.849.500 905.839

9801001 Onttrekking Rampenfonds (internationale hulpverlening) 

(BDA)

975.000,00 0 216.696

9801010 Onttrekking reserve vakantiegeld (BDA) 1.517.128,00 0 0

9801022 Onttrekking reserve Bestuursondersteuning (BMO) 349.115,00 110.000 211.928

9801025 Onttrekking reserve Digitaal Archief (BMO) 184.208,00 181.267 182.596

9801217 Onttrekking reserve vakantiegeld VWS (SHP) 135.344,00 0 0

9801221 Onttrekking egalisatiereserve tarief 

personeelsvoorzieningen SHP

6.106,00 0 13.870

  Sub-rsg 140.2 Bestuursondersteuning 28.372.661,00 5.115.277 12.025.065

  Sub-rsg 140.3 Concernontwikkeling

0020208 Onderzoeken op financieel terrein 84.295,00 0 2.432.622

0020216 Privatisering en verzelfstandiging en fusies stadsdelen 3.738.921,00 0 92.729

0020302 ICT-beleid 686.114,00 0 0

0020308 Inkoop 4.344.911,00 0 239.685

0020509 Personeelsbeleid en organisatieontwikkeling 458.733,00 257.740 474.426

9801023 Onttrekking reserve Concernontwikkeling (BMO) 0,00 0 1.806.352

9801056 Onttreking reserve Dienst ICT 714.536,00 0 0

9801057 Onttrekking reserve WABO 1.200.000,00 0 0

9801065 Onttrekking reserve Continuering implementatie 

risicobeleid

0,00 0 125.000

9801068 Onttrekking reserve verbetering concerncontrol 0,00 0 266.041

9804043 Onttrekking reserve ontwikkelkosten basisregistratie en 

ICT-infrastructuur (DAB - Directie en Staf)

0,00 0 0

  Sub-rsg 140.3 Concernontwikkeling 11.227.510,00 257.740 5.436.855
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Lasten

Rekening Begroting Rekening

Volgnummer Omschrij v ing 2010 2011 2011

€ € €

  Sub-rsg 140.5 Griffie

0060101 Raadsbudget 1.064.876,00 1.802.473 931.165

0060103 Griffie 1.452.855,00 1.468.409 1.547.148

0060203 Onderzoeksbudget Rekeningencommissie 4.844,00 11.911 3.280

9801301 Dotatie reserve vakantiegeld (Raadsgriffie) 0,00 0 0

9801303 Dotatie vierjarige reserve Raadsgriffie 50.369,00 50.369 31.018

9801304 Dotatie reserve Raadsonderzoeken (Griffie) 689.785,00 0 131.893

  Sub-rsg 140.5 Griffie 3.262.729,00 3.333.162 2.644.504

  Sub-rsg 140.6 Rekenkamer

0060204 Rekenkamer 778.343,00 1.511.963 0

0060205 Gemeenschappelijke regeling Rekenkamer 919.526,00 0 1.661.154

9801401 Dotatie reserve vakantiegeld (Rekenkamer) 0,00 0 0

9801402 Dotatie reserve WW (Rekenkamer) 0,00 0 0

  Sub-rsg 140.6 Rekenkamer 1.697.869,00 1.511.963 1.661.154

  Sub-rsg 140.7 Ombudsman

0020805 Bureau Gemeentelijke Ombudsman 1.893.018,00 1.823.084 2.048.777

9801701 Dotatie reserve vakantiegeld (Ombudsman) 0,00 0 0

9801702 Dotatie reserve WW (Ombudsman) 0,00 0 0

  Sub-rsg 140.7 Ombudsman 1.893.018,00 1.823.084 2.048.777

  Sub-rsg 140.8 Onderzoek en Statistiek

9220224 Onderzoek en Statistiek 5.271.912,00 5.367.429 5.340.603

9802401 Dotatie reserve WW-uitkeringen (O+S) 0,00 0 0

9802402 Dotatie reserve vakantiegeld (O+S) 3.080,00 100.000 0

  Sub-rsg 140.8 Onderzoek en Statistiek 5.274.992,00 5.467.429 5.340.603

 Totaal van de lasten 102.223.738,00 82.228.999,00 91.767.222,00

 Totaal van de baten 44.163.700,00 8.909.774,00 22.032.531,00

 Nadelig saldo 58.060.038,00 73.319.225,00 69.734.691,00

Resultaat voor bestemming 62.761.516,00 73.689.821,00 69.141.013,00

Dotaties 930.332,00 173.671,00 3.610.507,00

Onttrekkingen 5.631.810,00 544.267,00 3.016.829,00

Resultaatbestemming -4.701.478,00 -370.596,00 593.678,00

Resultaat na bestemming 58.060.038,00 73.319.225 69.734.691
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Rekening Begroting Rekening

Volgnummer Omschrij v ing 2010 2011 2011

€ € €

  Sub-rsg 140.5 Griffie

0060101 Raadsbudget 36.810,00 0 62.547

0060103 Griffie 18.680,00 10.277 -6.013

0060203 Onderzoeksbudget Rekeningencommissie 0,00 0 0

9801301 Onttrekking reserve vakantiegeld (Raadsgriffie) 35.569,00 0 0

9801303 Onttrekking vierjarige reserve Raadsgriffie 157.128,00 0 21.346

9801304 Onttrekking reserve Raadsonderzoeken (Griffie) 0,00 0 0

  Sub-rsg 140.5 Griffie 248.187,00 10.277 77.880

  Sub-rsg 140.6 Rekenkamer

0060204 Rekenkamer 314.379,00 0 0

0060205 Gemeenschappelijke regeling Rekenkamer 0,00 0 0

9801401 Onttrekking reserve vakantiegeld (Rekenkamer) 39.271,00 0 0

9801402 Onttrekking reserve WW (Rekenkamer) 0,00 0 0

  Sub-rsg 140.6 Rekenkamer 353.650,00 0 0

  Sub-rsg 140.7 Ombudsman

0020805 Bureau Gemeentelijke Ombudsman 144.244,00 94.840 245.207

9801701 Onttrekking reserve vakantiegeld (Ombudsman) 44.415,00 0 0

9801702 Onttrekking reserve WW (Ombudsman) 0,00 0 0

  Sub-rsg 140.7 Ombudsman 188.659,00 94.840 245.207

  Sub-rsg 140.8 Onderzoek en Statistiek

9220224 Onderzoek en Statistiek 3.297.855,00 3.178.640 3.252.451

9802401 Onttrekking reserve WW-uitkeringen (O+S) 153.000,00 153.000 173.000

9802402 Onttrekking reserve vakantiegeld (O+S) 90.419,00 100.000 0

  Sub-rsg 140.8 Onderzoek en Statistiek 3.541.274,00 3.431.640 3.425.451

 Totaal van de baten 44.163.700,00 8.909.774,00 22.032.531,00

 Totaal van de lasten 102.223.738,00 82.228.999,00 91.767.222,00

 Voordeling saldo -58.060.038,00 -73.319.225,00 -69.734.691,00

Resultaat voor bestemming -53.358.560,00 -72.948.629,00 -70.328.369,00

Dotaties 930.332,00 173.671,00 3.610.507,00

Onttrekkingen 5.631.810,00 544.267,00 3.016.829,00

Resultaatbestemming -4.701.478,00 -370.596,00 593.678,00

Resultaat na bestemming -58.060.038,00 -73.319.225 -69.734.691
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Lasten

Rekening Begroting Rekening

Volgnummer Omschrij v ing 2010 2011 2011

€ € €

 Dienstv erlening

  Sub-rsg 145.1 Dienstv erlening

0020702 Contactcenter (FBA) 9.377.559,00 8.818.935 12.048.289

0030101 Dienst Persoonsgegevens 31.474.392,00 27.413.080 29.230.610

0040101 Afdracht Rijksleges 0,00 0 0

3100802 Stadsbank van Lening 8.451.456,00 10.500.239 10.851.905

3100803 Gevonden voorwerpen 648.594,00 587.607 580.399

5410301 Stadsarchief Amsterdam 16.335.818,00 14.111.200 15.752.903

9800213 Dotatie reserve Verbeterplan CCA 0,00 0 0

9800403 Dotatie reserve Toekomstige WW-uitkeringen 

(Stadsarchief)

0,00 0 0

9800404 Dotatie reserve vakantiegeld (Stadsarchief) 0,00 0 0

9802001 Dotatie reserve WW-uitkeringen (DPG) 381.149,00 0 0

9802002 Dotatie reserve vakantiegeld (DPG) 0,00 0 0

9802005 Dotatie reserve BRI (Basisregistratie en ICT) (DPG) 0,00 0 0

9804031 Dotatie reserve vakantiegeld 0,00 0 0

9804032 Dotatie reserve Amsterdams Restauratiefonds 1.400.000,00 0 0

9804033 Dotatie reserve Portugees/Israelische Synagoge 0,00 0 0

9804034 Dotatie reserve toekomstige WW-uitkeringen (BMA) 0,00 0 207.250

9804051 Dotatie reserve vakantiegeld (DAB - Geo- en 

Vastgoedinformatie)

0,00 0 0

9804052 Dotatie reserve WW-uitkeringen (DPG/GVI) 0,00 0 0

9807001 Dotatie winstreserve projecten (Stads-bank van Lening) 1.186.145,00 0 396.959

9807002 Dotatie algemene reserve (Stads-bank van lening) 0,00 352.352 352.352

9807006 Dotatie reserve Betaalautomaten (Stadsbank van 

Lening)

0,00 0 0

9807009 Dotatie reserve vakantiegeld (Stadsbank van Lening) 0,00 0 0

9807010 Dotatie WW reserve (SBL) 0,00 0 0

9807013 Dotatie reserve verkoopwinst pand Lindengracht 204 859.048,00 0 0

  Sub-rsg 145.1 Dienstv erlening 70.114.161,00 61.783.413 69.420.667

 Totaal van de lasten 70.114.161,00 61.783.413,00 69.420.667,00

 Totaal van de baten 37.327.966,00 29.431.087,00 34.371.529,00

 Nadelig saldo 32.786.195,00 32.352.326,00 35.049.138,00

Resultaat voor bestemming 32.721.739,00 32.683.766,00 35.076.891,00

Dotaties 3.826.342,00 352.352,00 956.561,00

Onttrekkingen 3.761.886,00 683.792,00 984.314,00

Resultaatbestemming 64.456,00 -331.440,00 -27.753,00

Resultaat na bestemming 32.786.195,00 32.352.326 35.049.138
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Baten

Rekening Begroting Rekening

Volgnummer Omschrij v ing 2010 2011 2011

€ € €

 Dienstv erlening

  Sub-rsg 145.1 Dienstv erlening

0020702 Contactcenter (FBA) 8.850.766,00 8.417.100 10.371.511

0030101 Dienst Persoonsgegevens 5.920.786,00 5.059.440 5.689.834

0040101 Leges Dienst Persoonsgegevens 774.738,00 930.280 744.892

3100802 Stadsbank van Lening 13.651.346,00 11.644.343 12.829.845

3100803 Gevonden voorwerpen 73.552,00 93.072 68.693

5410301 Stadsarchief Amsterdam 4.294.892,00 2.603.060 3.682.440

9800213 Onttrekking reserve Verbeterplan CCA 126.790,00 0 0

9800403 Onttrekking reserve Toekomstige WW-uitkeringen 

(Stadsarchief)

13.378,00 5.130 12.205

9800404 Onttrekking reserve vakantiegeld (Stadsarchief) 208.010,00 0 0

9802001 Onttrekking reserve WW-uitkeringen (DPG) 177.213,00 108.700 252.977

9802002 Onttrekking reserve vakantiegeld (DPG) 375.011,00 0 0

9802005 Onttrekking reserve BRI (Basisregistratie en ICT) (DPG) 84.933,00 0 0

9804031 Onttrekking reserve vakantiegeld 84.060,00 0 0

9804032 Onttrekking reserve Amsterdams Restauratiefonds 10.000,00 10.000 10.000

9804033 Onttrekking reserve Portugees/Israelische Synagoge 1.000.000,00 0 0

9804034 Onttrekking reserve toekomstige WW-uitkeringen (BMA) 0,00 49.500 46.588

9804051 Onttrekking reserve vakantiegeld (DAB - Geo- en 

Vastgoedinformatie)

197.304,00 0 0

9804052 Onttrekking reserve WW-uitkeringen (DPG/GVI) 381.149,00 0 0

9807001 Onttrekking winstreserve projecten (Stads-bank van 

Lening)

0,00 510.462 628.182

9807002 Onttrekking algemene reserve (Stads-bank van lening) 818.000,00 0 0

9807006 Onttrekking reserve Betaalautomaten (Stadsbank van 

Lening)

110.523,00 0 0

9807009 Onttrekking reserve vakantiegeld (Stadsbank van Lening) 111.644,00 0 0

9807010 Onttrekking WW reserve (SBL) 29.509,00 0 0

9807013 Onttrekking reserve verkoopwinst pand Lindengracht 204 34.362,00 0 34.362

  Sub-rsg 145.1 Dienstv erlening 37.327.966,00 29.431.087 34.371.529

 Totaal van de baten 37.327.966,00 29.431.087,00 34.371.529,00

 Totaal van de lasten 70.114.161,00 61.783.413,00 69.420.667,00

 Voordeling saldo -32.786.195,00 -32.352.326,00 -35.049.138,00

Resultaat voor bestemming -32.850.651,00 -32.020.886,00 -35.021.385,00

Dotaties 3.826.342,00 352.352,00 956.561,00

Onttrekkingen 3.761.886,00 683.792,00 984.314,00

Resultaatbestemming 64.456,00 -331.440,00 -27.753,00

Resultaat na bestemming -32.786.195,00 -32.352.326 -35.049.138
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Rekening Begroting Rekening

Volgnummer Omschrij v ing 2010 2011 2011

€ € €

 Algemene dekkingsmiddelen

  Sub-rsg 150.1 Uitkering Gemeentefonds

9210101 Algemene uitkering uit het Gemeentefonds 0,00 0 0

9210106 0,00 0 0

9210122 Integratie- en Decentralisatie Uitkeringen (verzamelpost) 0,00 0 0

9800156 Dotatie egalisatiereserve kasschuif gemeentefonds 0,00 0 1.187.659

  Sub-rsg 150.1 Uitkering Gemeentefonds 0,00 0 1.187.659

  Sub-rsg 150.2 Uitkering Stadsdeelfonds

7150102 BDU CJG (JGZ) via SDF 0,00 10.551.990 0

7160101 BDU CJG (WMO) via SDF 0,00 11.367.430 0

9210201 Uitkering uit het Stadsdeelfonds 636.828.898,00 630.014.790 663.720.687

9210202 Nog aan stadsdelen uit te keren -7.139.418,00 0 2.859.374

9210203 Uitkering binnenwaterbeheer Amsterdam-Centrum 633.000,00 618.300 618.300

9210204 Bijdrage Stadsdeel Noord in kosten beheer wegen 

landelijk gebied

592.740,00 592.740 592.740

9220135 Bijdrage Zeeburg in verband met IJburg 925.000,00 500.000 500.000

9220137 Beheer openbare ruimte met extra kwaliteit 2.300.000,00 1.000.000 0

  Sub-rsg 150.2 Uitkering Stadsdeelfonds 634.140.220,00 654.645.250 668.291.101

  Sub-rsg 150.3 Belastingen

9310101 0,00 0 0

9310102 0,00 0 0

9320101 0,00 0 0

9330101 0,00 0 0

9360101 0,00 0 0

9360102 0,00 0 0

9370101 0,00 0 0

9380101 0,00 0 0

9390101 0,00 0 0

9400101 Dienst Belastingen 34.922.248,00 33.232.460 33.526.996

9400102 0,00 0 0

9400105 Bureau Rijksbelastingzaken 1.462.928,00 1.430.870 1.756.327

9803403 Dotatie Wachtgeldfonds (Dienst Belastingen) 0,00 0 0

9803406 Dotatie reserve vakantiegeld (DBGA) 0,00 0 0

9803408 Dotatie reserve BR WOZ 0,00 0 0

9803409 Dotatie reserve Wegwerken voorraden bezwaren en 

verzoeken (DBGA)

450.000,00 0 0

  Sub-rsg 150.3 Belastingen 36.835.176,00 34.663.330 35.283.323

  Sub-rsg 150.4 Erfpacht

8300101 Exploitatie Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam 

(erfpacht)

110.344.477,00 53.818.110 53.683.824

8300104 Uitgaven ten laste van de reserve afkoopsommen 

erfpacht

48.406.549,00 0 11.195.492

8300122 Afdracht meerwaarden afkoopsommen ten behoeve van 

het Stimuleringsfonds volkshuisvesting, erfpachtdeel

41.511.817,00 22.759.000 30.104.853

8300211 Uitgaven ten laste van de egalisatiereserve 

splitsingsunit

286.702,00 500.000 768.904

9800116 Dotatie reserve meerwaarden afkoopsommen 

Grondbedrijf

0,00 0 0

9803101 Dotatie reserve Afkoopsommen (OGA) 167.866.079,00 88.161.000 119.369.330

9803109 Dotatie reserve Afkoopsommen erfpacht 2e termijn 

(OGA)

5.671,00 0 0

9803116 Dotatie egalisatiereserve splitsingsunit (OGA) 0,00 175.000 406.222

  Sub-rsg 150.4 Erfpacht 368.421.295,00 165.413.110 215.528.625
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Baten

Rekening Begroting Rekening

Volgnummer Omschrij v ing 2010 2011 2011

€ € €

 Algemene dekkingsmiddelen

  Sub-rsg 150.1 Uitkering Gemeentefonds

9210101 Algemene uitkering uit het Gemeentefonds 1.335.699.501,00 1.330.709.342 1.351.413.516

9210106 Integratieuitkering WMO 68.284.503,00 58.406.690 59.610.523

9210122 Integratie- en Decentralisatie Uitkeringen (verzamelpost) 161.173.714,00 144.182.254 160.842.082

9800156 Onttrekken egalisatiereserve kasschuif gemeentefonds 0,00 0 0

  Sub-rsg 150.1 Uitkering Gemeentefonds 1.565.157.718,00 1.533.298.286 1.571.866.121

  Sub-rsg 150.2 Uitkering Stadsdeelfonds

7150102 Inkomsten BDU CJG (JGZ) via SDF 0,00 10.551.990 10.972.812

7160101 Inkomsten BDU CJG (WMO) via SDF 0,00 11.367.430 11.820.769

9210201 0,00 0 0

9210202 Nog van stadsdelen te ontvangen 0,00 0 0

9210203 0,00 0 0

9210204 Bijdrage Stadsdeel Noord in kosten beheer wegen 

landelijk gebied

0,00 0 0

9220135 0,00 0 0

9220137 Beheer openbare ruimte met extra kwaliteit 0,00 0 0

  Sub-rsg 150.2 Uitkering Stadsdeelfonds 0,00 21.919.420 22.793.581

  Sub-rsg 150.3 Belastingen

9310101 Onroerende-zaakbelasting ten laste van gebruikers 42.774.300,00 37.117.980 43.899.473

9310102 Oninbaar verklaarde belasting, welke alsnog is geïnd 2.360.159,00 300.000 3.267.845

9320101 Onroerende-zaakbelasting ten laste van zakelijk 

gerechtigden

114.137.833,00 105.194.020 115.773.745

9330101 Roerende-ruimtebelasting 355.638,00 361.040 371.803

9360101 Toeristenbelasting 25.302.797,00 23.791.180 33.141.501

9360102 Vermakelijkheidsretributie 1.838.237,00 1.668.290 2.048.947

9370101 Hondenbelasting 1.813.669,00 1.653.630 1.755.926

9380101 Reclamebelasting 437.967,00 309.000 355.750

9390101 Precariobelasting 40.261,00 23.100 17.729

9400101 Dienst Belastingen 14.104.590,00 12.494.120 12.827.251

9400102 Leges Dienst Belastingen 136.951,00 125.100 130.966

9400105 Bureau Rijksbelastingzaken 269.547,00 250.000 484.717

9803403 Onttrekking Wachtgeldfonds (Dienst Belastingen) 90.886,00 0 0

9803406 Onttrekking reserve vakantiegeld (DBGA) 633.742,00 0 0

9803408 Onttrekking reserve BR WOZ 300.561,00 400.000 119.971

9803409 Onttrekking reserve Wegwerken voorraden bezwaren en 

verzoeken (DBGA)

370.686,00 0 79.314

  Sub-rsg 150.3 Belastingen 204.967.824,00 183.687.460 214.274.938

  Sub-rsg 150.4 Erfpacht

8300101 Exploitatie Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam 

(erfpacht)

150.429.823,00 99.725.000 101.496.542

8300104 Ontvangen afkoopsommen erfpacht 215.976.658,00 88.161.000 130.557.676

8300122 0,00 0 0

8300211 Ontvangsten ten gunste van de egalisatiereserve 

splitsingsunit

1.002.884,00 675.000 1.350.124

9800116 Onttrekking reserve meerwaarden afkoopsommen 

Grondbedrijf

7.000.000,00 7.000.000 7.000.000

9803101 Onttrekking reserve Afkoopsommen (OGA) 54.038.129,00 27.759.000 35.674.233

9803109 Onttrekking reserve Afkoopsommen erfpacht 2e termijn 

(OGA)

0,00 0 0

9803116 Onttrekking egalisatiereserve splitsingsunit (OGA) 0,00 0 0

  Sub-rsg 150.4 Erfpacht 428.447.494,00 223.320.000 276.078.575
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Lasten

Rekening Begroting Rekening

Volgnummer Omschrij v ing 2010 2011 2011

€ € €

  Sub-rsg 150.5 Financiering

8300201 0,00 0 0

9140101 0,00 0 0

9140103 Rente eigen financieringsmiddelen enkele reserves en 

voorzieningen

3.866.221,00 3.634.630 4.633.254

9140104 Rentelast door lagere omslagrente 0,00 10.800.000 0

9140105 Betaalde rentelasten 197.669.785,00 278.767.000 293.420.237

9140106 0,00 0 0

9140108 Teruggaaf rente als gevolg van te hoog geraamde 

omslagrente

0,00 25.761.201 34.736.690

9800106 Dotatie egalisatiefonds kapitaallasten 120.018.534,00 35.059.920 0

9800110 Dotatie algemene risicoreserve 5.151.822,00 70.676.190 72.491.008

9801049 Dotatie reserve ABC Pool (BMO) 44.694,00 0 0

  Sub-rsg 150.5 Financiering 326.751.056,00 424.698.941 405.281.189

  Sub-rsg 150.6 Deelnemingen

9130103 Rentelasten verbonden aan deelnemingen 10.113.723,00 10.745.830 10.644.581

9800145 Dotatie reserve Beurs van Berlage (CoFin) 0,00 0 0

  Sub-rs g 150.6 Deelnemingen 10.113.723,00 10.745.830 10.644.581

  Sub-rsg 150.7 Ov erige algemene dekkingsmiddelen

3100103 Marktbergingen Waterloopleinmarkt 16.988,00 16.550 16.546

3100507 Kapitaallasten verstrekte geldleningen RON 7.170,00 0 15.882

3300205 Kapitaallasten van verstrekte geldleningen Onze 

Energie Noord

1.165,00 0 1.638

5400720 Kapitaallasten verstrekte geldlening St. Beurs van 

Berlage

352.260,00 349.230 352.260

8210302 Dotatie voorziening Investeringsbudget Stedelijke 

Vernieuwing

73.993.709,00 47.923.740 47.923.744

8300119 Uitgaven ten laste van de reserve bedrijfsvoering (OGA) 628.790,00 50.000 945.431

9130101 Uitkering van 2/3 van de rente van Vicarygoederen 4.378,00 4.370 3.595

9220106 Kapitaallasten voorgenomen onrendabele investeringen 0,00 46.916.300 0

9220107 Toe te kennen prioriteiten (structureel en incidenteel) 0,00 0 0

9220108 frictiekosten huisvesting van diensten 0,00 2.610.000 2.610.000

9220112 Nog functioneel te verwerken posterioriteiten 0,00 710.000 0

9220120 Lasten concerncontroller niet tot vorenstaande 

behorende

4.135.289,00 900.000 5.470.647

9220122 Verwerking rekeningresultaat jaar T-1 0,00 0 0

9220151 18.740.597,00 0 0

9220153 Frictiekosten van nog te realiseren besparingen op 

inkoop van Grond-, Weg- en Waterbouw

0,00 0 0
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Baten

Rekening Begroting Rekening

Volgnummer Omschrij v ing 2010 2011 2011

€ € €

  Sub-rsg 150.5 Financiering

8300201 Rente op reserve meerwaarde afkoopsommen 382.896,00 2.191.610 2.661.242

9140101 Rente eigen financieringsmiddelen 14.965.535,00 69.836.570 66.880.336

9140103 Rente eigen financieringsmiddelen enkele reserves en 

voorzieningen

0,00 0 0

9140104 Incidenteel niet tot uitgave komende omslagrente door 

structureel lagere rente

0,00 10.800.000 0

9140105 Doorberekende rentelasten 317.688.319,00 313.826.920 356.556.501

9140106 Buiten de omslag doorberekende rente 2.197.989,00 2.200.000 2.233.746

9140108 0,00 0 0

9800106 Onttrekking egalisatiefonds kapitaallasten 120.018.534,00 115.059.920 80.000.000

9800110 Terugboeking inflatiecorrectie Noord/Zuidlijn 0,00 0 0

9801049 Onttrekking reserve ABC Pool (BMO) 0,00 0 0

  Sub-rsg 150.5 Financiering 455.253.273,00 513.915.020 508.331.825

  Sub-rsg 150.6 Deelnemingen

9130103 Deelnemingen 37.556.751,00 36.375.000 42.128.843

9800145 Onttrekking reserve Beurs van Berlage (CoFin) 0,00 0 0

  Sub-rsg 150.6 Deelnemingen 37.556.751,00 36.375.000 42.128.843

  Sub-rsg 150.7 Ov erige algemene dekkingsmiddelen

3100103 Marktbergingen Waterloopleinmarkt 0,00 0 0

3100507 Kapitaallasten verstrekte geldleningen RON 7.170,00 0 15.882

3300205 Kapitaallasten van verstrekte geldleningen Onze 

Energie Noord

1.165,00 0 1.638

5400720 Kapitaallasten verstrekte geldlening St. Beurs van 

Berlage

352.260,00 349.230 352.260

8210302 Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing 73.993.710,00 0 0

8300119 Ontvangsten ten gunste van de reserve bedrijfsvoering 

(OGA)

1.316.645,00 276.000 50.731

9130101 Uitkering van 2/3 van de rente van Vicarygoederen 0,00 0 0

9220106 Stelpost voor het gedeeltelijk niet tot uitgaaf komen van 

kapitaallasten met betrekking tot voorgenomen 

onrendabele investeringen

0,00 42.912.300 0

9220107 Posterioriteiten (structureel en incidenteel) 0,00 1.196.411 0

9220108 Op huisvesting van diensten te besparen kosten 0,00 4.550.000 0

9220112 Nog functioneel te verwerken posterioriteiten 14.322.625,00 1.239.177 0

9220120 Baten concerncontroller niet tot vorenstaande 

behorende

165.292.900,00 0 24.664.160

9220122 Verwerking rekeningresultaat jaar T-1 0,00 0 31.715.190

9220151 Stelpost nog te realiseren baten uit vrijval reserves 

vakantiegeld

0,00 0 0

9220153 Nog te realiseren besparingen op inkoop van Grond-, 

Weg- en Waterbouw

0,00 1.200.000 0
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Lasten

Rekening Begroting Rekening

Volgnummer Omschrij v ing 2010 2011 2011

€ € €

9220154 Coalitieproject 1012 (AIF) 0,00 8.000.000 0

9220155 Fonds Klimaat en Duurzaamheid (AIF) 0,00 10.000.000 443.861

9220156 Fonds Innovatie en Economie (AIF) 0,00 10.000.000 0

9220301 Onvoorziene uitgaven 37.111.552,00 1.389.298 27.033.791

9220401 Dotatie voorziening juridische risico's 13.968.996,00 0 20.003.833

9220403 Mutatie  Risico Voorziening 75.000.000,00 0 0

9220450 Mutaties in voorziening geoormerkte gelden GWA/SVA 0,00 0 -292.584

9600119 Dienst Milieu en Bouwtoezicht 3.131.137,00 0 -2

9600123 Geneeskundige en Gezondheidsdienst Amsterdam 26.014.256,00 27.762.260 27.440.549

9600131 Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam 46.245.422,00 2.837.473 46.497.814

9600132 Dienst Ruimtelijke Ordening 22.352.006,00 22.465.220 22.853.000

9600137 Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling 30.183.722,00 23.265.123 22.274.910

9600138 Apparaatskosten DWZS 27.693.221,00 27.576.630 26.769.849

9600180 Dienst Werk en Inkomen 196.236.817,00 192.822.520 184.793.661

9600195 Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer 3.538.381,00 4.672.600 3.897.534

9600295 Overige dekkingsbronnen dIVV 0,00 0 0

9800124 Dotatie reserve fusie waterbeheer 2.342.403,00 2.421.540 2.421.546

9800131 Dotatie garantiefonds Gemeentelijke Kredietbank 470.000,00 300.000 300.000

9800138 Dotatie bestemmingsreserve Beurs van Berlage 0,00 0 0

9800148 Dotatie reserve incidentele ruimte 2010-2011 121.400.000,00 4.883.000 26.368.000

9800149 Dotatie reserve NUON-opbrengsten 18.317.614,00 0 -18.317.614

9800150 Dotatie reserve Amsterdams Investeringsfonds 0,00 150.000.000 168.317.614

9800151 Dotatie reserve Middelen t.b.v. PMI en evenementen 

2012-2014

0,00 18.000.000 18.000.000

9800152 Dotatie reserve Frictiekosten Heroverwegingen 2011-

2012

0,00 27.223.000 27.223.000

9800153 Dotatie reserve Vlakke Vloer Stadsschouwburg 4.951.000,00 0 -4.951.000

9800154 Dotatie reserve Stedelijk Museum 7.200.000,00 0 -7.200.000

9800155 Dotatie reserve versterking gemeentebrede Control 0,00 0 3.000.000

9801058 Dotatie reserve frictiekosten motie Mulder c.s. / 

heroverwegingen

0,00 0 0

9803117 Dotatie reserve bedrijfsvoering (OGA) 1.207.645,00 276.000 382.393

9803202 Dotatie algemene reserve (DRO) 158.133,00 0 216.236

9803205 Dotatie reserve vakantiegeld (DRO) 0,00 0 0

9803798 Dotatie reserve vakantiegeld (DMO) 0,00 0 0

9803799 Dotatie reserve WW-uitkering en reïntegratie (DMO) 0,00 0 508.122

9809513 Dotatie reserve vakantiegeld (dIVV) 0,00 0 0

9809517 Dotatie reserve WW (dIVV) 0,00 0 323.430

  Sub-rsg 150.7 Ov erige algemene dekkingsmiddelen 735.402.651,00 633.374.854 655.647.686

 Totaal van de lasten 2.111.664.121,00 1.923.541.315,00 1.991.864.164,00

 Totaal van de baten 3.470.950.578,00 3.162.507.862,00 3.323.181.799,00

 Nadelig saldo -1.359.286.457,00 -1.238.966.547,00 -1.331.317.635,00

Resultaat voor bestemming -1.485.419.803,00 -1.196.179.127,00 -1.356.420.764,00

Dotaties 449.583.595,00 397.175.650,00 410.045.946,00

Onttrekkingen 323.450.249,00 439.963.070,00 384.942.817,00

Resultaatbestemming 126.133.346,00 -42.787.420,00 25.103.129,00

Resultaat na bestemming -1.359.286.457,00 -1.238.966.547 -1.331.317.635
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Baten

Rekening Begroting Rekening

Volgnummer Omschrij v ing 2010 2011 2011

€ € €

9220154 Coalitieproject 1012 (AIF) 0,00 0 0

9220155 Fonds Klimaat en Duurzaamheid (AIF) 0,00 0 0

9220156 Fonds Innovatie en Economie (AIF) 0,00 0 0

9220301 0,00 0 0

9220401 Vrijval voorziening juridische risico's 27.855.874,00 0 20.089.342

9220403 Mutatie  Risico Voorziening 0,00 0 13.800.000

9220450 Mutaties in voorziening geoormerkte gelden GWA/SVA 0,00 0 0

9600119 Dienst Milieu en Bouwtoezicht 3.131.140,00 0 -1

9600123 Geneeskundige en Gezondheidsdienst Amsterdam 26.014.256,00 27.762.450 27.436.053

9600131 Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam 46.129.506,00 3.339.820 45.032.798

9600132 Dienst Ruimtelijke Ordening 23.556.415,00 22.465.220 24.633.499

9600137 Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling 28.458.296,00 23.821.168 22.529.964

9600138 Apparaatskosten DWZS 27.693.223,00 27.951.630 26.727.149

9600180 Dienst Werk en Inkomen 197.683.808,00 198.572.520 184.793.661

9600195 Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer 2.760.814,00 4.612.600 3.796.292

9600295 Overige dekkingsbronnen dIVV 0,00 0 -1

9800124 Onttrekking reserve fusie waterbeheer 3.925.126,00 4.004.260 4.004.256

9800131 Onttrekking garantiefonds Gemeentelijke Kredietbank 140.833,00 300.000 287.980

9800138 Onttrekking bestemmingsreserve Beurs van Berlage 0,00 349.230 0

9800148 Onttrekking reserve incidentele ruimte 2010-2011 112.450.448,00 121.380.660 121.400.000

9800149 Onttrekking reserve NUON-opbrengsten 20.000.000,00 135.600.000 135.600.000

9800150 Onttrekking reserve Amsterdams Investeringsfonds 0,00 28.000.000 8.444.000

9800151 Onttrekking reserve Middelen t.b.v. PMI en evenementen 

2012-2014

0,00 0 0

9800152 Onttrekking reserve Frictiekosten Heroverwegingen 2011-

2012

0,00 0 0

9800153 Onttrekking reserve Vlakke Vloer Stadsschouwburg 0,00 0 -4.951.000

9800154 Onttrekking  reserve Stedelijk Museum 0,00 0 -7.200.000

9800155 Onttrekking reserve versterking gemeentebrede Contro 0,00 0 3.000.000

9801058 Onttrekking reserve frictiekosten motie Mulder c.s. / 

heroverwegingen

1.139.972,00 0 60.027

9803117 Onttrekking reserve bedrijfsvoering (OGA) 633.457,00 50.000 1.054.431

9803202 Onttrekking algemene reserve (DRO) 0,00 0 0

9803205 Onttrekking reserve vakantiegeld (DRO) 548.678,00 0 0

9803798 Onttrekking reserve vakantiegeld (DMO) 1.120.927,00 0 0

9803799 Onttrekking reserve WW-uitkering en reïntegratie (DMO) 0,00 0 180.000

9809513 Onttrekking reserve vakantiegeld (dIVV) 932.659,00 0 0

9809517 Onttrekking reserve WW (dIVV) 105.611,00 60.000 189.605

  Sub-rsg 150.7 Ov erige algemene dekkingsmiddelen 779.567.518,00 649.992.676 687.707.916

 Totaal van de baten 3.470.950.578,00 3.162.507.862,00 3.323.181.799,00

 Totaal van de lasten 2.111.664.121,00 1.923.541.315,00 1.991.864.164,00

 Voordeling saldo 1.359.286.457,00 1.238.966.547,00 1.331.317.635,00

Resultaat voor bestemming 1.233.153.111,00 1.281.753.967,00 1.306.214.506,00

Dotaties 449.583.595,00 397.175.650,00 410.045.946,00

Onttrekkingen 323.450.249,00 439.963.070,00 384.942.817,00

Resultaatbestemming 126.133.346,00 -42.787.420,00 25.103.129,00

Resultaat na bestemming 1.359.286.457,00 1.238.966.547 1.331.317.635
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Recapitulatie programma's Rekening 2011

Nr. programma Omschrijving Lasten Baten Saldo
2011 2011 2011

Bedragen in € 
10 Openbare orde en veiligheid

Exclusief mutaties in reserves 122.130.876 10.039.224 112.091.652
Mutaties in reserves 7.633.321 703.777 6.929.544

Totaal Openbare orde en veiligheid 129.764.197 10.743.001 119.021.196

20 W erk en inkomen
Exclusief mutaties in reserves 1.067.575.057 790.462.073 277.112.984
Mutaties in reserves 16.980.190 25.227.858 -8.247.668

Totaal W erk en inkomen 1.084.555.247 815.689.931 268.865.316

30 Zorg
Exclusief mutaties in reserves 391.837.782 157.679.883 234.157.899
Mutaties in reserves 15.690.954 6.241.032 9.449.922

Totaal Zorg 407.528.736 163.920.915 243.607.821

40 Educatie & jeugd en diversiteit
Exclusief mutaties in reserves 208.954.832 79.488.487 129.466.345
Mutaties in reserves 1.047.037 3.836.621 -2.789.584

Totaal Educatie & jeugd en diversiteit 210.001.869 83.325.108 126.676.761

50 Verkeer en Infrastructuur
Exclusief mutaties in reserves 407.707.936 313.497.151 94.210.785
Mutaties in reserves 174.104.775 139.531.009 34.573.766

Totaal Verkeer en Infrastructuur 581.812.711 453.028.160 128.784.551

60 Openbare ruimte, groen, sport en recreatie
Mutaties in reserves 49.119.352 3.519.773 45.599.579
Dieren 6.623.000 2.488.661 4.134.339

Totaal Openbare ruimte, groen, sport en recreatie 55.742.352 6.008.434 49.733.918

70 Cultuur en monumenten
Exclusief mutaties in reserves 144.133.583 16.374.897 127.758.686
Mutaties in reserves 22.731.661 3.851.942 18.879.719

Totaal Cultuur en monumenten 166.865.244 20.226.839 146.638.405

80 Milieu en water
Exclusief mutaties in reserves 449.151.247 423.209.917 25.941.330
Mutaties in reserves 1.370.417 1.318.354 52.063

Totaal Milieu en water 450.521.664 424.528.271 25.993.393

100 Economie en haven
Exclusief mutaties in reserves 121.969.074 154.670.812 -32.701.738
Mutaties in reserves 25.289.561 9.775.513 15.514.048

Totaal Economie en haven 147.258.635 164.446.325 -17.187.690

110 Facilitair en bedrijven
Exclusief mutaties in reserves 319.656.592 286.877.465 32.779.127
Mutaties in reserves 23.845.799 13.145.063 10.700.736

Totaal Facilitair en bedrijven 343.502.391 300.022.528 43.479.863

120 Stedelijke ontwikkeling
Exclusief mutaties in reserves 552.939.065 512.431.889 40.507.176
Mutaties in reserves 498.927.265 484.884.501 14.042.764

Totaal Stedelijke ontwikkeling 1.051.866.330 997.316.390 54.549.940
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Recapitulatie programma's Rekening 2011

Nr. programma Omschrijving Lasten Baten Saldo
2011 2011 2011

140 Bestuur en concern
Exclusief mutaties in reserves 88.156.715 19.015.702 69.141.013
Mutaties in reserves 3.610.507 3.016.829 593.678

Totaal Bestuur en concern 91.767.222 22.032.531 69.734.691

145 Dienstverlening
Exclusief mutaties in reserves 68.464.106 33.387.215 35.076.891
Mutaties in reserves 956.561 984.314 -27.753

Totaal Dienstverlening 69.420.667 34.371.529 35.049.138

150 Algemene dekkingsmiddelen
Exclusief mutaties in reserves 1.581.818.218 2.938.238.982 -1.356.420.764
Mutaties in reserves 410.045.946 384.942.817 25.103.129

Totaal Algemene dekkingsmiddelen 1.991.864.164 3.323.181.799 -1.331.317.635

Totaal
Exclusief mutaties in reserves 5.573.614.435 5.738.893.470 -165.279.035
Mutaties in reserves 1.208.856.994 1.079.948.291 128.908.703
Totaal 6.782.471.429 6.818.841.761 -36.370.332
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Resultaatbestemming
Lasten

Rekening Begroting Rekening
Volgnummer Omschrijving 2010 2011 2011

€ € €
 Openbare orde en veiligheid

  Sub-rsg 10.1 Openbare orde en veiligheid
9801002 Dotatie reserve Aankopen Van Traa-team (BDA) 6.948.442,00 0 4.899.165
9801018 Dotatie reserve gevolgen vreemdelingenwetgeving 446.803,00 0 0

9801024 Dotatie reserve OOV (BMO) 0,00 0 172.301
9801063 Dotatie reservering Decentralisatiegelden OOV 0,00 0 2.328.855
9801064 Dotatie reserve decentralisatie uitkering Pilot 

Coffeeshops
0,00 0 233.000

  Sub-rsg 10.1 Openbare orde en veiligheid 7.395.245,00 0 7.633.321

  Sub-rsg 10.3 Crisisbeheersing en 
Brandweerzorg

9801050 Dotatie reserve Brandweer 185.614,00 0 0
9801603 Dotatie reserve vakantiegeld Brandweer (rekening 

2008)
0,00 0 0

  Sub-rsg 10.3 Crisisbeheersing en 
Brandweerzorg

185.614,00 0 0

  Sub-rsg 10.4 Brandbestrijding
9801602 Dotatie reserve leidraad oefenen (Brandweer) 0,00 0 0
9801609 Dotatie reserve nieuwe kazerne Westerpark 0,00 0 0
  Sub-rsg 10.4 Brandbestrijding 0,00 0 0

 Totaal van de lasten 7.580.859,00 0,00 7.633.321,00
 Totaal van de baten 9.331.945,00 809.469,00 703.777,00
 Nadelig saldo -1.751.086,00 -809.469,00 6.929.544,00

 W erk en inkomen

  Sub-rsg 20.1 Participatie en W erk
9804505 Dotatie reserve Huisvesting kinderopvang Triade 

(DWI)
0,00 0 0

9804529 Dotatie reserve vakantiegeld werkarrangementen 
(DWI)

0,00 0 0

9808029 Dotatie reserve Bestrijding Jeugdwerkloosheid (DWI) 7.970.000,00 0 0

9808030 Dotatie reserve Instapcursussen (DWI) 2.076.000,00 0 0
9808031 Dotatie reserve SW-regeling 1.981.000,00 0 0
9808032 Dotatie reserve impuls inburgering 285.000,00 0 0
9808034 Dotatie reserve frictiekosten PAO 480.000,00 0 0
9808035 Dotatie reserve decentralisatie uitkering pilot 

loondispensatie
0,00 0 800.000

9808036 Dotatie reserve tekort Sociale Werkvoorziening 0,00 0 1.500.000
9808040 Dotatie reserve Uitvoeringskosten E&I 0,00 0 11.822.000
9808101 Dotatie reserve vakantiegeld (Maatwerk) 0,00 0 0
  Sub-rsg 20.1 Participatie en W erk 12.792.000,00 0 14.122.000
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Baten

Rekening Begroting Rekening
Volgnummer Omschrijving 2010 2011 2011

€ € €
 Openbare orde en veiligheid

  Sub-rsg 10.1 Openbare orde en veiligheid
9801002 Onttrekking reserve Aankopen Van Traa-team (BDA) 4.673.005,00 0 0
9801018 Onttrekking reserve gevolgen 

vreemdelingenwetgeving
0,00 209.472 0

9801024 Ontrekking reserve OOV (BMO) 1.765.960,00 599.997 228.943
9801063 Onttrekkking reservering Decentralisatiegelden OOV 0,00 0 139.201
9801064 Onttrekking reserve decentralisatie uitkering Pilot 

Coffeeshops
0,00 0 74.388

  Sub-rsg 10.1 Openbare orde en veiligheid 6.438.965,00 809.469 442.532

  Sub-rsg 10.3 Crisisbeheersing en 
Brandweerzorg

9801050 Onttrekking reserve Brandweer 2.892.980,00 0 261.245
9801603 Onttrekking reserve vakantiegeld Brandweer (rekening 

2008)
0,00 0 0

  Sub-rsg 10.3 Crisisbeheersing en 
Brandweerzorg

2.892.980,00 0 261.245

  Sub-rsg 10.4 Brandbestrijding
9801602 Onttrekking reserve leidraad oefenen (Brandweer) 0,00 0 0
9801609 Onttrekking reserve nieuwe kazerne Westerpark 0,00 0 0
  Sub-rsg 10.4 Brandbestrijding 0,00 0 0

 Totaal van de baten 9.331.945,00 809.469,00 703.777,00
 Totaal van de lasten 7.580.859,00 0,00 7.633.321,00
 Voordeling saldo 1.751.086,00 809.469,00 -6.929.544,00

 W erk en inkomen

  Sub- rsg 20.1 Participatie en W erk
9804505 Onttrekking reserve Huisvesting kinderopvang Triade 

(DWI)
320.000,00 320.000 320.000

9804529 Onttrekking reserve vakantiegeld werkarrangementen 
(DWI)

0,00 0 0

9808029 Onttrekking reserve Bestrijding Jeugdwerkloosheid 
(DWI)

3.532.409,00 0 131.582

9808030 Onttrekking reserve Instapcursussen (DWI) 0,00 1.500.000 562.420
9808031 Onttrekking reserve SW-regeling 0,00 1.981.000 1.981.000
9808032 Onttrekking reserve impuls inburgering 0,00 0 285.000
9808034 Onttrekking reserve frictiekosten PAO 0,00 0 300.000
9808035 Onttrekking reserve decentralisatie uitkering pilot 

loondispensatie
0,00 0 197.856

9808036 Onttrekking reserve tekort Sociale Werkvoorziening 0,00 0 1.500.000
9808040 Onttrekking reserve Uitvoeringskosten E&I 0,00 0 0
9808101 Onttrekking reserve vakantiegeld (Maatwerk) 0,00 0 0
  Sub-rsg 20.1 Participatie en W erk 3.852.409,00 3.801.000 5.277.858
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Lasten

Rekening Begroting Rekening
Volgnummer Omschrijving 2010 2011 2011

€ € €
  Sub-rsg 20.2 Inkomen
9800104 Weerstandsvermogen (WWB) 0,00 0 0
9800117 Dotatie weerstandsvermogen (WWB) 0,00 0 0
9804521 Dotatie reserve vakantiegeld (DWI) 0,00 0 0
9804533 Dotatie reserve rechtmatigheidsonderzoeken (DWI) 0,00 0 0

9804535 Dotatie reserve WiGo4IT 0,00 0 0
9808027 Dotatie reserve geïntegreerde voorziening 0,00 0 0
  Sub-rsg 20.2 Inkomen 0,00 0 0

  Sub-rsg 20.3 Armoedebestrijding
9803784 Dotatie reserve lidmaatschap OBA in stadspas 200.000,00 0 0
9804534 Dotatie reserve KOA 0,00 0 0
9808028 Dotatie reserve armoede Tang gelden - chronische 

zieken
0,00 0 0

9808037 Dotatie reserve frictiekosten GKA 0,00 0 766.429
9808038 Dotatie reserve Bijdrage DWI aan E-dienstverlening 

en digitalisering stadspas
0,00 0 915.961

9808039 Dotatie reserve Armoedebestrijding 0,00 0 700.000
9808042 Dotatie reserve werkende armen 0,00 0 475.800
  Sub-rsg 20.3 Armoedebestrijding 200.000,00 0 2.858.190

 Totaal van de lasten 12.992.000,00 0,00 16.980.190,00
 Totaal van de baten 12.364.409,00 23.881.000,00 25.227.858,00
 Nadelig saldo 627.591,00 -23.881.000,00 -8.247.668,00

 Zorg

  Sub- rsg 30.0 Zorg
9803812 Dotatie reserve WW-uitkering (DZS) 0,00 0 0
  Sub-rsg 30.0 Zorg 0,00 0 0

  Sub-rsg 30.1 Maatschappelijke zorg
9802309 Dotatie reserve geïntegreerde voorziening 0,00 0 0
9802348 Dotatie reserve Sociale competentietrainingen 

Taakspel (GGD)
311.173,00 0 0

9802350 Dotatie reserve Suicidepreventie (GGD) 0,00 0 0
9802351 Dotatie reserve SDQ 5-10 jaar Leraren (GGD) 169.863,00 0 0
9802352 Dotatie reserve van Wiechen (GGD) 98.330,00 0 0
9802660 Dotatie reserve De Ruijsdael 984.720,00 0 1.969.440
9802661 Dotatie reserve pilot WMO-WWB 1.501.440,00 0 0
9802662 Dotatie reserve Participatie-envelop vrijwilligerswerk 48.643,00 0 0

9802665 Dotatie reserve Nazorg Detentie 0,00 0 675.500
9803730 Dotatie egalisatiereserve WMO 1.595.150,00 0 9.408.739
9803807 Dotatie reserve HAG (prostitutiecentrum)(DZS) 0,00 0 0
9803810 Dotatie reserve Mantelzorgers (DZS) 0,00 0 0
9803813 Dotatie reserve eergeweld, begeleiding en opvang 

slachtoffers
0,00 0 0

9803815 Dotatie reserve Amsterdam voor Elkaar aanvragen 
(DZS)

0,00 0 0

9803816 Dotatie reserve Maatschappelijke dienstverlening aan 
thuiswonenden ouderen (DZS)

0,00 0 0

9803817 Dotatie reserve WMO Pilots en Kwaliteitsverbetering 
open-einde regelingen (DZS)

0,00 0 0

9803818 Dotatie vergoeding experiment woningaanpassingen 
mantelzorgers

0,00 0 0

9803820 Dotatie reserve Geweld achter de Voordeur 0,00 0 333.500
9803821 Dotatie reserve Investeringen Maatschappelijke 

Opvang (MO)
0,00 0 1.014.361

9803822 Dotatie reserve AWBZ-pakketmaatregel 0,00 0 0
  Sub-rsg 30.1 Maatschappelijke zorg 4.709.319,00 0 13.401.540
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Baten

Rekening Begroting Rekening
Volgnummer Omschrijving 2010 2011 2011

€ € €
  Sub-rsg 20.2 Inkomen
9800104 Weerstandsvermogen (WWB) 0,00 0 0
9800117 Onttrekking weerstandsvermogen (WWB) 5.000.000,00 18.600.000 18.600.000
9804521 Onttrekking reserve vakantiegeld (DWI) 3.112.000,00 0 0
9804533 Onttrekking reserve rechtmatigheidsonderzoeken 

(DWI)
400.000,00 0 0

9804535 Onttrekking reserve WiGo4IT 0,00 750.000 750.000
9808027 Onttrekking reserve geïntegreerde voorziening 0,00 530.000 0
  Sub-rsg 20.2 Inkomen 8.512.000,00 19.880.000 19.350.000

  Sub-rsg 20.3 Armoedebestrijding
9803784 Onttrekking reserve lidmaatschap OBA in stadspas 0,00 200.000 200.000
9804534 Onttrekking reserve KOA 0,00 0 0
9808028 Onttrekking reserve armoede Tang gelden - 

chronische zieken
0,00 0 400.000

9808037 Ontrekking reserve frictiekosten GKA 0,00 0 0
9808038 Onttrekking reserve Bijdrage DWI aan E-

dienstverlening en digitalisering stadspas
0,00 0 0

9808039 Onttrekking reserve Armoedebestrijding 0,00 0 0
9808042 Onttrekking reserve werkende armen 0,00 0 0
  Sub-rsg 20.3 Armoedebestrijding 0,00 200.000 600.000

 Totaal van de baten 12.364.409,00 23.881.000,00 25.227.858,00
 Totaal van de lasten 12.992.000,00 0,00 16.980.190,00
 Voord eling saldo -627.591,00 23.881.000,00 8.247.668,00

 Zorg

  Sub-rsg 30.0 Zorg
9803812 Onttrekking reserve WW-uitkering (DZS) 0,00 0 0
  Sub-rsg 30.0 Zorg 0,00 0 0

  Sub-rsg 30.1 Maatschappelijke zorg
9802309 Onttrekking reserve geïntegreerde voorziening 0,00 0 0
9802348 Onttrekking reserve Sociale competentietrainingen 

Taakspel (GGD)
0,00 416.290 228.132

9802350 Onttrekking reserve Suicidepreventie (GGD) 0,00 57.860 0
9802351 Onttrekking reserve SDQ 5-10 jaar Leraren (GGD) 0,00 150.000 104.863
9802352 Onttrekking reserve van Wiechen (GGD) 0,00 100.000 98.330
9802660 Onttrekking reserve De Ruijsdael 0,00 0 0
9802661 Onttrekking reserve pilot WMO-WWB 0,00 0 1.075.720
9802662 Onttrekking reserve Participatie-envelop 

vrijwilligerswerk
0,00 0 48.643

9802665 Onttrekking reserve Nazorg Detentie 0,00 0 0
9803730 Onttrekking egalisatiereserve WMO 10.788.144,00 0 0
9803807 Onttrekking reserve HAG (prostitutiecentrum)(DZS) 269.000,00 0 0
9803810 Onttrekking reserve Mantelzorgers (DZS) 252.870,00 0 0
9803813 Onttrekking reserve eergeweld, begeleiding en 

opvang slachtoffers
200.003,00 0 0

9803815 Onttrekking reserve Amsterdam voor Elkaar 
aanvragen (DZS)

400.000,00 0 0

9803816 Onttrekking reserve Maatschappelijke dienstverlening 
aan thuiswonenden ouderen (DZS)

350.000,00 0 0

9803817 Onttrekking reserve WMO Pilots en 
Kwaliteitsverbetering open-einde regelingen (DZS)

2.671.219,00 0 0

9803818 Onttrekking vergoeding experiment 
woningaanpassingen mantelzorgers

0,00 0 62.126

9803820 Onttrekking reserve Geweld achter de Voordeur 793.582,00 0 0
9803821 Onttrekking reserve Investeringen Maatschappelijke 

Opvang (MO)
3.842.523,00 0 2.514.361

9803822 Onttrekking reserve AWBZ-pakketmaatregel 2.180.000,00 0 0
  Sub-rsg 30.1 Maatschappelijke zorg 21.747.341,00 724.150 4.132.175
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Lasten

Rekening Begroting Rekening
Volgnummer Omschrijving 2010 2011 2011

€ € €

  Sub-rsg 30.2 Openbare gezondheidszorg
9802305 Dotatie reserve WW-uitkeringen (GGD) 0,00 0 0
9802306 Dotatie reserve vakantiegeld (GGD) 0,00 0 0
9802307 Dotatie reserve Research en Development (GGD) 1.007.501,00 0 1.554.295

9802311 Dotatie reserve Friends (programma depressie) 
(GGD)

0,00 0 0

9802313 Dotatie reserve Samen Starten (GGD) 0,00 0 0
9802314 Dotatie reserve Omvangrijke en niet jaarlijks 

terugkerende kosten (GGD)
40.000,00 0 30.000

9802315 Dotatie reserve Weerbaarheidstraining LVG-meisjes 
(GGD)

0,00 0 0

9802335 Dotatie reserve Ontbijt en Lunch Schoolgaande Jeugd 
(GGD)

0,00 0 0

9802336 Dotatie reserve Uitbreiding Beleidnota Genormidelen 
(GGD)

0,00 0 0

9802337 Dotatie reserve GGZ-Preventie (GGD) 0,00 0 0
9802338 Dotatie reserve Kidos SO (GGD) 0,00 0 0
9802339 Dotatie reserve Voorzorg (GGD) 0,00 0 0
9802345 Dotatie reserve Sport Jeugd (GGD) 0,00 0 0
9802346 Dotatie reserve Voeding en Bewegen volwassenen 

(GGD)
0,00 0 0

9802347 Dotatie reserve Tienerzwangerschappen 0,00 0 0
9802349 Dotatie reserve Overgewicht 4-12 jarigen/Toeleiding 

kinderen met overgewicht (GGD)
348.203,00 0 0

9802353 Dotatie reserve Gezond in  de Stad 4-12jr 445.920,00 0 487.375
9802354 Dotatie reserve 2e Contactmoment VO 54.271,00 0 0
9802355 Dotatie reserve ROC-MBO 71.458,00 0 0
9802358 Dotatie reserve Stille Dilemma's 0,00 0 217.744
  Sub-rsg 30.2 Openbare gezondheidszorg 1.967.353,00 0 2.289.414

 Totaal van de lasten 6.676.672,00 0,00 15.690.954,00
 Totaal van de baten 27.373.376,00 2.219.190,00 6.241.032,00
 Nadelig saldo -20.696.704,00 -2.219.190,00 9.449.922,00

 Educatie & jeugd en diversiteit

  Sub-rsg 40.1 Educatie
9803725 Dotatie reserve Kwaliteit Voortgezet Onderwijs 

(DMO)
0,00 0 842.037

9803728 Dotatie reserve Bureau Leerplicht Plus (DMO) 0,00 0 0
9803733 Dotatie reserve Matchpoint 0,00 0 0
9803735 Dotatie reserve restant gehouden bedragen 

Onderwijs en Jeugd
0,00 0 0

9803757 Dotatie reserve panden onderwijshuisvesting 327.860,00 8.080.000 0
9803779 Dotatie reserve GSB III 0,00 0 0
9803781 Dotatie reserve Voor- en Vroegschoolse Educatie 0,00 0 0

9803791 Dotatie reserve Kwaliteit Basis onderwijs 2.041.494,00 0 0
  Sub-rsg 40.1 Educatie 2.369.354,00 8.080.000 842.037

  Sub-rsg 40.2 Bibliotheken
9803761 Dotatie reserve Openbare Bibliotheek (DMO) 0,00 0 0
  Sub- rsg 40.2 Bibliotheken 0,00 0 0
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Baten

Rekening Begroting Rekening
Volgnummer Omschrijving 2010 2011 2011

€ € €

  Sub-rsg 30.2 Openbare gezondheidszorg
9802305 Onttrekking reserve WW-uitkeringen (GGD) 525.853,00 72.800 0
9802306 Onttrekking reserve vakantiegeld (GGD) 2.169.639,00 0 0
9802307 Onttrekking reserve Research en Development 

(GGD)
1.616.938,00 408.310 910.229

9802311 Onttrekking reserve Friends (programma depressie) 
(GGD)

80.843,00 17.090 32.721

9802313 Onttrekking reserve Samen Starten (GGD) 0,00 0 378.122
9802314 Onttrekking reserve Omvangrijke en niet jaarlijks 

terugkerende kosten (GGD)
30.417,00 0 34.128

9802315 Onttrekking reserve Weerbaarheidstraining LVG-
meisjes (GGD)

7.447,00 0 0

9802335 Onttrekking reserve Ontbijt en Lunch Schoolgaande 
Jeugd (GGD)

200.952,00 0 72.274

9802336 Onttrekking reserve Uitbreiding Beleidnota 
Genormidelen (GGD)

138.164,00 0 0

9802337 Onttrekking reserve GGZ-Preventie (GGD) 93.743,00 0 17.132
9802338 Onttrekking reserve Kidos SO (GGD) 193.594,00 93.590 0
9802339 Onttrekking reserve Voorzorg (GGD) 144.431,00 100.000 0
9802345 Onttrekking reserve Sport Jeugd (GGD) 170.740,00 239.720 327.340
9802346 Onttrekking reserve Voeding en Bewegen 

volwassenen (GGD)
152.614,00 85.930 0

9802347 Onttrekking reserve Tienerzwangerschappen 100.660,00 57.600 47.232
9802349 Onttrekking reserve Overgewicht 4-12 

jarigen/Toeleiding kinderen met overgewicht (GGD)
0,00 420.000 207.450

9802353 Onttrekking reserve Gezond in  de Stad 4-12jr 0,00 0 0
9802354 Onttrekking reserve 2e Contactmoment VO 0,00 0 10.771
9802355 Onttrekking reserve ROC-MBO 0,00 0 71.458
9802358 Onttrekking reserve Stille Dilemma's 0,00 0 0
  Sub-rsg 30.2 Openbare gezondheidszorg 5.626.035,00 1.495.040 2.108.857

 Totaal van de baten 27.373.376,00 2.219.190,00 6.241.032,00
 Totaal van de lasten 6.676.672,00 0,00 15.690.954,00
 Voordeling saldo 20.696.704,00 2.219.190,00 -9.449.922,00

 Educatie & jeugd en diversiteit

  Sub-rsg 40.1 Educatie
9803725 Onttrekking reserve Kwaliteit Voortgezet Onderwijs 

(DMO)
349.086,00 0 0

9803728 Onttrekking reserve  Bureau Leerplicht Plus (DMO) 2.600.000,00 0 400.000
9803733 Onttrekking reserve Matchpoint 429.612,00 0 385.325
9803735 Onttrekking reserve restant gehouden bedragen 

Onderwijs en Jeugd
527.265,00 0 0

9803757 Onttrekking reserve panden onderwijshuisvesting 327.860,00 8.917.600 0
9803779 Onttrekking reserve GSB III 400.000,00 0 0
9803781 Onttrekkingen reserve Voor- en Vroegschoolse 

Educatie
1.100.000,00 0 0

9803791 Onttrekking reserve Kwaliteit Basis onderwijs 0,00 0 2.041.494
  Sub-rsg 40.1 Educatie 5.733.823,00 8.917.600 2.826.819

  Sub-rsg 40.2 Bibliotheken
9803761 Onttrekking reserve Openbare Bibliotheek (DMO) 402.550,00 402.550 402.550
  Sub-rsg 40.2 Bibliotheken 402.550,00 402.550 402.550
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Lasten

Rekening Begroting Rekening
Volgnummer Omschrijving 2010 2011 2011

€ € €
  Sub-rsg 40.3 Diversiteit
9801054 Dotatie reserve Wij Amsterdammers (BMO) 0,00 0 0
9803734 Dotatie reserve restant gehouden bedragen 

Diversiteit
0,00 0 0

9803753 Dotattie reserve decentralisatie uitkering Onderzoek 
Polarisatie

0,00 0 205.000

9803794 Dotatie reserve Tegengaan Radicalisering en 
Polarisatie

876.000,00 0 0

  Sub-rsg 40.3 Diversiteit 876.000,00 0 205.000

  Sub-rsg 40.4 Jeugd
9803706 Dotatie reserve Elleboog 0,00 0 0
9803707 Dotatie reserve Jongerencentrum Jan van Galenstraat 0,00 0 0

9803729 Dotatie reserve Van Acht tot Acht arrangementen 
(DMO)

0,00 0 0

9803731 Dotatie reserve Bijzondere Trajecten Risicojongen 
(DMO)

0,00 0 0

  Sub-rsg 40.4 Jeugd 0,00 0 0

 Totaal van de lasten 3.245.354,00 8.080.000,00 1.047.037,00
 Totaal van de baten 11.258.575,00 9.528.610,00 3.836.621,00
 Nadelig saldo -8.013.221,00 -1.448.610,00 -2.789.584,00

 Verkeer en Infrastructuur

  Sub- rsg 50.4 Parkeren
9809566 Dotatie reserve egalisatie parkeerbeheer 426.845,00 0 748.239
  Sub-rsg 50.4 Parkeren 426.845,00 0 748.239

  Sub-rsg 50.7 Openbaar vervoer
9809524 Dotatie reserve Gratis openbaar vervoer (dIVV) 0,00 0 0
  Sub-rsg 50.7 Openbaar vervoer 0,00 0 0

  Sub- rsg 50.12 Overig
9809520 Dotatie langzaamverkeer passage CS 0,00 0 0
  Sub-rsg 50.12 Overig 0,00 0 0

  Sub-rsg 50.13 Een hele en mooie stad
9809514 Dotatie reserve inrichting Wibautas (dIVV) 0,00 0 0
9809522 Dotatie reserve beheer stedelijke infrastructuur 0,00 0 4.953.675
9809529 Dotatie Mobiliteitsfonds voor een goed beheerde 

stedelijke infrastructuur
0,00 0 0

  Sub-rsg 50.13 Een hele en mooie stad 0,00 0 4.953.675

  Sub- rsg 50.14 Goede mobiliteit in de stad
9804091 Dotatie reserve bewonersgarages Zuidoost 81.254,00 52.440 63.815
9804093 Dotatie reserve vakantiegeld van voormalig DAB - 

Parkeergebouwen medewerkers
0,00 0 0

9804094 Dotatie Egalisatiereserve CAN-gebied 393.473,00 212.840 354.836
9804095 Dotatie reserve WW van voormalig dAB-

Parkeergebouwen medewerkers
0,00 0 0

9809506 Dotatie reserve Gemeentelijk aandeel in  kosten 
busstation / auto-onderdoorgang CS (dIVV)

3.000.000,00 0 0

9809507 Dotatie reserve Gemeentelijk aandeel kosten 
Noord/Zuidlijn

3.382.145,00 0 109.754.540

9809509 Dotatie Risicoreservering IJsei (dIVV) 0,00 0 0
9809521 Dotatie reserve NDSM-veer 20.367,00 18.030 27.514
9809525 Dotatie Mobiliteitsfonds voor behoud en verbeteren 

OV
0,00 0 0

9809530 Dotatie reserve IJweg 0,00 0 0
9809569 Dotatie reserve P+R programma 0,00 0 1.586.116
  Sub- rsg 50.14 Goede mobiliteit in de stad 6.877.239,00 283.310 111.786.821
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Rekening Begroting Rekening
Volgnummer Omschrijving 2010 2011 2011

€ € €
  Sub-rsg 40.3 Diversiteit
9801054 Onttrekking reserve Wij Amsterdammers (BMO) 1.059.739,00 0 0
9803734 Onttrekking reserve restant gehouden bedragen 

Diversiteit
156.250,00 0 0

9803753 Onttrekking reserve decentralisatie uitkering 
Onderzoek Polarisatie

0,00 0 205.000

9803794 Onttrekking reserve Tegengaan Radicalisering en 
Polarisatie

0,00 0 0

  Sub-rsg 40.3 Diversiteit 1.215.989,00 0 205.000

  Sub-rsg 40.4 Jeugd
9803706 Onttrekking reserve Elleboog 300.000,00 0 0
9803707 Onttrekking reserve Jongerencentrum Jan van 

Galenstraat
700.000,00 0 0

9803729 Onttrekking reserve Van Acht tot Acht arrangementen 
(DMO)

0,00 0 200.000

9803731 Onttrekking reserve Bijzondere Trajecten 
Risicojongen (DMO)

2.906.213,00 208.460 202.252

  Sub-rsg 40.4 Jeugd 3.906.213,00 208.460 402.252

 Totaal van de baten 11.258.575,00 9.528.610,00 3.836.621,00
 Totaal van de lasten 3.245.354,00 8.080.000,00 1.047.037,00
 Voordeling saldo 8.013.221,00 1.448.610,00 2.789.584,00

 Verkeer en Infrastructuur

  Sub-rsg 50.4 Parkeren
9809566 Onttrekking reserve egalisatie parkeerbeheer 0,00 0 0
  Sub-rsg 50.4 Parkeren 0,00 0 0

  Sub-rsg 50.7 Openbaar vervoer
9809524 Onttrekking reserve Gratis openbaar vervoer (dIVV) 0,00 0 0
  Sub-rsg 50.7 Openbaar vervoer 0,00 0 0

  Sub- rsg 50.12 Overig
9809520 Onttrekking langzaamverkeer passage CS 0,00 0 0
  Sub-rsg 50.12 Overig 0,00 0 0

  Sub-rsg 50.13 Een hele en mooie stad
9809514 Onttrekking reserve inrichting Wibautas (dIVV) 564.272,00 0 0
9809522 Onttrekking reserve beheer stedelijke infrastructuur 8.371.859,00 2.000.000 2.262.966
9809529 Onttrekking Mobiliteitsfonds voor een goed beheerde 

stedelijke infrastructuur
2.335.276,00 10.540.000 7.307.104

  Sub-rsg 50.13 Een hele en mooie stad 11.271.407,00 12.540.000 9.570.070

  Sub-rsg 50.14 Goede mobiliteit in de stad
9804091 Onttrekking reserve bewonersgarages Zuidoost 611.091,00 471.400 418.773
9804093 Onttrekking reserve vakantiegeld van voormalig DAB - 

Parkeergebouwen medewerkers
114.600,00 0 0

9804094 Onttrekking Egalisatiereserve CAN-gebied 680.757,00 685.490 408.858
9804095 Onttrekking reserve WW van voormalig dAB-

Parkeergebouwen medewerkers
38.000,00 0 0

9809506 Onttrekking reserve Gemeentelijk aandeel in  kosten 
busstation / auto-onderdoorgang CS (dIVV)

3.645.650,00 4.722.000 18.004.725

9809507 Onttrekking reserve Gemeentelijk aandeel kosten 
Noord/Zuidlijn

17.318.145,00 43.011.000 63.639.930

9809509 Onttrekking Risicoreservering IJsei (dIVV) 3.000.000,00 0 0
9809521 Onttrekking reserve NDSM-veer 494.460,00 494.460 494.460
9809525 Onttrekking Mobiliteitsfonds voor behoud en 

verbeteren OV
12.988.392,00 18.941.000 13.993.404

9809530 Onttrekking reserve IJweg 551.177,00 2.706.000 555.899
9809569 Onttrekking reserve P+R programma 0,00 0 0
  Sub-rsg 50.14 Goede mobiliteit in de stad 39.442.272,00 71.031.350 97.516.049
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€ € €

  Sub-rsg 50.15 Goede bereikbaarheid van de stad

9809527 Dotatie Mobiliteitsfonds voor betere bereikbaarheid in 
stad en regio

0,00 0 0

9809531 Dotatie reserve Westrandweg / 2e Coentunnel 0,00 0 0
9809567 Dotatie reserve RealTimeParkeren 0,00 0 900.000
9809570 Dotatie reserve verlaging Westertoegang 0,00 0 841.087
  Sub-rsg 50.15 Goede bereikbaarheid van de stad 0,00 0 1.741.087

  Sub-rsg 50.16 Een verkeersveilige stad
9809528 Dotatie Mobiliteitsfonds voor een veiligere stad 0,00 0 0
  Sub-rsg 50.16 Een verkeersveilige stad 0,00 0 0

  Sub- rsg 50.17 Overig in programma verkeer
9809503 Dotatie Mobiliteitsfonds - algemene reserve (dIVV) 2.961.438,00 0 3.253.875

9809504 Dotatie Mobiliteitsfonds - bestemmingsreserve (dIVV) 36.547.587,00 47.833.960 48.810.630

9809568 Dotatie reserve verbeterplan DIVV 0,00 0 2.000.000
  Sub-rsg 50.17 Overig in programma verkeer 39.509.025,00 47.833.960 54.064.505

  Sub-rsg 50.18 Een schone stad
9801917 Dotatie reserve Luchtkwaliteit 0,00 0 0
9801936 Dotatie reserve Fonds Luchtkwaliteit 0,00 0 810.448
9809523 Dotatie reserve Voorrang Gezonde Stad 0,00 0 0
9809526 Dotatie Mobiliteitsfonds voor betere luchtkwaliteit in de 

stad
0,00 0 0

  Sub-rsg 50.18 Een schone stad 0,00 0 810.448

  Sub- rsg 50.19 Een sociaal veilige stad
9809532 Dotatie reserve Bureau Monumenten en Archeologie 208.270,00 0 0

9809533 Mobiliteitsfonds voor een sociaal veiligere stad 0,00 0 0
9809832 Dotatie Mobiliteitsfonds voor een sociaal sterke stad 0,00 0 0

  Sub-rsg 50.19 Een sociaal veilige stad 208.270,00 0 0

 Totaal van de lasten 47.021.379,00 48.117.270,00 174.104.775,00
 Totaal van de baten 77.511.923,00 116.652.800,00 139.531.009,00
 Nadelig saldo -30.490.544,00 -68.535.530,00 34.573.766,00

 Openb are ruimte, groen, sport en recreatie

  Sub-rsg 60.1 Beheer openbare ruimte
9803111 Dotatie reserve eerste verstrating (OGA) 0,00 0 0
9803206 Dotatie reserve De Rode Loper 1.000.000,00 1.000.000 1.000.000
9803210 Dotatie reserve Museumplein (DRO) 0,00 0 0
9803211 Dotatie reserve Hot spots verloedering (DRO) 0,00 0 0
9803212 Dotatie reserve Leidseplein (DRO) 0,00 0 0
9803223 Dotatie Openbare Ruimte gelden 0,00 0 1.123.000
  Sub- rsg 60.1 Beheer openbare ruimte 1.000.000,00 1.000.000 2.123.000

  Sub-rsg 60.2 Groengebieden in en nabij  de stad

9803204 Dotatie reserve Groenmiddelen (DRO) 0,00 0 4.500.000
9803774 Dotatie reserve Hortus 0,00 0 0
  Sub-rsg 60.2 Groengebieden in en nabij  de stad 0,00 0 4.500.000
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  Sub-rsg 50.15 Goede bereikbaarheid van de stad

9809527 Onttrekking Mobiliteitsfonds voor betere 
bereikbaarheid in stad en regio

4.443.403,00 12.548.450 6.416.265

9809531 Onttrekking reserve Westrandweg / 2e Coentunnel 935.772,00 310.000 659.682
9809567 Onttrekking reserve RealTimeParkeren 0,00 0 42.372
9809570 Onttrekking reserve verlaging Westertoegang 0,00 0 107.685
  Sub-rsg 50.15 Goede bereikbaarheid van de stad 5.379.175,00 12.858.450 7.226.004

  Sub-rsg 50.16 Een verkeersveilige stad
9809528 Onttrekking Mobiliteitsfonds voor een veiligere stad 3.069.039,00 4.782.000 4.066.487
  Sub-rsg 50.16 Een verkeersveilige stad 3.069.039,00 4.782.000 4.066.487

  Sub-rsg 50.17 Overig in programma verkeer
9809503 Onttrekking Mobiliteitsfonds - algemene reserve 

(dIVV)
1.495.759,00 0 3.609.590

9809504 Onttrekking Mobiliteitsfonds - bestemmingsreserve 
(dIVV)

8.553.950,00 10.828.000 11.832.520

9809568 Onttrekking reserve verbeterplan DIVV 0,00 0 370.519
  Sub-rsg 50.17 Overig in programma verkeer 10.049.709,00 10.828.000 15.812.629

  Sub-rsg 50.18 Een schone stad
9801917 Onttrekking reserve Luchtkwaliteit 1.500.000,00 0 0
9801936 Onttrekking reserve Fonds Luchtkwaliteit 988.033,00 600.000 424.224
9809523 Onttrekking reserve Voorrang Gezonde Stad 4.240.391,00 0 0
9809526 Onttrekking Mobiliteitsfonds voor betere luchtkwaliteit 

in de stad
690.674,00 2.033.000 3.047.164

  Sub-rsg 50.18 Een schone stad 7.419.098,00 2.633.000 3.471.388

  Sub-rsg 50.19 Een sociaal veilige stad
9809532 Onttrekking reserve Bureau Monumenten en 

Archeologie
0,00 0 208.270

9809533 Mobiliteitsfonds voor een sociaal veiligere stad 881.223,00 0 1.660.112
9809832 Onttrekking Mobiliteitsfonds voor een sociaal sterke 

stad
0,00 1.980.000 0

  Sub-rsg 50.19 Een sociaal veilige stad 881.223,00 1.980.000 1.868.382

 Totaal van de baten 77.511.923,00 116.652.800,00 139.531.009,00
 Totaal van de lasten 47.021.379,00 48.117.270,00 174.104.775,00
 Voordeling saldo 30.490.544,00 68.535.530,00 -34.573.766,00

 Openbare ruimte, groen, sport en recreatie

  Sub- rsg 60.1 Beheer openbare ruimte
9803111 Onttrekking reserve eerste verstrating (OGA) 0,00 0 0
9803206 Onttrekking reserve De Rode Loper 0,00 0 0
9803210 Onttrekking reserve Museumplein (DRO) 99.988,00 40.000 391.635
9803211 Onttrekking reserve Hot spots verloedering (DRO) 422.041,00 0 0
9803212 Onttrekking reserve Leidseplein (DRO) 57.308,00 50.000 90.350
9803223 Onttrekking Openbare Ruimte gelden 0,00 0 0
  Sub-rsg 60.1 Beheer openbare ruimte 579.337,00 90.000 481.985

  Sub-rsg 60.2 Groengebieden in en nabij  de stad

9803204 Onttrekking reserve Groenmiddelen (DRO) 7.544.222,00 400.480 446.854
9803774 Onttrekking reserve Hortus 0,00 0 59.822
  Sub-rsg 60.2 Groengebieden in en nabij  de stad 7.544.222,00 400.480 506.676
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  Sub-rsg 60.3 Sportdeelname en -stimulering
9803723 Dotatie reserve Impuls Brede School (DMO) 0,00 0 0
9803738 Dotatie reserve Sportuitmarkt 0,00 0 0
9803739 Dotatie reserve Verenigingsondersteuning 0,00 0 0
9803776 Dotatie reserve MAJOS 0,00 0 0
9803797 Dotatie reserve Sportplan 2009 - 2012 1.500.000,00 0 0
  Sub-rsg 60.3 Sportdeelname en -stimulering 1.500.000,00 0 0

  Sub-rsg 60.5 Sportvoorzieningen en -
accommodaties

9803710 Dotatie reserve Sportaccommodatiefonds (DMO) 0,00 0 0
9803741 Dotatie reserve Topsportevenementen 0,00 0 0
  Sub-rsg 60.5 Sportvoorzieningen en -

accomm odaties
0,00 0 0

  Sub-rsg 60.6 Dieren
9801007 Dotatie reserve achterstallig onderhoud Artis 0,00 0 0
9803732 Dotatie reserve Bijdrage masterplan Artis 0,00 0 0
  Sub-rsg 60.6 Dieren 0,00 0 0

 Totaal van de lasten 2.500.000,00 1.000.000,00 6.623.000,00
 Totaal van de baten 14.082.287,00 490.480,00 2.488.661,00
 Nadelig saldo -11.582.287,00 509.520,00 4.134.339,00

 Cultu ur en monumenten

  Sub-rsg 70.1 Monumenten en archeologie
9800427 Dotatie reserve WABO Bureau Monumenten en 

Archeologie
0,00 0 160.000

9800428 Dotatie reserve 400 jaar grachten 0,00 0 90.000
9801939 Dotatie reserve WABO Bureau Monumenten en 

Archeologie
160.000,00 0 0

  Sub-rsg 70.1 Monumenten en archeologie 160.000,00 0 250.000

  Sub-rsg 70.2 Kunstenplan
9803716 Dotatie reserve Cultureel Beleggen 451.244,00 194.120 328.116
9803724 Dotatie reserve Onderhoud Cultuurpanden 514.636,00 518.390 303.741
9803760 Dotatie reserve Kunstenplan 2001-2008 (DMO) 0,00 0 0
9803762 Dotatie reserve wachtgelden Muziekschool (DMO) 0,00 0 0

9803775 Dotatie reserve Talentontwikkeling 0,00 0 0
9803777 Dotatie reserve Laboratorium 50.000,00 50.000 50.000
9803783 Dotatie reserve pilot muziekonderwijs 0,00 0 250.000
9803785 Reserve ombouw voltage Stedelijk Museum 0,00 0 0
9803786 Dotatie reserve nieuwbouw Stedelijk Museum 0,00 0 15.200.000
9803788 Dotatie reserve Exploitatie Cultuurpanden Centrum 0,00 0 1.398.804

9803796 Dotatie reserve Literair Festival 100.000,00 0 0
9805110 Dotatie reserve incidentele prioriteit nieuw depot 

(AHM)
0,00 0 0

  Sub-rsg 70.2 Kunstenplan 1.115.880,00 762.510 17.530.661

  Sub-rsg 70.4 Overige Kunst en Cultuur
9803722 Dotatie reserve programmering Muziekgebouw aan 

het IJ (DMO)
0,00 0 0

9803743 Dotatie reserve website Your Amsterdam 0,00 0 0
  Sub-rsg 70.4 Overige Kunst en Cultuur 0,00 0 0

  Sub- rsg 70.5 Lokale media
9803763 Dotatie egalisatiereserve AT5 (DMO) 0,00 0 0
9803770 Dotatie reserve AT5 0,00 0 0
  Sub-rsg 70.5 Lokale media 0,00 0 0
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  Sub-rsg 60.3 Sportdeelname en -stimulering
9803723 Onttrekking reserve Impuls Brede School (DMO) 231.228,00 0 0
9803738 Onttrekking reserve Sportuitmarkt 87.500,00 0 0
9803739 Onttrekking reserve Verenigingsondersteuning 100.000,00 0 0
9803776 Onttrekking reserve MAJOS 540.000,00 0 0
9803797 Onttrekking reserve Sportplan 2009 - 2012 0,00 0 1.500.000
  Sub-rsg 60.3 Sportdeelname en -stimulering 958.728,00 0 1.500.000

  Sub-rsg 60.5 Sportvoorzieningen en -
accommodaties

9803710 Onttrekking reserve Sportaccommodatiefonds (DMO) 0,00 0 0
9803741 Onttrekking reserve Topsportevenementen 0,00 0 0
  Sub-rsg 60.5 Sportvoorzieningen en -

accomm odaties
0,00 0 0

  Sub-rsg 60.6 Dieren
9801007 Onttrekking reserve achterstallig onderhoud Artis 0,00 0 0
9803732 Onttrekking reserve Bijdrage masterplan Artis 5.000.000,00 0 0
  Sub-rsg 60.6 Dieren 5.000.000,00 0 0

 Totaal van de baten 14.082.287,00 490.480,00 2.488.661,00
 Totaal van de lasten 2.500.000,00 1.000.000,00 6.623.000,00
 Voordeling saldo 11.582.287,00 -509.520,00 -4.134.339,00

 Cultuur en monumenten

  Sub- rsg 70.1 Monumenten en archeologie
9800427 Onttrekking reserve WABO Bureau Monumenten en 

Archeologie
0,00 0 110.000

9800428 Ontrekking reserve 400 jaar grachten 0,00 0 0
9801939 Onttrekking reserve WABO Bureau Monumenten en 

Archeologie
0,00 0 160.000

  Sub-rsg 70.1 Monumenten en archeologie 0,00 0 270.000

  Sub-rsg 70.2 Kunstenplan
9803716 Onttrekking reserve Cultureel Beleggen 348.514,00 242.000 0
9803724 Onttrekking reserve Onderhoud Cultuurpanden 0,00 0 0
9803760 Onttrekking reserve Kunstenplan 2001-2008 (DMO) 0,00 0 0
9803762 Onttrekking reserve wachtgelden Muziekschool 

(DMO)
97.211,00 15.000 0

9803775 Onttrekking reserve Talentontwikkeling 80.000,00 0 0
9803777 Onttrekking reserve Laboratorium 0,00 0 0
9803783 Onttrekking reserve pilot muziekonderwijs 0,00 0 250.000
9803785 Reserve ombouw voltage Stedelijk Museum 0,00 0 0
9803786 Onttrekking reserve nieuwbouw Stedelijk Museum 337.500,00 337.500 3.042.002
9803788 Onttrekking reserve Exploitatie Cultuurpanden 

Centrum
150.000,00 0 70.000

9803796 Onttrekking reserve Literair Festival 0,00 0 0
9805110 Onttrekking reserve incidentele prioriteit nieuw depot 

(AHM)
0,00 0 0

  Sub-rsg 70.2 Kunstenplan 1.013.225,00 594.500 3.362.002

  Sub-rsg 70.4 Overige Kunst en Cultuur
9803722 Onttrekking reserve programmering Muziekgebouw 

aan het IJ (DMO)
0,00 0 0

9803743 Onttrekking reserve website Your Amsterdam 0,00 0 0
  Sub-rsg 70.4 Overige Kunst en Cultuur 0,00 0 0

  Sub- rsg 70.5 Lokale media
9803763 Onttrekking egalisatiereserve AT5 (DMO) 0,00 0 0
9803770 Onttrekking reserve AT5 122.190,00 122.190 0
  Sub-rsg 70.5 Lokale media 122.190,00 122.190 0
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  Sub-rsg 70.6 Overige kunsten
9803787 Dotatie egalisatiereserve kapitaallasten 

Stadsschouwburg
0,00 0 4.951.000

  Sub-rsg 70.6 Overige kunsten 0,00 0 4.951.000

 Totaal van de lasten 1.275.880,00 762.510,00 22.731.661,00
 Totaal van de baten 1.135.415,00 716.690,00 3.851.942,00
 Nadelig saldo 140.465,00 45.820,00 18.879.719,00

 Milieu en water

  Sub-rsg 80.1 Afvalverwerking
9806001 Dotatie reserve technische risico's AVI (AEB) 0,00 0 0
9806002 Dotatie reserve Toekomstige WW-uitkeringen (AEB) 0,00 0 0

9806003 Dotatie reserve vakantiegeld (AEB) 0,00 0 0
9806004 Dotatie reserve REB-gelden (AEB) 0,00 0 0
  Sub-rsg 80.1 Afvalverwerking 0,00 0 0

  Sub- rsg 80.3 Drinkwatervoorziening
9806301 Dotatie egalisatiereserve (Waternet) 0,00 0 0
9806304 Dotatie reserve vakantiegeld (Waternet) 0,00 0 0
9806305 Dotatie reserve in te verdienen overnamesommen 

(Waternet)
1.321.481,00 1.321.961 1.321.480

9806306 Dotatie reserve wachtgeld (Waternet) 0,00 0 0
  Sub-rsg 80.3 Drinkwatervoorziening 1.321.481,00 1.321.961 1.321.480

  Sub-rsg 80.4 Milieu
9801901 Dotatie UNA-fonds (DMB) 0,00 0 0
9801904 Dotatie reserve Bodemsaneringsgelden gemeente 

(DMB)
2.840.504,00 0 0

9801909 Dotatie reserve dienstverlening DMB (Milieu) 250.000,00 0 0
9801911 Dotatie reserve vakantiegeld (DMB) 0,00 0 0
9801912 Dotatie reserve Diemerzeedijk (DMB) 0,00 0 48.937
9801934 Dotatie reserve modelwoningen (DMB) 0,00 0 0
9801935 Dotatie reserve Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke 

Beperkingen (DMB)
0,00 0 0

  Sub-rsg 80.4 Milieu 3.090.504,00 0 48.937

  Sub-rsg 80.5 W aterbeheer
9804801 Dotatie reserve Aanleg standaardligplaatsen 0,00 0 0
9804802 Dotatie reserve vakantiegeld 0,00 0 0
9804803 Dotatie reserve WW-gelden 0,00 0 0
9806307 Dotatie reserve aanleg standaard ligplaatsen (vm 

BBA)
0,00 28.267 0

9806308 Dotatie reserve WW-gelden (vm. BBA) 0,00 288.101 0
9806309 Dotatie reserve compensatie onttrekking leningfonds 0,00 0 0

  Sub-rsg 80.5 W aterbeheer 0,00 316.368 0

 Totaal van de lasten 4.411.985,00 1.638.329,00 1.370.417,00
 Totaal van de baten 6.470.522,00 3.518.210,00 1.318.354,00
 Nadelig saldo -2.058.537,00 -1.879.881,00 52.063,00
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  Sub-rsg 70.6 Overige kunsten
9803787 Onttrekking egalisatiereserve kapitaallasten 

Stadsschouwburg
0,00 0 219.940

  Sub-rsg 70.6 Overige kunsten 0,00 0 219.940

 Totaal van de baten 1.135.415,00 716.690,00 3.851.942,00
 Totaal van de lasten 1.275.880,00 762.510,00 22.731.661,00
 Voordeling saldo -140.465,00 -45.820,00 -18.879.719,00

 Milieu en water

  Sub-rsg 80.1 Afvalverwerking
9806001 Onttrekking reserve technische risico's AVI (AEB) 0,00 0 0
9806002 Onttrekking reserve Toekomstige WW-uitkeringen 

(AEB)
433.207,00 215.450 213.737

9806003 Onttrekking reserve vakantiegeld (AEB) 675.814,00 0 0
9806004 Onttrekking reserve REB-gelden (AEB) 0,00 0 0
  Sub-rsg 80.1 Afvalverwerking 1.109.021,00 215.450 213.737

  Sub-rsg 80.3 Drinkwatervoorziening
9806301 Onttrekking egalisatiereserve (Waternet) 3.779.150,00 2.597.000 465.097
9806304 Onttrekking reserve vakantiegeld (Waternet) 0,00 0 0
9806305 Onttrekking reserve in te verdienen overnamesommen 

(Waternet)
0,00 0 0

9806306 Onttrekking reserve wachtgeld (Waternet) 0,00 0 0
  Sub-rsg 80.3 Drinkwatervoorziening 3.779.150,00 2.597.000 465.097

  Sub-rsg 80.4 Milieu
9801901 Onttrekking UNA-fonds (DMB) 0,00 0 0
9801904 Onttrekking reserve Bodemsaneringsgelden 

gemeente (DMB)
392.932,00 0 0

9801909 Onttrekking reserve dienstverlening DMB (Milieu) 107.549,00 0 351.419
9801911 Onttrekking reserve vakantiegeld (DMB) 621.603,00 0 0
9801912 Onttrekking reserve Diemerzeedijk (DMB) 102.424,00 705.760 0
9801934 Onttrekking reserve modelwoningen (DMB) 50.000,00 0 0
9801935 Onttrekking reserve Wet Kenbaarheid 

Publiekrechtelijke Beperkingen (DMB)
0,00 0 0

  Sub-rsg 80.4 Milieu 1.274.508,00 705.760 351.419

  Sub-rsg 80.5 W aterbeheer
9804801 Onttrekking reserve Aanleg standaardligplaatsen 28.267,00 0 0
9804802 Onttrekking reserve vakantiegeld 279.576,00 0 0
9804803 Onttrekking reserve WW-gelden 0,00 0 0
9806307 Onttrekking reserve aanleg standaard ligplaatsen (vm 

BBA)
0,00 0 0

9806308 Onttrekking reserve WW-gelden (vm. BBA) 0,00 0 288.101
9806309 Onttrekking reserve compensatie onttrekking 

leningfonds
0,00 0 0

  Sub-rsg 80.5 W aterbeheer 307.843,00 0 288.101

 Totaal van de baten 6.470.522,00 3.518.210,00 1.318.354,00
 Totaal van de lasten 4.411.985,00 1.638.329,00 1.370.417,00
 Voordeling saldo 2.058.537,00 1.879.881,00 -52.063,00
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 Economie en haven

  Sub-rsg 100.2 Havenexploitatie
9801060 Dotatie reserve kosten verzelfstanding Haven 700.000,00 0 0
9803501 Dotatie reserve afkoopsommen van erfpachttermijnen 

(HA)
68.211,00 10 4.319.642

9803502 Dotatie fonds strategische projecten (HA) 2.080.180,00 2.080.180 2.080.180
9803503 Dotatie fonds promotie Sail 2010 (HA) 100.000,00 100.000 100.000
9803507 Dotatie Fonds verbeteren achterlandverbindingen 

(HA)
0,00 0 7.055.870

9803508 Dotatie reserve duurzaamheid (HA) 2.000.000,00 1.000.000 2.000.000
9803509 Dotatie reserve innovatie (HA) 0,00 1.000.000 0
9803510 Dotatie reserve vakantiegeld (HA) 0,00 0 0
0 Dotatie reserve winstdeling(HA) 0,00 0 0
  Sub-rsg 100.2 Havenexploitatie 4.948.391,00 4.180.190 15.555.692

  Sub-rsg 100.3 Baggerstort
9803504 Dotatie Fonds beheer baggerstortlocaties (HA) 0,00 0 0
  Sub-rsg 100.3 Baggerstort 0,00 0 0

  Sub-rsg 100.4 Economisch(e) beleid/structuur
9805603 Dotatie reserve Kapitaalsuitbreiding ASP (EZ) 2.728.780,00 0 0
9805604 Dotatie Fonds Ontwikkelings Maatschappij (EZ) 1.186.780,00 986.780 984.710
9805605 Dotatie WW-reserve (EZ) 0,00 0 0
9805617 Dotatie reserve Economische Zaken 0,00 0 0
9805618 Dotatie reserve LSFA/LSCA 2.941.443,00 0 0
9805620 Dotatie reserve Subsidieregeling Veilig Ondernemen 200.000,00 0 600.000

9805621 Dotatie reserve Pieken in de Delta 2.100.000,00 0 0
9805624 Dotatie reserve NEMO 6.160.623,00 0 378.150
9805625 Dotatie reserve Amsterdam Economic Board 0,00 0 7.689.059
  Sub-rsg 100.4 Economisch(e) beleid/structuur 15.317.626,00 986.780 9.651.919

  Sub-rsg 100.5 Toerisme en promotie
9805608 Dotatie reserve deelneming Topstad (EZ) 0,00 0 0
9805609 Dotatie reserve Evenementenfonds (EZ) 0,00 0 0
9805610 Dotatie reserve Topstad (EZ) 0,00 0 0
9805611 Dotatie reserve Holland Casino (EZ) 102.057,00 126.000 81.950
9805622 Dotatie reserve IBC (International Broadcasting 

Convention)
200.000,00 0 0

  Sub-rsg 100.5 Toerisme en promotie 302.057,00 126.000 81.950

 Totaal van de lasten 20.568.074,00 5.292.970,00 25.289.561,00
 Totaal van de baten 15.600.277,00 6.078.855,00 9.775.513,00
 Nadelig saldo 4.967.797,00 -785.885,00 15.514.048,00

 Facil itair en bedrijven

  Sub-rsg 110.0 Facilitair en bedrijven
9801110 Dotatie reserve meubilair CI&B 0,00 0 0
  Sub-rsg 110.0 Facilitair en bedrijven 0,00 0 0

  Sub- rsg 110.1 Gemeentevervoerbedrij f
9806605 Dotatie reserve vakantiegeld (GVB) 0,00 0 0
  Sub-rsg 110.1 Gemeentevervoerbedrij f 0,00 0 0
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Baten

Rekening Begroting Rekening
Volgnummer Omschrijving 2010 2011 2011

€ € €
 Economie en haven

  Sub-rsg 100.2 Havenexploitatie
9801060 Onttrekking reserve kosten verzelfstanding Haven 427.524,00 0 257.772
9803501 Onttrekking reserve afkoopsommen van 

erfpachttermijnen (HA)
780.716,00 817.120 977.840

9803502 Onttrekking fonds strategische projecten (HA) 1.822.089,00 2.500.000 1.889.281
9803503 Onttrekking fonds promotie Sail 2010 (HA) 450.415,00 0 0
9803507 Onttrekking Fonds verbeteren achterlandverbindingen 

(HA)
0,00 0 0

9803508 Onttrekking reserve duurzaamheid (HA) 972.618,00 2.000.000 699.814
9803509 Onttrekking reserve innovatie (HA) 0,00 0 0
9803510 Onttrekking reserve vakantiegeld (HA) 816.465,00 0 0
9803514 Onttrekking reserve winstdeling(HA) 0,00 0 0
  Sub-rsg 100.2 Havenexploitatie 5.269.827,00 5.317.120 3.824.707

  Sub-rsg 100.3 Baggerstort
9803504 Onttrekking Fonds beheer baggerstortlocaties (HA) 0,00 0 0
  Sub-rsg 100.3 Baggerstort 0,00 0 0

  Sub-rsg 100.4 Economisch(e) beleid/structuur
9805603 Onttrekking reserve Kapitaalsuitbreiding ASP (EZ) 2.000.000,00 0 0
9805604 Onttrekking Fonds Ontwikkelings Maatschappij (EZ) 1.177.812,00 576.735 574.363
9805605 Onttrekking WW-reserve (EZ) 0,00 59.000 0
9805617 Onttrekking reserve Economische Zaken 1.808.028,00 0 0
9805618 Reserve reserve LSFA/LSCA 0,00 0 2.941.443
9805620 Onttrekking reserve Subsidieregeling Veilig 

Ondernemen
0,00 0 200.000

9805621 Onttrekking reserve Pieken in de Delta 0,00 0 2.100.000
9805624 Onttrekking reserve NEMO 0,00 0 0
9805625 Onttrekking reserve Amsterdam Economic Board 0,00 0 0
  Sub-rsg 100.4 Economisch(e) beleid/structuur 4.985.840,0 0 635.735 5.815.806

  Sub-rsg 100.5 Toerisme en promotie
9805608 Onttrekking reserve deelneming Topstad (EZ) 0,00 0 0
9805609 Onttrekking reserve Evenementenfonds (EZ) 2.160.838,00 0 0
9805610 Onttrekking reserve Topstad (EZ) 3.183.772,00 0 0
9805611 Onttrekking reserve Holland Casino (EZ) 0,00 126.000 35.000
9805622 Onttrekking reserve IBC (International Broadcasting 

Convention)
0,00 0 100.000

  Sub-rsg 100.5 Toerisme en promotie 5.344.610,00 126.000 135.000

 Totaal van de baten 15.600.277,00 6.078.855,00 9.775.513,00
 Totaal van de lasten 20.568.074,00 5.292.970,00 25.289.561,00
 Voordeling saldo -4.967.797,00 785.885,00 -15.514.048,00

 Facilitair en bedrijven

  Sub-rsg 110.0 Facilitair en bedrijven
9801110 Onttrekking reserve meubilair CI&B 7.700,00 7.700 7.700
  Sub-rsg 110.0 Facilitair en bedrijven 7.700,00 7.700 7.700

  Sub-rsg 110.1 Gemeentevervoerbedrij f
9806605 Onttrekking reserve vakantiegeld (GVB) 0,00 0 0
  Sub-rsg 110.1 Gemeentevervoerbedrij f 0,00 0 0
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Lasten

Rekening Begroting Rekening
Volgnummer Omschrijving 2010 2011 2011

€ € €
  Sub-rsg 110.5 Project en 

beleidsondersteunende taken
9800202 Dotatie reserve Wachtgeld (FBA) 0,00 0 0
9800203 Dotatie reserve mediabeheer (FBA) 0,00 0 0
9800205 Dotatie reserve vakantiegeld (FBA) 0,00 0 0
9800214 Dotattie reserve nieuwe Toegangspassen(DFM) 203.000,00 0 0
9800215 Dotatie reservering prioriteit 2010 integreren 

websites
0,00 0 200.000

9801021 Dotatie reserve AGA (BDA) 115.931,00 0 104.721
9801046 Dotatie reserve Wagenpark (BMO) 0,00 0 0
9801047 Dotatie reserve Bureau Integriteit (BMO) 25.179,00 0 33.778
9801055 Dotatie reserve Dienstverlening FBA 0,00 0 0
9801101 Dotatie algemene reserve (SHI) 0,00 0 0
9801102 Dotatie reserve BRI Tranche 2 0,00 0 0
9801103 Dotatie reserve WW en wachtgeld (SHI) 0,00 0 0
9801104 Dotatie reserve vakantiegeld (SHI) 0,00 0 0
9801109 Dotatie reserve Tranche1 / Transformatie (SHI) 0,00 0 0
9801112 Dotatie reserve ALL IP 0,00 0 0
9801114 Dotatie reserve Vorming DICT (DICT) 431.959,00 0 0
9801115 Dotatie reserve Midoffice (DICT) 282.577,00 0 0
9801116 Dotatie reserve (kapitaallasten) achterstallig 

onderhoud
16.060.524,00 0 0

9801118 Dotatie reserve BRI-DPG 78.568,00 0 0
9801119 Dotatie reserve Uitvoeringsplan 419.893,00 17.000.000 18.634.394
9801203 Dotatie reserve vakantiegeld (SHP) 0,00 0 0
9801220 Dotatie egalisatiereserve P-Net (SHP) 0,00 0 0
9801222 Dotatie egalisatiereserve P-beheer (SHP) 0,00 2.320 328.457
9802908 Dotatie reserve Round About IBA 250.000,00 0 0
9802909 Dotatie reserve Virtuele Maquette tafel 0,00 0 0
9802910 Dotatie reserve Verbetering Bedrijfsvoering 0,00 0 210.232
9804021 Dotatie bedrijfsreserve (DAB ICT - Beheergroep) 0,00 0 0
9804061 Dotatie algemene reserve Materiaaldienst 584.952,00 62.300 427.795
9804601 Dotatie reserve professionalisering (PMB) 0,00 0 0
9804602 Dotatie algemene reserve (PMB) 421.880,00 153.370 443.250
9804604 Dotatie reserve vakantiegeld (PMB) 0,00 0 0
9804608 Dotatie reserve huisvesting en meubilair (PMB) 0,00 0 0
9804901 Dotatie algemene reserve (Wibautgroep) 39.970,00 14.400 22.610
9804903 Dotatie reserve vakantiegeld (Wibautgroep) 0,00 0 0
  Sub-rsg 110.5 Project en 

beleid sondersteunende taken
18.914.433,00 17.232.390 20.405.237

  Sub-rsg 110.6 Financiele dienstverlening / 
activiteiten

9800301 Dotatie reserve vakantiegeld (GDV) 0,00 0 0
9800302 Dotatie reserve WW (GDV) 0,00 0 0
9803401 Dotatie egalisatiereserve commerciële activiteiten 

(Dienst Belastingen)
136.981,00 43.300 208.820

9803402 Dotatie reserve incassobureau (Dienst Belastingen) 0,00 3.520 0

9804701 Dotatie algemene bedrijfsreserve (ACAM) 2.000,00 166.000 0
9804702 Dotatie reserve WW-uitkeringen (ACAM) 0,00 0 0
9804703 Dotatie reserve vakantiegeld (ACAM) 0,00 0 0
9805001 Dotatie algemene reserve (Stadstoezicht) 0,00 0 0
9805002 Dotatie reserve vakantiegeld (Stadstoezicht) 0,00 0 0
9805003 Dotatie reserve LHOR 0,00 0 0
  Sub-rsg 110.6 Financiele dienstverlening / 

activi teiten
138.981,00 212.820 208.820
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Baten

Rekening Begroting Rekening
Volgnummer Omschrijving 2010 2011 2011

€ € €
  Sub-rsg 110.5 Project en 

beleidsondersteunende taken
9800202 Onttrekking reserve Wachtgeld (FBA) 44.481,00 0 146.510
9800203 Onttrekking reserve mediabeheer (FBA) 108.171,00 0 2.111
9800205 Onttrekking reserve vakantiegeld (FBA) 341.072,00 0 0
9800214 Onttrekking reserve nieuwe Toegangspassen (DFM) 203.000,00 0 0
9800215 Onttrekking reservering prioriteit 2010 integreren 

websites
0,00 0 0

9801021 Onttrekking reserve AGA (BDA) 0,00 0 0
9801046 Onttrekking reserve Wagenpark (BMO) 2.838.077,00 0 0
9801047 Onttrekking reserve Bureau Integriteit (BMO) 0,00 0 0
9801055 Onttrekking reserve Dienstverlening FBA 162.800,00 0 0
9801101 Onttrekking algemene reserve (SHI) 199.021,00 0 0
9801102 Onttrekking reserve BRI Tranche 2 425.441,00 0 0
9801103 Onttrekking reserve WW en wachtgeld (SHI) 20.973,00 0 24.355
9801104 Onttrekking reserve vakantiegeld (SHI) 337.266,00 0 0
9801109 Onttrekking reserve Tranche1 / Transformatie (SHI) 1.108.915,00 0 0
9801112 Onttrekking reserve ALL IP 942.388,00 0 0
9801114 Onttrekking reserve Vorming DICT (DICT) 431.959,00 0 0
9801115 Onttrekking reserve Midoffice (DICT) 282.577,00 0 0
9801116 Onttrekking reserve (kapitaallasten) achterstallig 

onderhoud
0,00 5.267.274 6.904.381

9801118 Onttrekking reserve BRI-DPG 0,00 0 78.568
9801119 Onttrekking reserve Uitvoeringsplan 0,00 0 3.977.588
9801203 Onttrekking reserve vakantiegeld (SHP) 132.398,00 0 0
9801220 Onttrekking egalisatiereserve P-Net (SHP) 10.318,00 0 0
9801222 Dotatie egalisatiereserve P-beheer (SHP) 0,00 0 0
9802908 Onttrekking reserve Round About IBA 152.890,00 0 97.110
9802909 Onttrekking reserve Virtuele Maquette tafel 54.728,00 0 24.774
9802910 Onttrekking reserve Verbetering Bedrijfsvoering 75.993,00 0 103.323
9804021 Onttrekking bedrijfsreserve (DAB - ICT Beheergroep) 713.172,00 0 0
9804061 Onttrekking algemene reserve Materiaaldienst 0,00 0 0
9804601 Onttrekking reserve professionalisering (PMB) 0,00 50.000 0
9804602 Onttrekking algemene reserve (PMB) 0,00 0 0
9804604 Onttrekking reserve vakantiegeld (PMB) 468.830,00 0 0
9804608 Onttrekking reserve huisvesting en meubilair (PMB) 13.350,00 13.350 13.352
9804901 Onttrekking algemene reserve (Wibautgroep) 0,00 0 0
9804903 Onttrekking reserve vakantiegeld (Wibautgroep) 36.946,00 0 0
  Sub-rsg 110.5 Project en 

beleidsondersteunende taken
9.104.766,00 5.330.624 11.372.072

  Sub-rsg 110.6 Financiele dienstverlening / 
activiteiten

9800301 Onttrekking reserve vakantiegeld (GDV) 116.288,00 0 0
9800302 Onttrekking reserve WW (GDV) 0,00 0 0
9803401 Onttrekking egalisatiereserve commerciële activiteiten 

(Dienst Belastingen)
0,00 0 0

9803402 Onttrekking reserve incassobureau (Dienst 
Belastingen)

0,00 0 70.185

9804701 Onttrekking algemene bedrijfsreserve (ACAM) 385.000,00 50.000 62.622
9804702 Onttrekking reserve WW-uitkeringen (ACAM) 91.156,00 20.000 51.645
9804703 Onttrekking reserve vakantiegeld (ACAM) 243.980,00 0 0
9805001 Onttrekking algemene reserve (Stadstoezicht) 0,00 0 0
9805002 Onttrekking reserve vakantiegeld (Stadstoezicht) 901.531,00 0 0
9805003 Onttrekking reserve LHOR 1.200.000,00 0 0
  Sub-rsg 110.6 Financiele dienstverlening / 

activiteiten
2.937.955,00 70.000 184.452

Raadsdruk Jaarrekening 2011 511Raadsdruk Jaarrekening 2011 511



Lasten

Rekening Begroting Rekening
Volgnummer Omschrijving 2010 2011 2011

€ € €
  Sub-rsg 110.7 Ruimtelijk gerichte 

ondersteuning
9802901 Dotatie winstreserve (IBA) 573.119,00 225.000 627.913
9802902 Dotatie algemene reserve (IBA) 50.450,00 0 59.233
9802903 Dotatie reserve wachtgeld (IBA) 0,00 0 0
9802905 Dotatie reserve Nieuwe Huisvesting (IBA) 0,00 0 0
9802906 Dotatie reserve vakantiegeld (IBA) 0,00 0 0
9803129 Dotatie reserve gemeentelijke bijdrage 

herstructurering Food Center Amsterdam
20.000.000,00 0 2.544.596

9807202 Dotatie reserve Exploitatieverliezen groente- en 
fruithal (Food Center)

0,00 0 0

9807205 Dotatie reserve ontwikkelingsstrategie Food Center 0,00 0 0

  Sub-rsg 110.7 Ruimtelijk gerichte 
onders teuning

20.623.569,00 225.000 3.231.742

 Totaal van de lasten 39.676.983,00 17.670.210,00 23.845.799,00
 Totaal van de baten 13.800.116,00 5.785.834,00 13.145.063,00
 Nadelig saldo 25.876.867,00 11.884.376,00 10.700.736,00

 Stedelijke ontwikkeling

  Sub-rsg 120.1 Bouwen
9801937 Dotatie reserve Klimaat 4.722,00 0 0
9802602 Dotatie reserve BWS 5e fonds (Dienst Wonen) 2.314.042,00 0 173.818
9802605 Dotatie Stimuleringsfonds Volkshuisvesting, KTA-

deel (Dienst Wonen)
0,00 0 0

9802625 Dotatie reserve aanjagen productie / 
jongerenhuisvesting (Dienst Wonen)

0,00 0 0

9802634 Dotatie reserve Creatieve Hotspots (DW) 640.322,00 400.000 0
9802636 Dotatie reserve Restantgehouden bedragen (DWZS) 0,00 0 0

9803115 Dotatie reserve aanjagen woningbouw (OGA) 579.500,00 2.017.000 1.175.302
9803221 Dotatie reserve energiebesparing bestaande 

woningvoorraad van woningcorporaties
1.250.000,00 0 0

  Sub-rsg 120.1 Bouwen 4.788.586,00 2.417.000 1.349.120

  Sub-rsg 120.2 W onen
9801910 Dotatie reserve dienstverlening DMB (Stedelijke 

ontwikkeling)
0,00 0 0

9802618 Dotatie reserve betaalbare woningen IJburg (Dienst 
Wonen)

0,00 0 0

9802632 Dotatie WW-fonds (DWZS) 0,00 0 0
9802633 Dotatie reserve vakantiegeld (DWZS 0,00 0 0
9802637 Dotatie reserve van koop naar huur 15.500.000,00 0 0
9803131 Dotatie reserve Studentenhuisvesting 0,00 0 1.417.000
  Sub-rsg 120.2 W onen 15.500.000,00 0 1.417.000
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Baten

Rekening Begroting Rekening
Volgnummer Omschrijving 2010 2011 2011

€ € €
  Sub-rsg 110.7 Ruimtelijk gerichte 

ondersteuning
9802901 Onttrekking winstreserve (IBA) 0,00 225.000 0
9802902 Onttrekking algemene reserve (IBA) 0,00 0 0
9802903 Onttrekking reserve wachtgeld (IBA) 45.325,00 0 104.264
9802905 Onttrekking reserve Nieuwe Huisvesting (IBA) 109.772,00 109.770 109.772
9802906 Onttrekking reserve vakantiegeld (IBA) 617.435,00 0 0
9803129 Onttrekking reserve gemeentelijke bijdrage 

herstructurering Food Center Amsterdam
977.163,00 0 1.253.358

9807202 Onttrekking reserve Exploitatieverliezen groente- en 
fruithal (Food Center)

0,00 42.740 113.445

9807205 Onttrekking reserve ontwikkelingsstrategie Food 
Center

0,00 0 0

  Sub-rsg 110.7 Ruimtelijk gerichte 
onders teuning

1.749.695,00 377.510 1.580.839

 Totaal van de baten 13.800.116,00 5.785.834,00 13.145.063,00
 Totaal van de lasten 39.676.983,00 17.670.210,00 23.845.799,00
 Voordeling saldo -25.876.867,00 -11.884.376,00 -10.700.736,00

 Stedelijke ontwikkeling

  Sub- rsg 120.1 Bouwen
9801937 Onttrekking reserve Klimaat 0,00 0 331.395
9802602 Onttrekking reserve BWS 5e fonds (Dienst Wonen) 2.171.019,00 500.000 543.496
9802605 Onttrekking Stimuleringsfonds Volkshuisvesting, KTA-

deel (Dienst Wonen)
1.331.598,00 3.500.000 3.048.785

9802625 Onttrekking reserve aanjagen productie / 
jongerenhuisvesting (Dienst Wonen)

588.000,00 400.000 0

9802634 Onttrekking reserve Creatieve Hotspots (DW) 183.250,00 400.000 129.403
9802636 Onttrekkingreserve Restantgehouden bedragen 

(DWZS)
23.623,00 0 0

9803115 Onttrekking reserve aanjagen woningbouw (OGA) 1.937.871,00 1.173.910 1.835.570
9803221 Onttrekking reserve energiebesparing bestaande 

woningvoorraad van woningcorporaties
0,00 0 250.000

  Sub-rsg 120.1 Bouwen 6.235.361,00 5.973.910 6.138.649

  Sub-rsg 120.2 W onen
9801910 Onttrekking reserve dienstverlening DMB (Stedelijke 

ontwikkeling)
44.918,00 0 119.371

9802618 Onttrekking reserve betaalbare woningen IJburg 
(Dienst Wonen)

147.492,00 0 0

9802632 Onttrekking WW-fonds (DWZS) 210.285,00 0 0
9802633 Onttrekking reserve vakantiegeld (DWZS) 628.552,00 0 0
9802637 Onttrekking reserve van koop naar huur 3.915.563,00 5.000.000 9.109.437
9803131 Onttrekking reserve Studentenhuisvesting 0,00 0 387.752
  Sub-rsg 120.2 W onen 4.946.810,00 5.000.000 9.616.560
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Lasten

Rekening Begroting Rekening
Volgnummer Omschrijving 2010 2011 2011

€ € €
  Sub-rsg 120.3 Ruimtelijke ontwikkeling
9802614 Dotatie reserve Broedplaatsen (Dienst Wonen) 0,00 0 0
9803102 Dotatie Algemene Reserve Vereveningsfonds (OGA) 442.256.152,00 71.631.368 402.576.739

9803103 Dotatie Bestemmingsreserves Vereveningsfonds 
(OGA)

128.599.436,00 4.757.380 50.529.964

9803106 Dotatie reserve Strategische Ruimtelijke Projecten 
(OGA)

0,00 0 0

9803113 Dotatie reserve vakantiegeld (OGA) 1.509.379,00 0 0
9803114 Dotatie reserve inactieven (OGA) 0,00 100.000 0
9803118 Dotatie egalisatiereserve Noordwaarts 0,00 0 0
9803127 Dotatie reserve Zuidelijke IJ-oevers 15.816.218,00 0 2.754.000
9803130 Dotatie reserve Aanleg van een tijdelijk strand op 

IJburg
970.000,00 0 0

9803222 Dotatie reserve uitvoering strategiefase 351.900,00 0 0
9803301 Dotatie reserve Goenfonds Zuidas 0,00 0 0
9803302 Dotatie reserve Zuidas grondexploitatie 22.665.391,00 4.733.323 5.514.551
  Sub-rsg 120.3 Ruimtelijke ontwikkeling 612.168.476,00 81.222.071 461.375.254

  Sub-rsg 120.4 Stedelijke vernieuwing
9802606 Dotatie Stimuleringsfonds Volkshuisvesting, 

erfpachtdeel vastgoed (Dienst Wonen)
21.053.036,00 8.400.000 14.891.616

9803104 Dotatie reserve Gronddeel Stimuleringsfonds (OGA) 40.395.215,00 11.840.982 16.385.586

9803704 Dotatie reserve Huisvesting OKC's 0,00 0 0
9803715 Dotatie reserve Koers Nieuw West 1.657.036,00 0 0
9803720 Dotatie reserve Programma Maatschappelijke 

Investeringen
3.915.700,00 0 2.981.334

9803795 Dotatie reserve Wijkaanpak 605.000,00 0 527.355
  Sub-rsg 120.4 Stedelijke vernieuwing 67.625.987,00 20.240.982 34.785.891

 Totaal van de lasten 700.083.049,00 103.880.053,00 498.927.265,00
 Totaal van de baten 819.067.134,00 65.689.217,00 484.884.501,00
 Nadelig saldo -118.984.085,00 38.190.836,00 14.042.764,00

 Bestu ur en concern

  Sub-rsg 140.1 Bestuur
9801020 Dotatie reserve vakantiegeld wethouders (BDA) 0,00 0 0
  Sub-rsg 140.1 Bestuur 0,00 0 0

  Sub-rsg 140.2 Bestuursondersteuning
9801001 Dotatie Rampenfonds (internationale hulpverlening) 

(BDA)
44.500,00 0 0

9801010 Dotatie reserve vakantiegeld (BDA) 0,00 0 0
9801022 Dotatie reserve Bestuursondersteuning (BMO) 114.931,00 0 0
9801025 Dotatie reserve Digitaal Archief (BMO) 27.667,00 23.302 22.596
9801217 Dotatie reserve vakantiegeld VWS (SHP) 0,00 0 0
9801221 Dotatie egalisatiereserve tarief 

personeelsvoorzieningen SHP
0,00 0 0

  Sub-rsg 140.2 Bestuursondersteuning 187.098,00 23.302 22.596
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Baten

Rekening Begroting Rekening
Volgnummer Omschrijving 2010 2011 2011

€ € €
  Sub-rsg 120.3 Ruimtelijke ontwikkeling
9802614 Onttrekking reserve Broedplaatsen (Dienst Wonen) 1.133.727,00 172.130 38.401
9803102 Onttrekking Algemene Reserve Vereveningsfonds 

(OGA)
630.443.422,00 36.633.130 275.415.443

9803103 Onttrekking Bestemmingsreserves Vereveningsfonds 
(OGA)

134.333.742,00 2.000.000 82.988.816

9803106 Onttrekking reserve Strategische Ruimtelijke 
Projecten (OGA)

3.380.594,00 0 0

9803113 Onttrekking reserve vakantiegeld (OGA) 2.534.307,00 0 0
9803114 Onttrekking reserve inactieven (OGA) 111.830,00 0 0
9803118 Onttrekking egalisatiereserve Noordwaarts 0,00 0 0
9803127 Onttrekking reserve Zuidelijke IJ-oevers 474.793,00 0 0
9803130 Onttrekking reserve Aanleg van een tijdelijk strand op 

IJburg
758.407,00 0 110.540

9803222 Onttrekking reserve uitvoering strategiefase 0,00 0 66.202
9803301 Onttrekking reserve Goenfonds Zuidas 3.333.605,00 0 0
9803302 Onttrekking reserve Zuidas grondexploitatie 0,00 0 35.625.317
  Sub-rsg 120.3 Ruimtelijke ontwikkeling 776.504.427,00 38.805.260 394.244.719

  Sub-rsg 120.4 Stedelijke vernieuwing
9802606 Onttrekking Stimuleringsfonds Volkshuisvesting, 

erfpachtdeel vastgoed (Dienst Wonen)
10.122.280,00 9.000.000 5.096.400

9803104 Onttrekking reserve Gronddeel Stimuleringsfonds 
(OGA)

21.258.256,00 6.910.047 67.889.686

9803704 Onttrekking reserve Huisvesting OKC's 0,00 0 241.451
9803715 Onttrekking reserve Koers Nieuw West 0,00 0 1.657.036
9803720 Onttrekking reserve Programma Maatschappelijke 

Investeringen
0,00 0 0

9803795 Onttrekking reserve Wijkaanpak 0,00 0 0
  Sub-rsg 120.4 Stedelijke vernieuwing 31.380.536,00 15.910.047 74.884.573

 Totaal van de baten 819.067.134,00 65.689.217,00 484.884.501,00
 Totaal van de lasten 700.083.049,00 103.880.053,00 498.927.265,00
 Voordeling saldo 118.984.085,00 -38.190.836,00 -14.042.764,00

 Bestuur en concern

  Sub-rsg 140.1 Bestuur
9801020 Onttrekking reserve vakantiegeld wethouders (BDA) 30.571,00 0 0
  Sub-rsg 140.1 Bestuur 30.571,00 0 0

  Sub-rsg 140.2 Bestuursondersteuning
9801001 Onttrekking Rampenfonds (internationale 

hulpverlening) (BDA)
975.000,00 0 216.696

9801010 Onttrekking reserve vakantiegeld (BDA) 1.517.128,00 0 0
9801022 Onttrekking reserve Bestuursondersteuning (BMO) 349.115,00 110.000 211.928
9801025 Onttrekking reserve Digitaal Archief (BMO) 184.208,00 181.267 182.596
9801217 Onttrekking reserve vakantiegeld VWS (SHP) 135.344,00 0 0
9801221 Onttrekking egalisatiereserve tarief 

personeelsvoorzieningen SHP
6.106,00 0 13.870

  Sub-rsg 140.2 Bestuursondersteuning 3.166.901,00 291.267 625.090
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Lasten

Rekening Begroting Rekening
Volgnummer Omschrijving 2010 2011 2011

€ € €
  Sub-rsg 140.3 Concernontwikkeling
9801023 Dotatie reserve Concernontwikkeling (BMO) 0,00 0 2.300.000
9801056 Dotatie reserve Dienst ICT 0,00 0 0
9801057 Dotatie reserve WABO 0,00 0 0
9801065 Dotatie reserve Continuering implementatie 

risicobeleid
0,00 0 125.000

9801068 Dotatie reserve verbetering concerncontrol 0,00 0 1.000.000
9804043 Dotatie reserve ontwikkelkosten basisregistratie en 

ICT-infrastructuur (DAB - Directie en Staf)
0,00 0 0

  Sub-rsg 140.3 Concernontwikkeling 0,00 0 3.425.000

  Sub- rsg 140.5 Griffie
9801301 Dotatie reserve vakantiegeld (Raadsgriffie) 0,00 0 0
9801302 Dotatie reserve WW (Raadsgriffie) 0,00 0 0
9801303 Dotatie vierjarige reserve Raadsgriffie 50.369,00 50.369 31.018
9801304 Dotatie reserve Raadsonderzoeken (Griffie) 689.785,00 0 131.893
  Sub-rsg 140.5 Griffie 740.154,00 50.369 162.911

  Sub-rsg 140.6 Rekenkamer
9801401 Dotatie reserve vakantiegeld (Rekenkamer) 0,00 0 0
9801402 Dotatie reserve WW (Rekenkamer) 0,00 0 0
  Sub-rsg 140.6 Rekenkamer 0,00 0 0

  Sub-rsg 140.7 Ombudsman
9801701 Dotatie reserve vakantiegeld (Ombudsman) 0,00 0 0
9801702 Dotatie reserve WW (Ombudsman) 0,00 0 0
  Sub-rsg 140.7 Ombudsman 0,00 0 0

  Sub-rsg 140.8 Onderzoek en Statistiek
9802401 Dotatie reserve WW-uitkeringen (O+S) 0,00 0 0
9802402 Dotatie reserve vakantiegeld (O+S) 3.080,00 100.000 0
  Sub-rsg 140.8 Onderzoek en Statistiek 3.080,00 100.000 0

 Totaal van de lasten 930.332,00 173.671,00 3.610.507,00
 Totaal van de baten 5.631.810,00 544.267,00 3.016.829,00
 Nadelig saldo -4.701.478,00 -370.596,00 593.678,00
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Baten

Rekening Begroting Rekening
Volgnummer Omschrijving 2010 2011 2011

€ € €
  Sub-rsg 140.3 Concernontwikkeling
9801023 Onttrekking reserve Concernontwikkeling (BMO) 0,00 0 1.806.352
9801056 Onttreking reserve Dienst ICT 714.536,00 0 0
9801057 Onttrekking reserve WABO 1.200.000,00 0 0
9801065 Onttrekking reserve Continuering implementatie 

risicobeleid
0,00 0 125.000

9801068 Onttrekking reserve verbetering concerncontrol 0,00 0 266.041
9804043 Onttrekking reserve ontwikkelkosten basisregistratie 

en ICT-infrastructuur (DAB - Directie en Staf)
0,00 0 0

  Sub-rsg 140.3 Concernontwikkeling 1.914.536,00 0 2.197.393

  Sub-rsg 140.5 Griffie
9801301 Onttrekking reserve vakantiegeld (Raadsgriffie) 35.569,00 0 0
9801302 Onttrekking reserve WW (Raadsgriffie) 0,00 0 0
9801303 Onttrekking vierjarige reserve Raadsgriffie 157.128,00 0 21.346
9801304 Onttrekking reserve Raadsonderzoeken (Griffie) 0,00 0 0
  Sub-rsg 140.5 Griffie 192.697,00 0 21.346

  Sub-rsg 140.6 Rekenkamer
9801401 Onttrekking reserve vakantiegeld (Rekenkamer) 39.271,00 0 0
9801402 Onttrekking reserve WW (Rekenkamer) 0,00 0 0
  Sub-rsg 140.6 Rekenkamer 39.271,00 0 0

  Sub- rsg 140.7 Ombudsman
9801701 Onttrekking reserve vakantiegeld (Ombudsman) 44.415,00 0 0
9801702 Onttrekking reserve WW (Ombudsman) 0,00 0 0
  Sub-rsg 140.7 Ombudsman 44.415,00 0 0

  Sub- rsg 140.8 Onderzoek en Statistiek
9802401 Onttrekking reserve WW-uitkeringen (O+S) 153.000,00 153.000 173.000
9802402 Onttrekking reserve vakantiegeld (O+S) 90.419,00 100.000 0
  Sub-rsg 140.8 Onderzoek en Statistiek 243.419,00 253.000 173.000

 Totaal van de baten 5.631.810,00 544.267,00 3.016.829,00
 Totaal van de lasten 930.332,00 173.671,00 3.610.507,00
 Voordeling saldo 4.701.478,00 370.596,00 -593.678,00
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Lasten

Rekening Begroting Rekening
Volgnummer Omschrijving 2010 2011 2011

€ € €
 Dienstverlening

  Sub-rsg 145.1 Dienstverlening
9800208 Dotatie reserve Callcenter 0,00 0 0
9800213 Dotatie reserve Verbeterplan CCA 0,00 0 0
9800403 Dotatie reserve Toekomstige WW-uitkeringen 

(Stadsarchief)
0,00 0 0

9800404 Dotatie reserve vakantiegeld (Stadsarchief) 0,00 0 0
9802001 Dotatie reserve WW-uitkeringen (DPG) 381.149,00 0 0
9802002 Dotatie reserve vakantiegeld (DPG) 0,00 0 0
9802005 Dotatie reserve BRI (Basisregistratie en ICT) (DPG) 0,00 0 0

9804031 Dotatie reserve vakantiegeld 0,00 0 0
9804032 Dotatie reserve Amsterdams Restauratiefonds 1.400.000,00 0 0
9804033 Dotatie reserve Portugees/Israelische Synagoge 0,00 0 0
9804034 Dotatie reserve toekomstige WW-uitkeringen (BMA) 0,00 0 207.250

9804051 Dotatie reserve vakantiegeld (DAB - Geo- en 
Vastgoedinformatie)

0,00 0 0

9804052 Dotatie reserve WW-uitkeringen (DPG/GVI) 0,00 0 0
9807001 Dotatie winstreserve projecten (Stads-bank van 

Lening)
1.186.145,00 0 396.959

9807002 Dotatie algemene reserve (Stads-bank van lening) 0,00 352.352 352.352

9807006 Dotatie reserve Betaalautomaten (Stadsbank van 
Lening)

0,00 0 0

9807009 Dotatie reserve vakantiegeld (Stadsbank van Lening) 0,00 0 0

9807010 Dotatie WW reserve (SBL) 0,00 0 0
9807013 Dotatie reserve verkoopwinst pand Lindengracht 204 859.048,00 0 0

  Sub-rsg 145.1 Dienstverlening 3.826.342,00 352.352 956.561

 Totaal van de lasten 3.826.342,00 352.352,00 956.561,00
 Totaal van de baten 3.761.886,00 683.792,00 984.314,00
 Nadelig saldo 64.456,00 -331.440,00 -27.753,00

 Algemene dekkingsmiddelen

  Sub-rsg 150.1 Uitkering Gemeentefonds
9800156 Dotatie egalisatiereserve kasschuif gemeentefonds 0,00 0 1.187.659

  Sub-rsg 150.1 Uitkering Gemeentefonds 0,00 0 1.187.659

  Sub-rsg 150.3 Belastingen
9803403 Dotatie Wachtgeldfonds (Dienst Belastingen) 0,00 0 0
9803406 Dotatie reserve vakantiegeld (DBGA) 0,00 0 0
9803408 Dotatie reserve BR WOZ 0,00 0 0
9803409 Dotatie reserve Wegwerken voorraden bezwaren en 

verzoeken (DBGA)
450.000,00 0 0

  Sub-rsg 150.3 Belastingen 450.000,00 0 0

  Sub-rsg 150.4 Erfpacht
9800116 Dotatie reserve meerwaarden afkoopsommen 

Grondbedrijf
0,00 0 0

9803101 Dotatie reserve Afkoopsommen (OGA) 167.866.079,00 88.161.000 119.369.330
9803109 Dotatie reserve Afkoopsommen erfpacht 2e termijn 

(OGA)
5.671,00 0 0

9803116 Dotatie egalisatiereserve splitsingsunit (OGA) 0,00 175.000 406.222
  Sub-rsg 150.4 Erfpacht 167.871.750,00 88.336.000 119.775.552

  Sub-rsg 150.5 Financiering
9800106 Dotatie egalisatiefonds kapitaallasten 120.018.534,00 35.059.920 0
9800110 Dotatie algemene risicoreserve 5.151.822,00 70.676.190 72.491.008
9801049 Dotatie reserve ABC Pool (BMO) 44.694,00 0 0
  Sub-rsg 150.5 Financiering 125.215.050,00 105.736.110 72.491.008
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Baten

Rekening Begroting Rekening
Volgnummer Omschrijving 2010 2011 2011

€ € €
 Dienstverlening

  Sub-rsg 145.1 Dienstverlening
9800208 Onttrekking reserve Callcenter 0,00 0 0
9800213 Onttrekking reserve Verbeterplan CCA 126.790,00 0 0
9800403 Onttrekking reserve Toekomstige WW-uitkeringen 

(Stadsarchief)
13.378,00 5.130 12.205

9800404 Onttrekking reserve vakantiegeld (Stadsarchief) 208.010,00 0 0
9802001 Onttrekking reserve WW-uitkeringen (DPG) 177.213,00 108.700 252.977
9802002 Onttrekking reserve vakantiegeld (DPG) 375.011,00 0 0
9802005 Onttrekking reserve BRI (Basisregistratie en ICT) 

(DPG)
84.933,00 0 0

9804031 Onttrekking reserve vakantiegeld 84.060,00 0 0
9804032 Onttrekking reserve Amsterdams Restauratiefonds 10.000,00 10.000 10.000
9804033 Onttrekking reserve Portugees/Israelische Synagoge 1.000.000,00 0 0
9804034 Onttrekking reserve toekomstige WW-uitkeringen 

(BMA)
0,00 49.500 46.588

9804051 Onttrekking reserve vakantiegeld (DAB - Geo- en 
Vastgoedinformatie)

197.304,00 0 0

9804052 Onttrekking reserve WW-uitkeringen (DPG/GVI) 381.149,00 0 0
9807001 Onttrekking winstreserve projecten (Stads-bank van 

Lening)
0,00 510.462 628.182

9807002 Onttrekking algemene reserve (Stads-bank van 
lening)

818.000,00 0 0

9807006 Onttrekking reserve Betaalautomaten (Stadsbank van 
Lening)

110.523,00 0 0

9807009 Onttrekking reserve vakantiegeld (Stadsbank van 
Lening)

111.644,00 0 0

9807010 Onttrekking WW reserve (SBL) 29.509,00 0 0
9807013 Onttrekking reserve verkoopwinst pand Lindengracht 

204
34.362,00 0 34.362

  Sub-rsg 145.1 Dienstverlening 3.761.886,00 683.792 984.314

 Totaal van de baten 3.761.886,00 683.792,00 984.314,00
 Totaal van de lasten 3.826.342,00 352.352,00 956.561,00
 Voor deling saldo -64.456,00 331.440,00 27.753,00

 Algem ene dekkingsmiddelen

  Sub-rsg 150.1 Uitkering Gemeentefonds
9800156 Onttrekken egalisatiereserve kasschuif 

gemeentefonds
0,00 0 0

  Sub-rsg 150.1 Uitkering Gemeentefonds 0,00 0 0

  Sub- rsg 150.3 Belastingen
9803403 Onttrekking Wachtgeldfonds (Dienst Belastingen) 90.886,00 0 0
9803406 Onttrekking reserve vakantiegeld (DBGA) 633.742,00 0 0
9803408 Onttrekking reserve BR WOZ 300.561,00 400.000 119.971
9803409 Onttrekking reserve Wegwerken voorraden bezwaren 

en verzoeken (DBGA)
370.686,00 0 79.314

  Sub-rsg 150.3 Belastingen 1.395.875,00 400.000 199.285

  Sub-rsg 150.4 Erfpacht
9800116 Onttrekking reserve meerwaarden afkoopsommen 

Grondbedrijf
7.000.000,00 7.000.000 7.000.000

9803101 Onttrekking reserve Afkoopsommen (OGA) 54.038.129,00 27.759.000 35.674.233
9803109 Onttrekking reserve Afkoopsommen erfpacht 2e 

termijn (OGA)
0,00 0 0

9803116 Onttrekking egalisatiereserve splitsingsunit (OGA) 0,00 0 0
  Sub-rsg 150.4 Erfpacht 61.038.129,00 34.759.000 42.674.233

  Sub-rsg 150.5 Financiering
9800106 Onttrekking egalisatiefonds kapitaallasten 120.018.534,00 115.059.920 80.000.000
9800110 Terugboeking inflatiecorrectie Noord/Zuidlijn 0,00 0 0
9801049 Onttrekking reserve ABC Pool (BMO) 0,00 0 0
  Sub-rsg 150.5 Financiering 120.018.534,00 115.059.920 80.000.000
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Lasten

Rekening Begroting Rekening
Volgnummer Omschrijving 2010 2011 2011

€ € €
  Sub-rsg 150.6 Deelnemingen
9800145 Dotatie reserve Beurs van Berlage (CoFin) 0,00 0 0
  Sub- rsg 150.6 Deelnemingen 0,00 0 0

  Sub-rsg 150.7 Overige algemene 
dekkingsmiddelen

9800101 Dotatie reserve BTW Compensatie Fonds 0,00 0 0
9800124 Dotatie reserve fusie waterbeheer 2.342.403,00 2.421.540 2.421.546
9800131 Dotatie garantiefonds Gemeentelijke Kredietbank 470.000,00 300.000 300.000

9800138 Dotatie bestemmingsreserve Beurs van Berlage 0,00 0 0
9800148 Dotatie reserve incidentele ruimte 2010-2011 121.400.000,00 4.883.000 26.368.000
9800149 Dotatie reserve NUON-opbrengsten 18.317.614,00 0 -18.317.614
9800150 Dotatie reserve Amsterdams Investeringsfonds 0,00 150.000.000 168.317.614
9800151 Dotatie reserve Middelen t.b.v. PMI en evenementen 

2012-2014
0,00 18.000.000 18.000.000

9800152 Dotatie reserve Frictiekosten Heroverwegingen 2011-
2012

0,00 27.223.000 27.223.000

9800153 Dotatie reserve Vlakke Vloer Stadsschouwburg 4.951.000,00 0 -4.951.000
9800154 Dotatie reserve Stedelijk Museum 7.200.000,00 0 -7.200.000
9800155 Dotatie reserve versterking gemeentebrede Control 0,00 0 3.000.000

9801058 Dotatie reserve frictiekosten motie Mulder c.s. / 
heroverwegingen

0,00 0 0

9803117 Dotatie reserve bedrijfsvoering (OGA) 1.207.645,00 276.000 382.393
9803202 Dotatie algemene reserve (DRO) 158.133,00 0 216.236
9803205 Dotatie reserve vakantiegeld (DRO) 0,00 0 0
9803798 Dotatie reserve vakantiegeld (DMO) 0,00 0 0
9803799 Dotatie reserve WW-uitkering en reïntegratie (DMO) 0,00 0 508.122

9809513 Dotatie reserve vakantiegeld (dIVV) 0,00 0 0
9809517 Dotatie reserve WW (dIVV) 0,00 0 323.430
  Sub-rsg 150.7 Overige algemene 

dekkingsmiddelen
156.046.795,00 203.103.540 216.591.727

 Totaal van de lasten 449.583.595,00 397.175.650,00 410.045.946,00
 Totaal van de baten 323.450.249,00 439.963.070,00 384.942.817,00
 Nadelig saldo 126.133.346,00 -42.787.420,00 25.103.129,00
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Baten

Rekening Begroting Rekening
Volgnummer Omschrijving 2010 2011 2011

€ € €
  Sub-rsg 150.6 Deelnemingen
9800145 Onttrekking reserve Beurs van Berlage (CoFin) 0,00 0 0
  Sub-rsg 150.6 Deelnemingen 0,00 0 0

  Sub-rsg 150.7 Overige algemene 
dekkingsmiddelen

9800101 Onttrekking reserve BTW Compensatie Fonds 0,00 0 0
9800124 Onttrekking reserve fusie waterbeheer 3.925.126,00 4.004.260 4.004.256
9800131 Onttrekking garantiefonds Gemeentelijke Kredietbank 140.833,00 300.000 287.980

9800138 Onttrekking bestemmingsreserve Beurs van Berlage 0,00 349.230 0
9800148 Onttrekking reserve incidentele ruimte 2010-2011 112.450.448,00 121.380.660 121.400.000
9800149 Onttrekking reserve NUON-opbrengsten 20.000.000,00 135.600.000 135.600.000
9800150 Onttrekking reserve Amsterdams Investeringsfonds 0,00 28.000.000 8.444.000
9800151 Onttrekking reserve Middelen t.b.v. PMI en 

evenementen 2012-2014
0,00 0 0

9800152 Onttrekking reserve Frictiekosten Heroverwegingen 
2011-2012

0,00 0 0

9800153 Onttrekking reserve Vlakke Vloer Stadsschouwburg 0,00 0 -4.951.000
9800154 Onttrekking  reserve Stedelijk Museum 0,00 0 -7.200.000
9800155 Onttrekking reserve versterking gemeentebrede 

Contro
0,00 0 3.000.000

9801058 Onttrekking reserve frictiekosten motie Mulder c.s. / 
heroverwegingen

1.139.972,00 0 60.027

9803117 Onttrekking reserve bedrijfsvoering (OGA) 633.457,00 50.000 1.054.431
9803202 Onttrekking algemene reserve (DRO) 0,00 0 0
9803205 Onttrekking reserve vakantiegeld (DRO) 548.678,00 0 0
9803798 Onttrekking reserve vakantiegeld (DMO) 1.120.927,00 0 0
9803799 Onttrekking reserve WW-uitkering en reïntegratie 

(DMO)
0,00 0 180.000

9809513 Onttrekking reserve vakantiegeld (dIVV) 932.659,00 0 0
9809517 Onttrekking reserve WW (dIVV) 105.611,00 60.000 189.605
  Sub-rsg 150.7 Overige algemene 

dekkingsmiddelen
140.997.711,00 289.744.150 262.069.299

 Totaal van de baten 323.450.249,00 439.963.070,00 384.942.817,00
 Totaal van de lasten 449.583.595,00 397.175.650,00 410.045.946,00
 Voordeling saldo -126.133.346,00 42.787.420,00 -25.103.129,00
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Gemeentebalans Dienstjaar 2011
Bedragen in €

ACTIVA 2011 2010
Vaste activa 12.282.017.628,91 12.090.062.378,51

Immateriële vaste activa 13.405.802,73 32.223.855,70
Kosten verbonden aan het sluiten van 
geldleningen en het saldo van agio en disagio

0,00 0,00

Kosten van onderzoek en ontwikkeling van activa 13.405.802,73 32.223.855,70

Materiële vaste activa 8.766.358.139,36 8.384.238.212,51
Investeringen met een economisch nut 7.662.714.557,39 7.391.481.720,45
  Waarvan in erfpacht uitgegeven 0,00 0,00
Investeringen in de openbare ruimte met een  
maatschappelijk nut

1.103.643.581,97 992.756.492,06

Financiële vaste activa 3.502.253.686,82 3.673.600.310,30

Deelnemingen 876.445.888,38 928.587.162,10
Gemeenschappelijke regelingen 0,00 0,00
Overige verbonden partijen 0,00 72.489,84
Leningen aan woningbouwcorporaties 167.074.423,58 282.249.017,40
Leningen aan deelnemingen 467.703.405,20 492.105.348,29

Leningen aan overige verbonden partijen 509.453,44 513.991,22

Overige langlopende leningen 250.515.509,20 156.518.072,26
Overige uitzettingen met een rentetypische 
looptijd van één jaar of langer

1.711.106.476,96 1.784.627.464,27

Bijdragen aan activa in eigendom van derden 28.898.530,06 28.926.764,92

Vlottende activa 1.617.060.609,08 1.719.946.538,72

Voorraden 763.396.425,54 775.417.497,80
Niet in exploitatie genomen bouwgronden 0,00 0,00
Overige grond- en hulpstoffen 745.780,97 409.970,57
Onderhanden werk (inclusief bouwgronden in 
exploitatie)

751.744.872,15 764.590.953,69

Gereed product en handelsgoederen 10.905.772,42 10.416.573,54
Vooruitbetalingen op voorraden 0,00 0,00

Vorderingen 611.561.591,11 609.025.499,66
Vorderingen op openbare lichamen 190.494.812,54 230.586.566,51
Verstrekte kasgeldleningen 0,00 0,00
Rekening-courantverhoudingen met niet-
financiële instellingen

3.514.335,11 566.003,78

Overige vorderingen 417.552.443,46 377.872.929,37
Overige uitzettingen 0,00 0,00

Overlopende activa 242.102.592,43 335.503.541,26

Totaal activa 13.899.078.237,99 13.810.008.917,23
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Bedragen in €
PASSIVA 2011 2010
Eigen vermogen 6.643.607.012,93 6.522.207.713,16

Algemene reserves 4.608.657.427,95 4.348.798.283,80

Bestemmingsreserves bedoeld om ongewenste 
schommelingen in tarieven op te vangen

0,00 0,00

Overige bestemmingsreserves 1.998.579.252,54 2.141.694.248,72

Resultaat na bestemming 36.370.332,44 31.715.180,64

Voorzieningen 1.880.404.072,05 1.888.560.335,04

Vaste schulden 2.897.417.575,80 2.587.764.421,14

Obligatieleningen 0,00 0,00

Onderhandse leningen 2.839.876.578,09 2.517.004.094,57
van binnenlandse  pensioenfondsen en 
verzekeringsmaatschappijen

0,00 0,00

van binnenlandse  banken en overige financiële 
instellingen

2.815.866.563,39 2.491.683.382,02

van  binnenlandse bedrijven 0,00 0,00
van overige binnenlandse sectoren 24.010.014,70 25.320.712,55

van buitenlandse instellingen, 
fondsen,banken,bedrijven etc.

0,00 0,00

Door derden belegde gelden 31.579.592,00 41.453.944,00

Waarborgsommen 25.961.405,71 29.306.382,57

Vlottende passiva 2.479.919.102,14 2.848.835.237,88

Kortlopende schulden 1.244.647.273,65 1.464.188.509,95
Kasgeldleningen 419.000.000,00 778.000.000,00
Bank- en girosaldi 538.524.835,88 385.103.460,49

Overige schulden 287.122.437,77 301.085.049,46

Overlopende passiva 1.235.271.828,49 1.384.646.727,93
Vooruitonvangen bedragen Rijk en EU 202.779.581,20 208.080.313,69
Overige overlopende passiva 1.032.492.247,29 1.176.566.414,24

Overige vlottende passiva -2.269.524,93 -37.358.789,99

Binnengemeentelijke schulden -4.341.734,80 190.063.953,30
Gemeentelijke diensten en bedrijven -10.085.645,62 193.369.000,74
Diensten en bedrijven in verband met BCF 5.743.910,82 -3.305.047,44

Rekening-courantsaldi 2.072.209,87 -227.422.743,29
Jaarafrekening met de gemeente 443.834,52 -227.957.094,06
Het stadsvernieuwingsfonds 1.628.375,35 534.350,77

Totaal passiva 13.899.078.237,99 13.810.008.917,23
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Begrotingspost waarop de kapitaallasten worden verantwoord

VERMEERDERINGEN
Omschrijving van de Boekwaarde Uitbreidingen Overdracht
vaste activa aan het begin in het van

van het begrotingsjaar vaste activa
begrotingsjaar in het

begrotingsjaar

Bedragen in € 
1 Immateriële vaste activa

a. Kosten van onderzoek en ontwikkeling 32.223.855,70 5.694.660,11 0,00
b. Kosten van het sluiten van geldleningen, agio 

en disagio
0,00 0,00 0,00

Totaal rubriek 1 32.223.855,70 5.694.660,11 0,00

2a Materiële vaste activa met een economisch nut

a. Gronden en terreinen 5.618.613.597,28 233.532.022,89 117.548,46
  Waarvan in erfpacht uitgegeven 0,00

b. Woonruimten 5.255.118,44 944.017,00 0,00
c. Bedrijfsgebouwen 843.145.668,62 69.296.284,36 86.830.193,44
d. Grond-, weg- en waterbouwkudige werken 617.576.267,71 39.436.778,18 0,00
e. Vervoermiddelen 9.270.628,89 744.800,00 0,00
f. Machines, apparaten en installaties 152.935.356,37 35.804.953,97 0,00
g. Overige materiële vaste activa 144.685.083,14 18.996.248,09 19.248.330,29

Totaal rubriek 2a 7.391.481.720,45 398.755.104,49 106.196.072,19

2b Materiële vaste activa met een maatschappelijk nut

a. Gronden en terreinen 245.342,00 0,00 0,00
  Waarvan in erfpacht uitgegeven 0,00

b. Woonruimten 9.998.255,12 0,00 0,00
c. Overige materiële vaste activa 982.512.894,94 149.012.279,74 0,00

Totaal rubriek 2b 992.756.492,06 149.012.279,74 0,00
Totaal rubriek 2 8.384.238.212,51 547.767.384,23 106.196.072,19

3 Financiële vaste activa

a. Deelnemingen 928.587.162,10 363.723,69 5.983.384,93
b. Gemeenschappelijke regelingen 0,00 0,00 0,00
c. Overige verbonden partijen 72.489,84 0,00 0,00
d. Leningen aan woningbouwcorporaties 282.249.017,40 0,00 0,00
e. Leningen aan deelnemingen 492.105.348,29 104.827.322,26 0,00
f. Leningen aan overige veronden partijen 513.991,22 0,00 0,00
g. Overige langlopende leningen 156.518.072,26 9.393.000,00 56.905.306,09
h. Overige uitzettingen met een rentetypische 

looptijd van één jaar of langer
1.784.627.464,27 44.983.942,70 0,00

i. Bijdrage aan activa in eigendom van derden 28.926.764,92 2.286.505,11 0,00
Totaal rubriek 3 3.673.600.310,30 161.854.493,76 62.888.691,02

Totaal-generaal 12.090.062.378,51 715.316.538,10 169.084.763,21
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VERMINDERINGEN
(extra) Overdracht Overige Boekwaarde
afschrijvingen van verminderingen aan het einde
in het vaste activa in het van het
begrotingsjaar in het begrotingsjaar begrotingsjaar

begrotingsjaar  

Bedragen in € 

5.991.917,03 18.520.796,05 0,00 13.405.802,73
0,00 0,00 0,00 0,00

5.991.917,03 18.520.796,05 0,00 13.405.802,73

780.505,36 13.670.613,10 364.442,00 5.837.447.608,17
0,00

321.468,80 68.065,06 31.227,69 5.778.373,89
36.444.245,47 65.095.963,11 16.818.253,48 880.913.684,36
28.378.609,83 0,00 4.160.094,50 624.474.341,56

712.127,52 0,00 0,00 9.303.301,37
23.345.452,60 10.993.280,95 236.066,35 154.165.510,44
26.531.296,53 4.746.307,84 1.020.319,55 150.631.737,60

116.513.706,11 94.574.230,06 22.630.403,57 7.662.714.557,39

0,00 0,00 0,00 245.342,00
0

796.124,30 0,00 0,00 9.202.130,82
37.242.493,23 0,00 86.572,30 1.094.196.109,15

38.038.617,53 0,00 86.572,30 1.103.643.581,97
154.552.323,64 94.574.230,06 22.716.975,87 8.766.358.139,36

59.048.923,34 0,00 -560.541,00 876.445.888,38
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 72.489,84 0,00

115.174.593,82 0,00 0,00 167.074.423,58
0,00 0,00 129.229.265,35 467.703.405,20

4.537,78 0,00 0,00 509.453,44
0,00 0,00 -27.699.130,85 250.515.509,20

29.652.437,26 0,00 88.852.492,75 1.711.106.476,96

2.314.740,00 0,00 -0,03 28.898.530,06
206.195.232,20 0,00 189.894.576,06 3.502.253.686,82

366.739.472,87 113.095.026,11 212.611.551,93 12.282.017.628,91
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Overzicht kapitaallasten 2011 (4,25%)

Door te berekenen rente lasten Bedra gen in €
Rekening 2010 Begroting 2011 Rekening 2011

Rente van premies en aangegane langlopende geldleningen 94.680.457 100.655.360 113.418.245
Rente van premies en aangegane langlopende geldleningen 
(u/g) 
overlopend passief rentevoordeel cultuurleningen 451.244 490.140 536.000

95.131.701 101.145.500 113.954.245

Rente van aangegane kortlopende geldleningen 1.853.665 8.000.000 1.919.152

1.853.665 8.000.000 1.919.152

Rente van gestorte langlopende waarborgsommen 6.483 5.240 6.899

Rente in rekening courant 12.534.915 46.309.650 34.251.412

12.534.915 46.309.650 34.251.412

Rente over eigen financieringsmiddelen:
Rente toegevoegd aan algemene dienst / res, voorz 85.040.441 125.426.840 141.096.373

85.040.441 125.426.840 141.096.373

Overige kosten en rente 377.249 165.000 284.992
collegebesluit 12-1-2010 renteherziening Slotervaartzkh 686.388 0

Toevoeging c.q. onttrekking aan fondsen en voorzieningen:
voorziening verstrekte geldleningen 1.407.487 1.398.550 1.222.202
voorziening escrow Nuon 263.456 368.742

Totaal toevoeging/onttrekking 1.670.943 1.398.550 1.590.944

Personeel treasury 368.000 316.220 316.220

Totaal netto door te berekenen 197.669.784 282.767.000 293.420.237

Verschil Begroting/Rekening (- = voordeel)
Doorberekend aan

Binnen de omslag (4%) 239.699.384 236.882.000 278.685.445
Ontvangen rente uitgezette kortgeldleningen 2.893 13.219
Ontvangen rente in rekening-courant (ook escrow) 1.649.299 5.249.636
vrijval voorziening escrow Nuon 467.984

Buiten de omslag:
Verstrekte geldleningen 21.905.855 23.298.380 23.911.338
Treasury activiteiten 35.737 0
Boeterente verstrekte geldleningen 0 0
Woningbouwleningen 15.181.617 14.433.010 11.036.512

Buiten de omslag
AVI-West 20.258.432 20.258.430 19.907.249
AVI-West 18.955.102 18.955.100 17.285.118

39.213.534 39.213.530 37.192.368

Totaal doorberekend 317.688.319 313.826.920 356.556.501

Verschil Begroting/Rekening (- = voordeel)

Totaal doorberekende rente 317.688.319 313.826.920 356.556.501
Totaal netto lasten 197.669.784 282.767.000 293.420.237

Totaal toevoeging/onttrekking egalisatiefonds 
omslagrente 120.018.534 31.059.920 63.136.264
(- = onttrekking aan egalisatiefonds)

Specificatie overige kosten
boeterente 0
provisie van geldleningen 368.661 165.000 219.686
kosten i.v.m. obligatielening (uitbetaling van obligaties) 56.704
kosten bankverkeer/geldleningensysteem 8.588 8.602
balansrekening kosten betalingsverkeer (tijdelijk) 0 0

377.249 165.000 284.992
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Verloopstaat reserves en voorzieningen

Openbare orde en veiligheid
Bedra gen in € 

Stand per Toevoeging Onttrekking Stand per
Naam 01-01-11 exploitatie exploitatie 31-12-11
Overige bestemmingsreserves
Aankopen Van Traa-team 11.695.461,28 4.899.165,00 0,00 16.594.626,28
Gevolgen vreemdelingenwetgeving 856.275,10 0,00 0,00 856.275,10
Reserve OOV 2.858.830,75 172.301,00 228.943,00 2.802.188,75
Brandweer 261.245,00 0,00 261.245,00 0,00
Decentralisatiegelden OOV 0,00 2.328.855,00 139.201,00 2.189.654,00
Decentralisatie uitkering Pilot 
Coffeeshops 0,00 233.000,00 74.388,00 158.612,00
Totaal 15.671.812,13 7.633.321,00 703.777,00 22.601.356,13
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Werk en inkomen
Bedragen in € 

Stand per Toevoeging Onttrekking Stand per
Naam 01-01-11 exploitatie exploitatie 31-12-11
Algemene reserves
Risico Wet Werk en Bijstand 26.259.000,00 0,00 18.600.000,00 7.659.000,00
Totaal 26.259.000,00 0,00 18.600.000,00 7.659.000,00

Overige bestemmingsreserves
Huisvesting kinderopvang Triade 994.856,05 0,00 320.000,00 674.856,05
Kosten Laarderhoogtweg (DWI) 1.308.735,23 0,00 0,00 1.308.735,23
Reserve WiGo4IT 750.000,00 0,00 750.000,00 0,00
Reserve geïntegreerde voorziening 1.396.189,00 0,00 0,00 1.396.189,00
Bestrijding Jeugdwerkloosheid 4.437.590,58 0,00 131.582,01 4.306.008,57
Reserve Instapcusrsussen 2.076.000,00 0,00 562.419,85 1.513.580,15
SW-regeling 1.981.000,00 0,00 1.981.000,00 0,00
Impuls inburgering 285.000,00 0,00 285.000,00 0,00
Frictoekosten PAO 480.000,00 0,00 300.000,00 180.000,00
Decentralisatie uitkering pilot 
loondispensatie 0,00 800.000,00 197.855,90 602.144,10
Tekort Sociale Werkvoorziening 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00
Reserve frictiekosten KGA 0,00 766.429,00 0,00 766.429,00

Reserve bijdrage DWI aan E-
dienstverlening en digitalisering stadspas 0,00 915.961,00 0,00 915.961,00
Reserve Armoedestrijding 0,00 700.000,00 0,00 700.000,00
Reserve Uitvoeringskosten E&I 0,00 11.822.000,00 0,00 11.822.000,00
Reserve werkende armen 0,00 475.800,00 0,00 475.800,00
Lidmaatschap OBA in stadspas 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00
Totaal 13.909.370,86 16.980.190,00 6.227.857,76 24.661.703,10

Voorzieningen
Algemene declaratierisico's 2005 (DWI) 0,00 132.791,57 0,00 132.791,57
BTW Pantar 1.719.520,21 0,00 1.719.520,21 0,00
Totaal 1.719.520,21 132.791,57 1.719.520,21 132.791,57
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Zorg
Bedragen in € 

Stand per Toevoeging Onttrekking Stand per
Naam 01-01-11 exploitatie exploitatie 31-12-11
Overige bestemmingsreserves
WW-uitkeringen (GGD) 89.950,00 0,00 0,00 89.950,00
Research en Development 2.379.176,75 1.554.294,59 910.229,31 3.023.242,03
Friends 67.219,65 0,00 32.720,86 34.498,79
Omvangrijke en niet jaarlijks 
terugkerende kosten (GGD) 202.739,88 30.000,00 34.128,12 198.611,76
Samen Starten 468.121,82 0,00 378.121,82 90.000,00
Ontbijt en Lunch Schoolgaande Jeugd 72.273,68 0,00 72.273,68 0,00
GGZ-Preventie 17.131,95 0,00 17.131,95 0,00
Reserve Sport Jeugd (GGD) 405.835,72 0,00 327.339,90 78.495,82

Reserve Tienerzwangerschappen (GGD) 47.231,57 0,00 47.231,57 0,00

Sociale competentietrainingen Taakspel 311.172,68 0,00 228.131,83 83.040,85
Overgewicht 4-12 jarigen/ Toeleiding 
kinderen 0-19 met overgewicht 348.202,70 0,00 207.450,45 140.752,25
SDQ 5-10 jaar Leraren 169.862,71 0,00 104.862,71 65.000,00
van Wiechen 98.330,00 0,00 98.330,00 0,00
Gezond in de Stad 4-12jr 445.919,81 487.375,18 0,00 933.294,99
2e Contactmoment VO 54.271,26 0,00 10.771,26 43.500,00
ROC-MBO 71.457,62 0,00 71.457,62 0,00
Reserve Stille Dilemma's 0,00 217.743,78 0,00 217.743,78
Reserve De Ruijsdael 984.720,00 1.969.440,00 0,00 2.954.160,00
Pilot WMO-WWB 1.501.440,00 0,00 1.075.720,00 425.720,00
Participatie-envelop vrijwilligerswerk 48.643,00 0,00 48.643,00 0,00
Reserve Nazorg Detentie 0,00 675.500,00 0,00 675.500,00
Reserve armoede Tang gelden - 
chronische zieken 400.000,00 0,00 400.000,00 0,00
WMO egalisatiereserve 1.595.150,00 9.408.739,00 0,00 11.003.889,00
Vergoeding experiment 
woningaanpassingen mantelzorgers 62.126,00 0,00 62.126,00 0,00
Reserve Geweld achter de Voordeur 0,00 333.500,00 0,00 333.500,00
Reserve Investeringen Maatschappelijke 
Opvang (MO) 3.000.000,00 1.014.361,00 2.514.361,00 1.500.000,00
Totaal 12.840.976,80 15.690.953,55 6.641.031,08 21.890.899,27

Voorzieningen
Groot onderhoud huisvesting (GGD) 2.754.845,80 1.290.020,01 983.591,91 3.061.273,90
Ambulancedienst, dubieuze debiteuren 113.015,39 0,00 0,00 113.015,39
Amsterdamse Gezondheidsmonitor 148.989,00 74.214,00 0,00 223.203,00
Promotie stichting Sarphati -2.000,00 2.000,00 0,00 0,00
Legaat BMHK 18.380,05 0,00 975,80 17.404,25
Frictiekosten Uitplaasing 
Ambulancedienst 0,00 2.719.000,00 0,00 2.719.000,00
Verhagen gelden 23.871,07 0,00 23.871,07 0,00
GR Amstelland verlofuren 33.414,62 0,00 33.414,62 0,00
GR. Amstelland Algem. 1.372.153,04 0,00 1.372.153,04 0,00
GR Amstelland Weerstand 854.052,45 0,00 854.052,42 0,03
BMHK-Frictie 19.567,00 0,00 19.567,00 0,00
Voorziening Egalisatiefonds JGZ 
Decentralisatie 750.000,00 0,00 0,00 750.000,00
Verzorgingshuizen ouden van dagen 306.724,00 13.036,00 0,00 319.760,00
BIMZ 1.107.135,00 47.053,00 52.947,00 1.101.241,00
Afbouwkosten VZA 459.615,00 91.648,00 0,00 551.263,00
Totaal 7.959.762,42 4.236.971,01 3.340.572,86 8.856.160,57
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Educatie & jeugd en diversiteit
Bedragen in € 

Stand per Toevoeging Onttrekking Stand per
Naam 01-01-11 exploitatie exploitatie 31-12-11
Overige bestemmingsreserves
Wij Amsterdammers 285.618,00 0,00 0,00 285.618,00
Kwaliteit Voortgezet Onderwijs 260.559,04 842.036,68 0,00 1.102.595,72
Bureau Leerplicht Plus 400.000,00 0,00 400.000,00 0,00
Van Acht tot Acht arrangementen 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00
Bijzondere Trajecten Risicojongeren 202.251,71 0,00 202.251,71 0,00
Reserve Matchpoint 570.388,47 0,00 385.325,10 185.063,37
Egalisatie kapitaallasten nieuwbouw 
Openbare Bibliotheek 14.492.104,18 0,00 402.550,00 14.089.554,18
Decentralisatie uitkering Onderzoek 
Polarisatie 0,00 205.000,00 205.000,00 0,00
Kwaliteit Basis onderwijs 2.041.493,63 0,00 2.041.493,63 0,00

Tegengaan Radicalisering en Polarisatie 876.000,00 0,00 0,00 876.000,00
Totaal 19.328.415,03 1.047.036,68 3.836.620,44 16.538.831,27

Voorzieningen
Onbekende gever 39.911,00 1.696,00 0,00 41.607,00
Linnenbeursje 90.745,00 3.857,00 0,00 94.602,00
Voormalige tussenscholen 56.573,00 2.404,00 0,00 58.977,00
Openbare scholen BLO 5.744,00 244,00 0,00 5.988,00
Ontslagen meisjes 24.703,69 1.050,31 -0,31 25.754,31
De Geijselaar 9.900,56 420,44 -0,44 10.321,44
Quien 952,00 40,00 0,00 992,00
Te stichten school 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00
Totaal 828.529,25 9.711,75 -0,75 838.241,75
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Verkeer en Infrastructuur
Bedragen in € 

Stand per Toevoeging Onttrekking Stand per
Naam 01-01-11 exploitatie exploitatie 31-12-11
Algemene reserves
Mobiliteitsfonds - algemene reserve 4.597.116,50 3.253.875,43 3.609.590,00 4.241.401,93
Totaal 4.597.116,50 3.253.875,43 3.609.590,00 4.241.401,93

Overige bestemmingsreserves
Fonds Luchtkwaliteit 1.222.067,04 810.447,91 424.223,94 1.608.291,01
Mobiliteitsfonds - bestemmingsreserve 54.974.239,79 48.810.630,00 48.323.055,75 55.461.814,04
Gemeentelijk aandeel in  kosten 
busstation / auto-onderdoorgang CS 47.484.357,08 0,00 18.004.724,93 29.479.632,15
Gemeentelijk aandeel kosten 
Noord/Zuidlijn 466.365.245,63 109.754.539,81 63.639.930,00 512.479.855,44
Risicoreservering IJsei 4.900.000,00 0,00 0,00 4.900.000,00
NDSM-veer 894.627,64 27.514,40 494.460,00 427.682,04

Reserve beheer stedelijke infrastructuur 3.304.722,52 4.953.674,76 2.262.965,69 5.995.431,59
IJweg West (VE) 6.000.830,48 0,00 555.899,38 5.444.931,10
Westrandweg / 2e Coentunnel (VE) 1.406.201,70 0,00 659.682,07 746.519,63
Egalisatie parkeerbeheer 426.844,64 748.239,48 0,00 1.175.084,12
Reserve RealTimeParkeren 0,00 900.000,00 42.371,90 857.628,10
Verbeterplan DIVV 0,00 2.000.000,00 370.518,78 1.629.481,22
P+R programma 0,00 1.586.116,00 0,00 1.586.116,00
Verlaging Westertoegang 0,00 841.087,00 107.685,47 733.401,53
Bewonersgarages Zuidoost 1.501.520,95 63.814,68 418.773,48 1.146.562,15
Egalisatiereserve CAN-gebied 5.264.845,94 354.836,00 408.857,75 5.210.824,19
Reserve WW van voormalig DAB-
Parkeergebouwen medewerkers 354.640,00 0,00 0,00 354.640,00
Totaal 594.100.143,41 170.850.900,04 135.713.149,14 629.237.894,31

Voorzieningen
Casco en funderingsherstel 
Noord/Zuidlijn 162.192,96 0,00 162.192,96 0,00
Brandwerende coating Piet Heintunnel 125.000,00 0,00 0,00 125.000,00
Risicofondsen N/Z-lijn 278.136.000,00 0,00 109.754.000,00 168.382.000,00
Exploitatie en investeringen NZK-veren 233.542.875,89 10.386.083,26 5.482.051,29 238.446.907,86

Bijdrage OGA Fietsenstalling Zuid/WTC 1.123.659,56 44.674,28 145.000,00 1.023.333,84
Groot onderhoud Parkeergebouwen 3.579.748,59 531.369,84 453.138,42 3.657.980,01
Totaal 516.669.477,00 10.962.127,38 115.996.382,67 411.635.221,71
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Openbare ruimte, groen, sport en 
recreatie

Bedragen in € 
Stand per Toevoeging Onttrekking Stand per

Naam 01-01-11 exploitatie exploitatie 31-12-11
Overige bestemmingsreserves
Reserve Groengelden 2003-2006 5.548.722,00 4.500.000,00 446.854,00 9.601.868,00
Reserve WW (DRO) 773.788,00 0,00 0,00 773.788,00
De Rode Loper 4.904.902,00 1.000.000,00 0,00 5.904.902,00
Museumplein 1.999.226,00 0,00 391.635,00 1.607.591,00
Leidseplein 5.942.691,00 0,00 90.350,00 5.852.341,00
Openbare Rumte gelden 0,00 1.123.000,00 0,00 1.123.000,00
Sportplan 2009-2012 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00
Reserve Hortus 497.000,00 0,00 59.822,00 437.178,00

Vakantiegeld (DAB - Amsterdamse Bos) -0,31 0,31 0,00 0,00
Totaal 21.166.328,69 6.623.000,31 2.488.661,00 25.300.668,00

Voorzieningen
Geldlening basketbalvereniging ABC 45.000,00 0,00 45.000,00 0,00
Totaal 45.000,00 0,00 45.000,00 0,00
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Cultuur en monumenten
Bedragen in € 

Stand per Toevoeging Onttrekking Stand per
Naam 01-01-11 exploitatie exploitatie 31-12-11
Overige bestemmingsreserves
Reserve WW Bureau Monumenten en 
Archeologie 0,00 207.250,00 46.588,02 160.661,98
Reserve WABO Bureau Monumenten en 
Archeologie 0,00 160.000,00 110.000,00 50.000,00
400 jaar grachten 0,00 90.000,00 0,00 90.000,00
WABO Bureau Monumenten en 
Archeologie 160.000,00 0,00 160.000,00 0,00
Ombouw 220/380V -337.500,00 337.500,00 0,00 0,00
Herontwikkeling Stedelijk Museum 13.500.000,00 14.862.500,00 3.042.002,48 25.320.497,52
Onderhoud Cultuurpanden 1.538.313,00 303.741,00 0,00 1.842.054,00
Urgent onderhoud cultuurinstellingen 70.000,00 1.398.804,00 70.000,00 1.398.804,00
Reserve AT5 191.910,00 0,00 0,00 191.910,00
Cultureel Beleggen 611.807,00 328.116,00 0,00 939.923,00
Reserve Laboratorium 100.000,00 50.000,00 0,00 150.000,00
Literair Festival 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
Pilot muziekonderwijs 0,00 250.000,00 250.000,00 0,00
Egalisatiereserve kapitaallasten 
Stadsschouwburg 0,00 4.951.000,00 219.940,00 4.731.060,00
Totaal 15.934.530,00 22.938.911,00 3.898.530,50 34.974.910,50

Voorzieningen
Voorziening Uylenburger synagoge 0,00 197.392,00 0,00 197.392,00
Randstad Urgent 0,00 123.800,00 0,00 123.800,00
Totaal 0,00 321.192,00 0,00 321.192,00
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Milieu en water
Bedragen in € 

Stand per Toevoeging Onttrekking Stand per
Naam 01-01-11 exploitatie exploitatie 31-12-11
Algemene reserves
Egalisatiereserve (Waternet) 7.816.228,50 0,00 465.097,00 7.351.131,50
In te verdienen overnamesommen 
(Waternet) -1.321.479,50 1.321.479,50 0,00 0,00
Totaal 6.494.749,00 1.321.479,50 465.097,00 7.351.131,50

Overige bestemmingsreserves
Bodemsaneringsgelden gemeente 4.228.763,26 0,00 0,00 4.228.763,26
Dienstverlening DMB (Milieu en Water) 351.419,28 0,00 351.419,00 0,28
Milieuprioriteiten 33.000,00 0,00 0,00 33.000,00
Nazorg Diemerzeedijk 12.687.381,88 48.937,00 0,00 12.736.318,88
Reserve WW Bureau Monumenten en 
Archeologie 208.270,00 0,00 208.270,00 0,00
WW-gelden (BBA) 288.101,02 0,00 288.101,00 0,02
Toekomstige WW-uitkeringen (AEB) 213.737,26 0,00 213.737,26 0,00
Totaal 18.010.672,70 48.937,00 1.061.527,26 16.998.082,44

Voorzieningen
Voorziening Onze Energie 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
Voorziening Bodemsaneringen 0,00 11.120.900,00 0,00 11.120.900,00
Vak Matig 200.055,11 0,00 0,00 200.055,11
Bodemsanering (OGA) 10.079.263,88 0,00 5.390.425,68 4.688.838,20
Rioolrecht 4.006.334,00 6.407.689,00 0,00 10.414.023,00
Technische risico's AVI 4.490.667,33 0,00 21.936,65 4.468.730,68
Groot onderhoud en 
vervangingsinvesteringen AVI 320.000,00 0,00 320.000,00 0,00
Groot onderhoud en 
vervangingsinvesteringen HRC 4.500.000,00 5.500.000,00 536.990,54 9.463.009,46
Totaal 23.646.320,32 23.028.589,00 6.269.352,87 40.405.556,45
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Economie en haven
Bedragen in € 

Stand per Toevoeging Onttrekking Stand per
Naam 01-01-11 exploitatie exploitatie 31-12-11
Overige bestemmingsreserves
Kosten verzelfstandiging Haven 272.476,00 0,00 257.772,00 14.704,00
Afkoopsommen van erfpachttermijnen 86.306.533,11 4.319.641,81 977.840,27 89.648.334,65
Fonds strategische projecten 4.875.351,57 2.080.180,00 1.889.280,57 5.066.251,00
Fonds promotie Sail 2010 137.477,00 100.000,00 0,00 237.477,00
Winstdelingsregeling (HA) 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00
Duurzaamheid 2.890.864,65 2.000.000,00 699.814,25 4.191.050,40
Reserve verbeteren 
achterlandverbindingen 0,00 7.055.870,25 0,00 7.055.870,25
Fonds Ontwikkelings Maatschappij 485.248,00 984.710,00 574.363,00 895.595,00
Wachtgeldfonds (EZ) 206.835,46 0,00 0,00 206.835,46
Holland Casino 346.957,10 81.950,00 35.000,00 393.907,10
Reserve LSFA/LSCA 2.941.443,00 0,00 2.941.443,00 0,00
Subsidieregeling Veilig Ondernemen 200.000,00 600.000,00 200.000,00 600.000,00
Pieken in de Delta 2.100.000,00 0,00 2.100.000,00 0,00
IBC (International Broadcasting 
Convention) 200.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00
Reserve ASP (FOM) 2.252.500,09 0,00 0,00 2.252.500,09
NEMO 6.160.622,61 378.150,00 0,00 6.538.772,61
Amsterdam Economic Board 0,00 7.689.059,00 0,00 7.689.059,00
Totaal 109.556.308,59 25.289.561,06 9.775.513,09 125.070.356,56

Voorzieningen
Egalisatie onderhoud (HA) 3.046.867,88 1.041.793,00 32.717,00 4.055.943,88
Latente bodemverplichtingen 11.447.303,38 418.939,00 1.007.313,32 10.858.929,06
Voorziening verbeteren 
achterlandverbindingen 7.055.870,25 0,00 7.055.870,25 0,00
Fonds inzamelen scheepsafval 54.615,51 1.000.000,00 549.842,39 504.773,12
Wrakkenwet 220.000,00 0,00 0,00 220.000,00
Egalisatie onderhoud vaartuigen (HA) 484.588,00 100.000,00 0,00 584.588,00
Fonds beheer baggerstortlocaties 5.356.040,00 0,00 3.600.000,00 1.756.040,00
Touringcarterminal Nieuw Europa 1.633.609,00 317.646,00 1.951.255,00 0,00
China Desk 110.476,00 0,00 63.346,00 47.130,00
Voorziening BHG4 374.000,00 0,00 0,00 374.000,00
Microkredieten 448.000,00 0,00 80.000,00 368.000,00
Totaal 30.231.370,02 2.878.378,00 14.340.343,96 18.769.404,06
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Facilitair en bedrijven
Bedragen in € 

Stand per Toevoeging Onttrekking Stand per
Naam 01-01-11 exploitatie exploitatie 31-12-11
Algemene reserves
Algemene reserve (IBA) 3.240.332,00 59.233,00 0,00 3.299.565,00
Algemene bedrijfsreserve (PMB) 3.985.304,01 443.250,00 0,00 4.428.554,01
Algemene bedrijfsreserve (ACAM) 227.596,05 0,00 62.622,20 164.973,85
Algemene reserve (Wibautgroep) 234.140,00 22.610,00 0,00 256.750,00
Algemene reserve (Stadstoezicht) 4.860,49 0,00 0,00 4.860,49
Algemene reserve (DAB - 
Materiaaldienst) 2.416.487,00 427.795,00 0,00 2.844.282,00
Totaal 10.108.719,55 952.888,00 62.622,20 10.998.985,35

Overige bestemmingsreserves
Reserve data- en telecommunicatie 0,11 0,00 0,00 0,11
Wachtgeld (FBA) 253.681,56 0,00 146.509,61 107.171,95
Retourcommissie mediabeheer 2.110,76 0,00 2.110,76 0,00
Reservering Prioriteit 2010 integreren 
websites 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00
AGA 908.521,00 104.721,26 0,00 1.013.242,26
Bureau Integriteit 82.048,00 33.778,00 0,00 115.826,00
ABC Pool 592.164,50 0,00 0,00 592.164,50
WW en wachtgeld (SHI) 272.128,01 0,00 24.355,01 247.773,00
Vakantiegeld (SHI) 0,11 0,00 0,11 0,00
Reserve meubilair CI&B 44.116,00 0,00 7.700,00 36.416,00
Vakantiegeld E-Net 0,31 0,00 0,31 0,00
Dekking kapitaallasten achterstallig 
onderhoud 16.060.524,00 0,00 6.904.381,00 9.156.143,00
BRI-DPG 78.568,00 0,00 78.568,00 0,00
Uitvoeringsplan 419.893,00 18.634.394,00 3.977.588,00 15.076.699,00
Reserve WW (SHP) 90.581,82 0,00 0,00 90.581,82
Egalisatiereserve P-Net 13.989,94 0,00 0,00 13.989,94
Egalisatiereserve P-beheer 0,00 328.456,65 0,00 328.456,65
Winstreserve (25%) (IBA) 1.391.445,95 627.913,58 0,00 2.019.359,53
Wachtgeld (IBA) 1.571.348,94 0,00 104.264,39 1.467.084,55
Reserve nieuwe huisvesting (IBA) 258.244,15 0,00 109.772,32 148.471,83
Reserve Round About IBA 97.110,25 0,00 97.110,25 0,00
Reserve Virtuele Maquette tafel 24.774,25 0,00 24.774,25 0,00
Reserve Verbetering Bedrijfsvoering 143.091,05 210.231,94 103.322,99 250.000,00

Reserve Gemeentelijke bijdrage 
herstructurering Food Center Amsterdam 19.022.837,28 2.544.595,60 1.253.358,17 20.314.074,71
Egalisatiereserve nieuwe activiteiten 1.659.726,21 208.820,00 0,00 1.868.546,21
Incassobureau 70.185,42 0,00 70.185,42 0,00
Professionalisering PMB 442.255,00 0,00 0,00 442.255,00
WW-verplichtingen (PMB) 489.600,00 0,00 0,00 489.600,00
Huisvesting en meubilair (PMB) 162.952,00 0,00 13.352,00 149.600,00
WW-uitkeringen (ACAM) 86.884,30 0,00 51.644,93 35.239,37
WW-verplichtingen (Wibautgroep) 15.774,00 0,00 0,00 15.774,00
Exploitatieverliezen groente- en fruithal 113.445,05 0,00 113.445,05 0,00
Totaal 44.368.000,97 22.892.911,03 13.082.442,57 54.178.469,43

Voorzieningen
Onderhoudsfonds (FBA) 1.215.945,57 1.055.756,52 0,00 2.271.702,09
Ontruimingsinstallatie voor Stadhuis en 
Muziektheater 0,00 0,00 0,00 0,00
Voorziening terugbetaling 
efficiencyvoordelen 0,00 0,00 0,00 0,00
Sociaal Plan Cition 7.026.522,00 373.478,00 1.388.712,97 6.011.287,03
Gemeentelijk Wagenpark 3.646.516,00 278.891,00 1.350.325,00 2.575.082,00
Voorziening Ontwikkelingen 
Parkeerbeheer 0,00 5.877.524,00 0,00 5.877.524,00
Voorziening CAO 0,00 0,00 0,00 0,00
Noordelijke ontsluiting Food Center 101.681,20 0,00 -59.971,32 161.652,52
Voorziening Groot Onderhoud BHG 0,00 123.991,28 0,00 123.991,28
Aanspraken in het kader van spaarverlof 10.640,00 0,00 0,00 10.640,00
Bovenmatig verlof 8.870,00 0,00 8.870,00 0,00
Salarisclaim (Food Center) 0,00 0,00 0,00 0,00
Catalogus Materiaaldienst 0,00 0,00 0,00 0,00
Groot onderhoud gebouw en terrein (DAB 
- Materiaaldienst) 88.532,00 96.000,00 100.000,00 84.532,00
Totaal 12.098.706,77 7.805.640,80 2.787.936,65 17.116.410,92
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Stedelijke ontwikkeling
Bedragen in € 

Stand per Toevoeging Onttrekking Stand per
Naam 01-01-11 exploitatie exploitatie 31-12-11
Algemene reserves
Algemene reserve grondexploitatie -199.148.329,98 402.728.960,51 275.415.442,58 -71.834.812,05
Totaal -199.148.329,98 402.728.960,51 275.415.442,58 -71.834.812,05

Overige bestemmingsreserves
Dienstverlening DMB (Stedelijke 
Ontwikkeling) 119.371,40 0,00 119.371,00 0,40
Eigen risico WW (DMB) 473.977,68 0,00 0,00 473.977,68
Reserve Klimaat 683.613,84 0,00 331.395,00 352.218,84
Besluit Woninggebonden Subsidies 5e 
fonds 1.941.204,88 173.818,01 543.496,41 1.571.526,48
Stimuleringsfonds volkshuisvesting, KTA-
deel 10.746.332,32 0,00 3.048.785,00 7.697.547,32
Stimuleringsfonds volkshuisvesting, 
erfpachtdeel 95.627.220,35 14.891.615,55 5.096.400,00 105.422.435,90
Broedplaatsen 38.400,73 0,00 38.400,70 0,03

Aanjagen productie / jongerenhuisvesting 972.000,00 0,00 0,00 972.000,00
Creatieve Hotspots 500.784,00 0,00 129.403,30 371.380,70
Van koop naar huur 11.584.437,32 0,00 9.109.437,00 2.475.000,32
Bestemmingsreserves grondexploitatie 78.383.248,23 50.377.742,28 82.988.815,92 45.772.174,59
Gronddeel Stimuleringsfonds 79.874.035,18 16.385.586,08 67.889.686,50 28.369.934,76
Aanjagen woningbouwproductie 3.764.456,87 2.592.301,52 2.223.321,98 4.133.436,41
Zuidelijke IJ-oevers 45.887.665,56 2.754.000,00 0,00 48.641.665,56

Aanleg van een tijdelijk strand op IJburg 211.593,27 0,00 33.092,27 178.501,00
Reserve Zuidas Grondexploitatie 129.754.138,30 5.514.550,92 35.625.317,32 99.643.371,90
Energiebesparing bestaande 
woningvoorraad van woningcorporaties 1.250.000,00 0,00 250.000,00 1.000.000,00
Reserve uitvoering strategiefase 351.900,00 0,00 66.202,00 285.698,00
Wijkaanpak 605.000,00 527.355,00 -18.750,00 1.151.105,00
Reserve Programma Maatschappelijke 
Investeringen 3.915.700,00 2.981.334,00 0,00 6.897.034,00
Reserve Huisvesting OKC's 754.000,00 0,00 241.451,00 512.549,00
Koers Nieuw West 1.657.036,22 0,00 1.657.036,22 0,00
Reserve restant gehouden bedragen 
Stedelijke vernieuwing 18.750,00 0,00 18.750,00 0,00
Totaal 469.114.866,15 96.198.303,36 209.391.611,62 355.921.557,89

Voorzieningen
Fonds Woningbedrijf 139.424,35 0,00 5.223,75 134.200,60
AMH-fonds 16.679.839,93 1.422.948,00 7.981.831,60 10.120.956,33
Verschillen Trafoleningen -0,10 0,00 0,00 -0,10
Parkeergarages Bijlmermeer 6.080.706,87 0,00 450.000,00 5.630.706,87
Fonds disagio leningen 298.008,87 0,00 0,00 298.008,87
EFRO Urban 2 0,00 26.203,62 26.203,62 0,00
EFRO Doelstelling 2 Groot Oost 44.676,28 177.739,76 0,00 222.416,04
BWS Rente 300.000,90 0,00 86.095,15 213.905,75
Impulsbudget stedelijke vernieuwing 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00
Starterslening 5.305.783,38 9.263,93 877.492,50 4.437.554,81
Borgstelling leningen Triodosbank aan 
broedplaatsen 1.012.500,00 -274,12 0,00 1.012.225,88

Voorziening Nationaal Restauratie Fonds 1.129.898,77 72.480,76 0,00 1.202.379,53
Risico's grondexploitatie 976.776.070,70 208.341.760,96 97.913.817,17 1.087.204.014,49
Gronddeel Stimuleringsfonds 134.944.154,76 19.785.097,64 14.109.374,00 140.619.878,40
Totaal 1.142.711.064,71 229.985.220,55 121.450.037,79 1.251.246.247,47
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Bestuur en concern
Bedragen in € 

Stand per Toevoeging Onttrekking Stand per
Naam 01-01-11 exploitatie exploitatie 31-12-11
Overige bestemmingsreserves
Rampenfonds (internationale 
hulpverlening) 216.695,99 0,00 216.695,99 0,00
Vakantiegeld (BDA) 0,20 0,00 0,00 0,20
WW (BDA) 487.196,65 0,00 0,00 487.196,65
Bouwfraudegelden 190.001,93 0,00 0,00 190.001,93
Reserve Bestuursondersteuning 441.125,91 0,00 211.928,00 229.197,91
Reserve Concernontwikkeling 0,00 2.300.000,00 1.806.352,00 493.648,00
Digitaal archief 544.947,56 22.595,92 182.595,92 384.947,56

Continuering implementatie risicobeleid 0,00 125.000,00 125.000,00 0,00
Verbetering concerncontrol 0,00 1.000.000,00 266.041,00 733.959,00
Reserve WW (Raadsgriffie) 46.376,76 0,00 0,00 46.376,76
Vierjarige reserve Raadsgriffie 41.453,62 31.017,63 21.346,25 51.125,00
Raadsonderzoeken 1.368.107,25 131.892,75 0,00 1.500.000,00
Egalisatiereserve tarief 
personeelsvoorzieningen 82.415,28 0,00 13.870,21 68.545,07
WW (Ombudsman) 53.499,81 0,00 0,00 53.499,81
WW / Wachtgeld (O+S) 326.955,47 0,00 173.000,00 153.955,47
Totaal 3.798.776,43 3.610.506,30 3.016.829,37 4.392.453,36

Voorzieningen
Vicarygoederen 125.084,52 0,00 0,00 125.084,52
Gildenfondsen 435.279,43 71.570,13 0,00 506.849,56
Liefdadigheidsdoelen 535.268,12 33.783,01 0,00 569.051,13
Portaal Amsterdam 0,66 0,00 0,00 0,66
Voorziening naslepende kosten uit 
eerdere privatiseringen en 
verzelfstandigingen 226.315,00 0,00 61.106,18 165.208,82
Voormalig personeel GCEI 1.145.072,05 0,00 374.042,33 771.029,72
Waardeoverdracht pensioenen 
(gewezen) wethouders 1.954.740,93 180.398,97 41.017,00 2.094.122,90
Pensioenfonds Concertgebouworkest 614.176,45 0,00 114.172,58 500.003,87
Pensioenfonds Crediet en Voorschot 176.916,64 0,00 17.910,42 159.006,22
Pensioenfonds Hulp voor Onbehuisden 148.317,42 0,00 28.885,11 119.432,31
Bejaardenoorden 1.180.924,35 0,00 150.252,28 1.030.672,07
Privatiseringsoperatie 
Slotervaartziekenhuis 646.537,30 0,00 108.631,72 537.905,58
Privatisering Stadsdrukkerij 936.735,61 0,00 331.743,27 604.992,34
Privatisering GEAM Inservice 248.653,72 0,00 47.213,03 201.440,69
Privatisering Omegam 607.789,63 6.464,23 80.883,67 533.370,19
Privatisering Museum voor de Moderne 
Kunst 259.082,36 0,00 0,00 259.082,36
Privatisering GEAM blauw (WGF) 491.239,26 0,00 78.864,41 412.374,85
Voormalig personeel GPI 21.486,51 0,00 6.131,44 15.355,07
Commissie Sanering Slotervaart 1.523.395,33 0,00 162.698,81 1.360.696,52
Totaal 11.277.015,29 292.216,34 1.603.552,25 9.965.679,38
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Dienstverlening
Bedragen in € 

Stand per Toevoeging Onttrekking Stand per
Naam 01-01-11 exploitatie exploitatie 31-12-11
Algemene reserve (Stadsbank van 
Lening) 4.349.643,00 352.352,00 0,00 4.701.995,00
Totaal 4.349.643,00 352.352,00 0,00 4.701.995,00

Overige bestemmingsreserves
Toekomstige WW-uitkeringen 
(Stadsarchief) 12.204,80 0,00 12.204,80 0,00
WW-uitkeringen (DPG) 488.225,05 0,00 252.976,62 235.248,43
Projecten (25% van de winst) 1.696.606,47 396.958,51 628.181,55 1.465.383,43
Reserve WW (SBL) 156.618,14 0,00 0,00 156.618,14
Reserve verkoopwinst pand Lindengracht 
204 824.686,37 0,00 34.361,93 790.324,44
Amsterdams Restauratiefonds 3.272.441,80 0,00 10.000,00 3.262.441,80
Totaal 6.450.782,63 396.958,51 937.724,90 5.910.016,24

Voorzieningen
Legaat van Eck 24.357,90 1.035,00 0,00 25.392,90
Groot onderhoud (Stadsarchief) 1.111.754,52 384.700,00 653.895,03 842.559,49
Voorziening FPU-gemeente 0,00 102.750,00 0,00 102.750,00
Onderhoudsfonds gebouwen (Stadsbank 
van Lening) 142.202,50 310.488,00 253.129,82 199.560,68
Meten NAP net in 2004 180.000,00 60.900,00 180.000,00 60.900,00
Vervanging / vernieuwing Grafisch 
Vastgoed 747.436,00 83.440,00 0,00 830.876,00
Monumenteninformatiesysteem 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
Totaal 2.355.750,92 943.313,00 1.087.024,85 2.212.039,07
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Algemene dekkingsmiddelen
Bedragen in € 

Stand per Toevoeging Onttrekking Stand per
Naam 01-01-11 exploitatie exploitatie 31-12-11
Algemene reserves
Weerstandsvermogen 150.000.000,01 72.491.008,00 0,00 222.491.008,01
Meerwaarden afkoopsommen 
Grondbedrijf 62.617.451,72 0,00 7.000.000,00 55.617.451,72
Afkoopsommen erfpacht 4.281.159.221,00 119.369.329,90 35.674.233,41 4.364.854.317,49
Algemene reserve (DRO) 2.360.713,00 216.236,00 0,00 2.576.949,00
Totaal 4.496.137.385,73 192.076.573,90 42.674.233,41 4.645.539.726,22

Overige bestemmingsreserves
Reserve Bouwfonds 7.292.756,30 0,00 0,00 7.292.756,30
Garantiefonds Gemeentelijke 
Kredietbank Amsterdam 890.193,86 300.000,00 287.979,00 902.214,86
Reserve fusie waterbeheer 56.977.357,96 2.421.546,00 4.004.256,00 55.394.647,96
Egalisatiefonds kapitaallasten 140.000.004,00 0,00 80.000.000,00 60.000.004,00
Vlakke Vloer Stadsschouwburg 4.951.000,00 -4.951.000,00 0,00 0,00
Stedelijk Museum 7.200.000,00 -7.200.000,00 0,00 0,00
Deelneming GVB 78.830.374,00 0,00 0,00 78.830.374,00
Beurs van Berlage 5.871.000,00 0,00 0,00 5.871.000,00
Reserve incidentele ruimte 2010-2011 121.400.000,01 26.368.000,00 121.400.000,00 26.368.000,01
NUON-opbrengsten 367.012.020,36 -18.317.614,00 135.600.000,00 213.094.406,36
Reserve Incidenteel 2010 gevormd uit 
vrijval facilitaire reserves in rekening 
2009 (motie 434/ B") 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00
Reserve frictiekosten motie Mulder c.s. / 
heroverwegingen 60.028,00 0,00 60.027,00 1,00

Reserve Amsterdams Investeringsfonds 0,00 168.317.614,00 8.444.000,00 159.873.614,00
Reserve Middelen t.b.v. PMI en 
evenementen 2012-2014 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00
Reserve Frictiekosten Heroverwegingen 
2011-2012 0,00 27.223.000,00 0,00 27.223.000,00
Versterking gemeentebrede Control 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00
Egalisatiereserve kasschuif 
Gemeentefonds 0,00 1.187.659,00 0,00 1.187.659,00
Afkoopsommen erfpacht 2e termijn 900.556,21 0,00 0,00 900.556,21
Egalisatiereserve splitsingsunit 1.500.000,00 406.221,93 0,00 1.906.221,93
Reserve bedrijfsvoering (OGA) 1.273.423,39 491.393,03 1.054.430,87 710.385,55
Basisregister WOZ 603.748,24 0,00 119.970,89 483.777,35
Wegwerken voorraden bezwaren en 
verzoeken 79.313,59 0,00 79.313,58 0,01
Reserve WW (DWI) 1.607.195,23 0,00 0,00 1.607.195,23
Reserve WW-premies (dIVV) 211.046,42 323.430,00 189.604,79 344.871,63
WW-uitkering en reïntegratie (DMO) 583.246,41 508.121,88 180.000,00 911.368,29
Totaal 797.443.263,98 218.078.371,84 354.619.582,13 660.902.053,69

Voorzieningen
Garanties, geldleningen en claims 3.635.000,92 0,00 0,00 3.635.000,92
Verstrekte geldleningen 4.618.766,70 1.222.202,00 2.232,00 5.838.736,70
Voorziening voor contractkosten energie 
deelnemingen 0,20 0,00 0,00 0,20
Juridische risico's 35.400.001,06 21.242.342,00 21.427.851,00 35.214.492,06
Sophia Augusta / Lopez Suasso 613.115,60 26.057,00 0,00 639.172,60
Willet Holthuysen 148.963,24 6.331,00 0,00 155.294,24
CV-storting Beurs van Berlage 0,00 0,00 0,00 0,00
Risico's Beurs van Berlage 1.009.747,30 0,00 0,00 1.009.747,30
Escrow rekening NUON 18.592.223,11 368.742,00 9.676.438,00 9.284.527,11
Risico Voorziening 75.000.000,00 0,00 13.800.000,00 61.200.000,00
Voorziening geoormerkte gelden 
GWA/SVA 0,00 2.220.740,00 292.584,03 1.928.155,97
Totaal 139.017.818,13 25.086.414,00 45.199.105,03 118.905.127,10
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SPECIFIEKE UITKERINGEN

Departeme
nt Num mer 

Specifieke
uitkering 

Juridische
grondslag

Ontvanger             I           N
V&J A1 Verzameluitkering Veiligheid & Justitie

Regeling verzameluitkering

Gemeenten

Besteding 2011 (incl. besteding 2009 en 
2010 voor zover nog niet eerder 
verantwoord (zie nieuwsbrief IBI nr. 30)

Aard controle R
€ 768.146 

V&J A4 Regeling uitstapprogramma’s voor prostituees (RUPS)

subsidieregeling ter stimulering van de ontwikkeling
van uitstapprogramma’s voor prostituees

Gemeenten

Besteding t/m 2011

Aard controle R

€ 1.287.291 
BZK C1 Verzameluitkering BZK (incl. oud WWI)

Regeling verzameluitkering

Gemeenten

Besteding 2011 (incl. besteding 2009 en 
2010 voor zover nog niet eerder 
verantwoord (zie nieuwsbrief IBI nr. 30)

Aard controle R
€ 2.989.918 

BZK C3 Brede doeluitkering Sociaal, Integratie en Veiligheid (GSB/SIV)

Besluit brede doeluitkering sociaal, integratie en veiligheid (SIV) en 
Uitvoeringsregeling brede doeluitkering sociaal, integratie en veiligheid

Gemeenten G31

Resultaat ultimo 2011 van in 2010 en 
2011 alsnog te realiseren doelstellingen 
en prestatieafspraken in aantallen die 
met het Rijk zijn overeengekomen o.b.v. 
het stedelijk meerjaren 
ontwikkelingsprogramma (MOP), die zijn 
vastgelegd in het GSB-convenant per 
stad (prestatielijst) en in de GSB III-
periode (deels) niet zijn gehaald.

Hieronder per regel één doelstelling / 
prestatieafspraak / (sub)indicator invullen 
en in de kolommen ernaast de 
verantwoordingsinformatie

Aard controle n.v.t.

1 Indicator 11, subprestatie 2 vrouwenopvang
2 aantal vrouwen dat geholpen wordt via de ambulante hulpverlening 
3 aantal ambulante hulptrajecten
4 aantal vrouwen geholpen
5 clientencontracten
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Afspraak

Aard controle D1

Realisatie

Aard controle D1

Toelichting afwijking

Aard controle n.v.t.

Indicator 11, subprestatie 2 vrouwenopvang
aantal vrouwen dat geholpen wordt via de ambulante hulpverlening 

1580 2113 Doelstelling behaald
270 420 Doelstelling behaald
5900 6927 Doelstelling behaald

         D                I                  C                   A                  T                O               R                E                N
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Departeme
nt Nummer 

Specifieke
uitkering 

Juridische
grondslag

Ontvanger             I           N

Onderdeel inburgering BDU SIV: Regeling inburgering G31. Totaal aantal inburgeringsplichtigen en 
vrijwillige inburgeraars voor wie in de 
jaren 2007 t/m 2009 voor het eerst een 
reguliere inburgeringsvoorziening is 
vastgesteld èn die binnen 3 
kalenderjaren na vaststelling van de 
inburgeringsvoorziening hebben 
deelgenomen aan het 
inburgeringsexamen

Indicator verantwoorden op basis van 
gegevens in het Informatie Systeem 
Inburgering (ISI).

Realisatie

Aard controle D1

9266
Besteding 2011 (inclusief inburgering) 
ten laste van de Rijksmiddelen

Aard controle R

€ 11.091.381 
OCW D1 Regionale meld- en coördinatiecentra voortijdig schoolverlaten

Besluit regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten

Gemeenten

Besteding 2011

Aard controle R

€ 5.119.354 
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Totaal aantal 
inburgeringsplichtigen en 
vrijwillige inburgeraars voor wie 
in de jaren 2007 t/m 2009 voor 
het eerst een gecombineerde 
inburgeringsvoorziening is 
vastgesteld èn die binnen 3 
kalenderjaren na vaststelling 
van de 
inburgeringsvoorziening 
hebben deelgenomen aan het 
inburgeringsexamen

Indicator verantwoorden op 
basis van gegevens in het 
Informatie Systeem 
Inburgering (ISI).

Realisatie

Aard controle D1

Totaal aantal 
inburgeringsplichtigen, als 
bedoeld in het besluit van de 
Staatssecretaris van Justitie van 
12 juni 2007, nr. 2007/11, voor 
wie een inburgeringsvoorziening 
is vastgesteld in de jaren 2007 
t/m 2009 èn die binnen 3 
kalenderjaren na vaststelling van 
de inburgeringsvoorziening 
hebben deelgenomen aan het 
inburgeringsexamen 
(gepardonneerden)

Indicator verantwoorden op 
basis van gegevens in het 
Informatie Systeem Inburgering 
(ISI).

Realisatie

Aard controle D1

Totaal aantal geestelijk 
bedienaren voor wie in de 
jaren 2007 t/m 2009 voor 
het eerst een 
inburgeringsvoorziening is 
vastgesteld èn die binnen 3 
kalenderjaren na 
vaststelling van de 
inburgeringsvoorziening 
hebben deelgenomen aan 
het inburgeringsexamen

Indicator verantwoorden op 
basis van gegevens in het 
Informatie Systeem 
Inburgering (ISI).

Realisatie

Aard controle D1

Totaal aantal geestelijk 
bedienaren voor wie in de 
jaren 2007 t/m 2009 voor 
het eerst een 
inburgeringsvoorziening is 
vastgesteld èn die binnen 
3 kalenderjaren na 
vaststelling van de 
inburgeringsvoorziening 
hebben deelgenomen aan 
het aanvullend 
praktijkdeel van het 
inburgeringsexamen

Indicator verantwoorden 
op basis van gegevens in 
het Informatie Systeem 
Inburgering (ISI).

Realisatie

Aard controle D1

Toelichting bij de 
hiervoorgaande 5 
inburgerings-indicatoren; 
vermelden op welke 
indicator(en) de 
toelichting betrekking 
heeft.

392 471 14 12
Uitgaven van vóór 2010, 
waarvan besteding in 2011 
plaatsvindt 

Aard controle R

Zie Nota baten-lastenstelsel

Besteding (gedeeltelijk) 
verantwoord o.b.v. voorlopige 
toekenningen?  Ja / Nee

Zie Nota baten-lastenstelsel. 
Indien beantwoord met ja, zal de 
medeoverheid in 2012 nog een 
correctie op de besteding 2011 
kunnen opnemen.

Toelichting bij de 
hiervoorgaande 3 
bestedingen-indicatoren; 
vermelden op welke 
indicator(en) de toelichting 
betrekking heeft.

Opgebouwde reserve ultimo 
2010

Aard controle R

Uitgaven van vóór 2010, 
waarvan besteding in 2011 
plaatsvindt 

Zie Nota baten-lastenstelsel

Aard controle R

€ 2.539.655 € 0 
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Departeme
nt Nummer 

Specifieke
uitkering 

Juridische
grondslag

Ontvanger             I           N

OCW D4 Regeling brede scholen 2009

Regeling stimulering aanpassing huisvesting brede scholen

Gemeenten

Hieronder per regel één 
referentienummer van het betreffende 
project invullen en in de kolommen 
ernaast de verantwoordingsinformatie

Aard controle n.v.t.

1 7640608
2 7641509

OCW D5 Regeling verbetering binnenklimaat primair onderwijs 2009

Regeling verbetering binnenklimaat primair onderwijs 2009

Gemeenten

Besteding 2011 ten laste van 
rijksmiddelen

Let op: Alleen bestedingen die 
betrekking hebben op de periode vóór 4 
september 2011 mogen verantwoord 
worden.

Aard controle R

€ 4.750.005 
Brinnummer

Aard controle n.v.t.
1 18WU
2 24DP
3 20YN
4 20YD
5 20WO
6 15YE
7 12TM
8 20ZD
9 20ZR

10 12LG
11 14JC
12 17BB
13 05FT
14 23FB
15 18WK
16 05LX
17 24BM
18 20VN
19 27PR
20 20KN
21 22LE
22 18UR
23 19AQ
24 17AC
25 16JU
26 20VP00
27 20XO
28 13CD
29 19AZ
30 20UV
31 27MB
32 20TT
33 20VX
34 16KV
35 08NU
36 07AD
37 15WB
38 19BW
39 20XA
40 09DD
41 13WU
42 20XS
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Besteding 2011

Aard controle R

Project afgerond in 2011? Ja / 
Nee

Aard controle D1

Uitgaven van vóór 2010, 
waarvan besteding in 2011 
plaatsvindt 

Zie Nota baten-lastenstelsel   
  

Aard controle R

Besteding 2011 
(gedeeltelijk) verantwoord 
o.b.v. voorlopige 
toekenningen?  Ja / Nee

Zie Nota baten-
lastenstelsel. Indien 
beantwoord met ja, zal de 
medeoverheid in 2012 
nog een correctie op de 
besteding 2011 kunnen 
opnemen.                                            
                 
Aard controle n.v.t.

Toelichting niet 
afgeronde projecten

€ 35.090 Ja
€ 0 Nee
Besteding (gedeeltelijk) 
verantwoord o.b.v. voorlopige 
toekenningen?  Ja / Nee

Zie Nota baten-lastenstelsel. 
Indien beantwoord met ja, zal 
de medeoverheid in 2012 nog 
een correctie op de besteding 
2011 kunnen opnemen.

Nee
Alle activiteiten afgerond 
Ja/Nee?

Aard controle D2

Toelichting per brinnummer 
welke activiteit(en) niet zijn 
afgerond en daarbij het 
bijbehorende bedrag exclusief 
40% cofinanciering noemen

Aard controle n.v.t.

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
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Departeme
nt Nummer 

Specifieke
uitkering 

Juridische
grondslag

Ontvanger             I           N

43 23FF
44 13HX00
45 20VI
46 16DF
47 18VJ
48 27PR

OCW D9 Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) 2011-2014

Gemeenten

Besteding 2011 aan voorzieningen voor 
voorschoolse educatie die voldoen aan 
de wettelijke kwaliteitseisen (conform 
artikel 166, eerste lid WPO)                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                     
                                                                 
Aard controle R

€ 28.925.210 
I&M E9B Programma Externe Veiligheid (EV)

Provinciale beschikking en/of verordening

Gemeenten (SiSa tussen medeoverheden)

Correctie in de besteding 2010 ten laste 
van provinciale middelen ivm een 
hogere/lagere vaststelling van een in de 
besteding 2010 opgenomen voorlopige 
toekenning.

Bij een lagere vaststelling een negatief 
bedrag opnemen, bij een hogere 
vaststelling een positief bedrag opnemen.

Aard controle R

€ 166.900 
I&M E10 Tijdelijke subsidieregeling Innovatieprogramma Mooi Nederland

Tijdelijke subsidieregeling innovatieprogramma Mooi Nederland

Provincies en gemeenten

Besteding 2011 ten laste van 
rijksmiddelen

Aard controle R

€ 0 
I&M E11B Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL)

Provinciale beschikking en/of verordening

Gemeenten en gemeenschappelijke regelingen (Wgr) (SiSa tussen 
medeoverheden)

Besteding 2011 tlv eigen middelen

Aard controle R

€ 5.206.078 
Hieronder per regel één 
beschikkingsnummer en in de kolommen 
ernaast de verantwoordingsinformatie

Aard controle n.v.t.

1 2009-74992
I&M E25 Beleidsregeling subsidies Budget Investeringen Ruimtelijke Kwaliteit 

(BIRK)

Beleidsregeling subsidies budget investeringen ruimtelijke kwaliteit (BIRK)

Provincies en gemeenten

Besteding 2011 ten laste van 
rijksmiddelen excl. Bestedingen uit baten 
exploitatie

Aard controle R

€ 790.314 
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Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Besteding 2011 aan overige 
activiteiten (naast VVE) voor 
leerlingen met een grote 
achterstand in de Nederlandse 
taal (conform artikel 165 WPO)                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                        
                                                                                                                    
                                                                
            
Aard controle R

Besteding 2011 aan afspraken 
over voor- en vroegschoolse 
educatie met bevoegde 
gezagsorganen van scholen, 
houders van kindcentra en 
peuterspeelzalen (conform 
artikel 167 WPO)                                                                                                                            
                                                                                                  
                                            
Aard controle R

€ 3.668.467 € 90.340 
Toelichting correctie

Eindverantwoording ja/nee

Aard controle n.v.t.

Uitgaven van vóór 2010, 
waarvan besteding in 2011 
plaatsvindt 

Zie Nota baten-lastenstelsel

Aard controle R

Nee € 0 
Besteding 2011 tlv bijdragen 
door derden = contractpartners 
(niet rijk, provincie of 
gemeente)

Aard controle R

Besteding 2011 uit rentebaten 
gemeente op door provincie 
verstrekte bijdrage NSL

Aard controle R

Teruggestort/verrekend in 
2011 in verband met niet 
uitgevoerde maatregelen

Aard controle R

Eindverantwoording ja/nee

Aard controle n.v.t.

Uitgaven van vóór 2010, 
waarvan besteding in 
2011 plaatsvindt 

Zie Nota baten-
lastenstelsel

Aard controle R

€ 0 € 0 € 0 Nee € 0 
Besteding 2011 t.l.v. provincie

Aard controle R

Eindverantwoording ja/nee

Aard controle n.v.t.

€ 5.539.658 Nee
Berekende bate boven 
drempelwaarde ten behoeve 
van benefit sharing

Alleen in te vullen na afloop 
project

Aard controle R

Aantal gerealiseerde projecten

Alleen in te vullen na afloop 
project

Aard controle D1

Aantal gerealiseerde 
kwaliteitsdragers

Alleen in te vullen na afloop 
project

Aard controle D1

Eindverantwoording ja/nee

Aard controle n.v.t.

Uitgaven van vóór 2010, 
waarvan besteding in 
2011 plaatsvindt 

Zie Nota baten-
lastenstelsel

Aard controle R

Nee
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Departeme
nt Nummer 

Specifieke
uitkering 

Juridische
grondslag

Ontvanger             I           N

I&M E26 Spoorse doorsnijdingen

Regeling eenmalige uitkeringen spoorse doorsnijdingen

Gemeenten

Aantal afgeronde projecten

Afspraak

Aard controle R

1

EL&I F3 Verzameluitkering EL&I (incl. oud LNV)

Regeling verzameluitkering

Provincies, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen (Wgr)

Besteding 2011 (incl. besteding 2009 en 
2010 voor zover nog niet eerder 
verantwoord (zie nieuwsbrief IBI nr. 30)

Aard controle R
€ 875.408 

EL&I F7 Subsidieregeling sterktes in de regio (Pieken in de delta)

Subsidieregeling sterktes in de regio

Gemeenten

Hieronder per regel één (gebiedsgericht) 
projectkenmerk en in de kolommen 
ernaast de verantwoordingsinformatie

Aard controle n.v.t.

SZW G1 Wet sociale werkvoorziening (Wsw)

Wet sociale werkvoorziening (Wsw)

Gemeenten verantwoorden hier het totaal 2011 indien zij de uitvoering in 2011 
helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr.

Het totaal aantal geïndiceerde inwoners 
van uw gemeente dat een 
dienstbetrekking heeft of op de wachtlijst 
staat en beschikbaar is om een 
dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2, 
eerste lid, of artikel 7 van de wet te 
aanvaarden op 31 december 2011

Aard controle R

4.922,75

SZW G1B Wet sociale werkvoorziening (Wsw)

Wet sociale werkvoorziening (Wsw)

Openbaar lichaam o.g.v. Wgr (SiSa tussen medeoverheden)

Het openbaar lichaam verantwoordt hier per gemeente over het deel van de 
regeling dat in 2011 door het openbaar lichaam is uitgevoerd.

Hieronder per regel één gemeente(code) 
selecteren en in de kolommen ernaast 
de verantwoordingsinformatie voor die 
gemeente invullen

Aard controle n.v.t.

1 0363 (Amsterdam)
SZW G1C-2 Wet sociale werkvoorziening (Wsw)

Wet sociale werkvoorziening (Wsw)

Gemeenten die uitvoering in 2010 geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed 
aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoorden hier het totaal 2010. 
(Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa 2010 regeling G1B + deel gemeente uit 
2010 regeling G1C-1)

Het totaal aantal geïndiceerde inwoners 
per gemeente dat een dienstbetrekking 
heeft of op de wachtlijst staat en 
beschikbaar is om een dienstbetrekking 
als bedoeld in artikel 2, eerste lid, of 
artikel 7 van de wet te aanvaarden op 31 
december 2010;

inclusief geldstroom openbaar lichaam

Aard controle R
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Aantal afgeronde projecten

Realisatie

Aard controle R

Eindverantwoording ja/nee

Aard controle n.v.t.

nog niet gestart nog niet gestart

Voldoet aan beschikking 
ja/nee?

Aard controle R

Besteding 2011 ten laste van 
rijksmiddelen

Aard controle R

Toelichting afwijking

Aard controle n.v.t.

Eindverantwoording 
Ja/Nee

Aard controle n.v.t.

Uitgaven van vóór 2010, 
waarvan besteding in 
2011 plaatsvindt 

Zie Nota baten-
lastenstelsel

Aard controle R

€ 0 € 0 
Het totaal aantal inwoners dat 
is uitgestroomd uit het 
werknemersbestand in 2011, 
uitgedrukt in arbeidsjaren

Aard controle R

237,80

Het totaal aantal geïndiceerde 
inwoners per gemeente dat 
een dienstbetrekking heeft of 
op de wachtlijst staat en 
beschikbaar is om een 
dienstbetrekking als bedoeld in 
artikel 2, eerste lid, of artikel 7 
van de wet te aanvaarden op 
31 december 2011

Aard controle R

Het totaal aantal inwoners dat is 
uitgestroomd uit het 
werknemersbestand in 2011, 
uitgedrukt in arbeidsjaren

Aard controle R

Het totaal aantal 
gerealiseerde 
arbeidsplaatsen voor 
geïndiceerde inwoners in 
2011, uitgedrukt in 
arbeidsjaren

Aard controle R

Het totaal aantal 
gerealiseerde begeleid 
werkenplekken voor 
geïndiceerde inwoners in 
2011, uitgedrukt in 
arbeidsjaren

                                        

                                           

Aard controle R

4.944,50 238,54 3.208,83 343,81

Het totaal aantal inwoners dat 
is uitgestroomd uit het 
werknemersbestand in 2010, 
uitgedrukt in arbeidsjaren;

inclusief geldstroom openbaar 
lichaam

Aard controle R

Het totaal aantal gerealiseerde 
arbeidsplaatsen voor 
geïndiceerde inwoners in 2010, 
uitgedrukt in arbeidsjaren;

inclusief deel openbare lichamen

Aard controle R

Het totaal aantal 
gerealiseerde begeleid 
werkenplekken voor 
geïndiceerde inwoners in 
2010, uitgedrukt in 
arbeidsjaren;

inclusief deel openbare 
lichamen

Aard controle R
3.191,38 343,56
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Departeme
nt Nummer 

Specifieke
uitkering 

Juridische
grondslag

Ontvanger             I           N

SZW G2 I Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 WWB
I.1 WWB: algemene bijstand

Gemeenten verantwoorden hier het totaal 2011 indien zij de uitvoering in 
2011 helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. 
Wgr.                                                                                                                                                                                                                                                            

Besteding 2011 algemene bijstand
                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                  
                                                                                              
                          
Aard controle n.v.t.

€ 505.000.124 
I.2 Wet investeren in jongeren (W IJ)

Gemeenten verantwoorden hier het totaal 2011 indien zij de uitvoering in 2011 
helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr.

Besteding 2011 WIJ

Aard controle n.v.t.

€ 34.960.031 
I. 3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte 
werkloze werknemers (IOAW)

Gemeenten verantwoorden hier het totaal 2011 indien zij de uitvoering in 2011 
helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr.

Besteding 2011 IOAW 

Aard controle n.v.t.

€ 6.448.104 
I.4 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte 
gewezen zelfstandigen (IOAZ)

Gemeenten verantwoorden hier het totaal 2011 indien zij de uitvoering in 2011 
helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr.

Besteding 2011 IOAZ

Aard controle n.v.t.

€ 1.342.270 
I.5 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud 
beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004)

Gemeenten verantwoorden hier het totaal 2011 indien zij de uitvoering in 2011 
helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr.

Besteding 2011 Bbz 2004 
(levensonderhoud beginnende 
zelfstandigen)

Aard controle n.v.t.

€ 1.677.422 
I. 6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK)

Gemeenten verantwoorden hier het totaal 2011 indien zij de uitvoering in 2011 
helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr.

Besteding 2011 WWIK

Aard controle n.v.t.

€ 8.872.222 
SZW G2C-1 I Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 WWB

I.1 WWB: algemene bijstand

Gemeenten die uitvoering in 2011 geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed 
aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoorden hier alleen het 
gemeentelijke deel 2011.

Besteding 2011 algemene bijstand

exclusief geldstroom openbaar lichaam

Aard controle n.v.t.

€ 505.000.124 
I. 2 Wet investeren in jongeren (WIJ)

Gemeenten die uitvoering in 2011 geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed 
aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoorden hier alleen het 
gemeentelijke deel 2011.

Besteding 2011 WIJ

exclusief geldstroom openbaar lichaam

Aard controle n.v.t.

€ 34.960.031 
l.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte 
werkloze werknemers (IOAW)

Gemeenten die uitvoering in 2011 geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed 
aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoorden hier alleen het 
gemeentelijke deel 2011.

Besteding 2011 IOAW 

exclusief geldstroom openbaar lichaam

Aard controle n.v.t.

€ 6.448.104 
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Baten 2011 algemene bijstand 
(excl. Rijk)
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                    
                                                                                
                            
Aard controle n.v.t.                                                                       

€ 15.949.664 
Baten 2011 WIJ (excl. Rijk)

Aard controle n.v.t.

€ 493.893 
Baten 2011 IOAW (excl. Rijk)

Aard controle n.v.t.

€ 233.001 
Baten 2011 IOAZ (excl. Rijk)

Aard controle n.v.t.

€ 15.300 
Baten 2011 Bbz 2004 
(levensonderhoud beginnende 
zelfstandigen)

Aard controle n.v.t.

€ 0 
Baten 2011 WWIK (excl. Rijk)

Aard controle n.v.t.

€ 402.648 
Baten 2011 algemene bijstand 
(excl. Rijk)

exclusief geldstroom openbaar 
lichaam

Aard controle n.v.t.

€ 15.949.664 
Baten 2011 WIJ (excl. Rijk)

exclusief geldstroom openbaar 
lichaam

Aard controle n.v.t.

€ 493.893 
Baten 2011 IOAW (excl. Rijk)

exclusief geldstroom openbaar 
lichaam

Aard controle n.v.t.

€ 233.001 
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l.4 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte 
gewezen zelfstandigen (IOAZ)

Gemeenten die uitvoering in 2011 geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed 
aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoorden hier alleen het 
gemeentelijke deel 2011.

Besteding 2011 IOAZ

exclusief geldstroom openbaar lichaam

Aard controle n.v.t.

€ 1.342.270 
l.5 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 levensonderhoud 
beginnende zelfstandigen (Bbz 2004)

Gemeenten die uitvoering in 2011 geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed 
aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoorden hier alleen het 
gemeentelijke deel 2011.

Besteding 2011 Bbz 2004 
levensonderhoud beginnende 
zelfstandigen

exclusief geldstroom openbaar lichaam

Aard controle n.v.t.

€ 1.677.422 
l.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK)

Gemeenten die uitvoering in 2011 geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed 
aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoorden hier alleen het 
gemeentelijke deel 2011.

Besteding 2011 WWIK

exclusief geldstroom openbaar lichaam

Aard controle n.v.t.

€ 8.872.222 
SZW G3 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud 

beginnende zelfstandigen)

Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004

Gemeenten verantwoorden hier het totaal 2011 indien zij de uitvoering in 2011 
helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr.

Besteding 2011 levensonderhoud 
gevestigde zelfstandigen (excl. Bob)

Aard controle R

€ 3.675.847 
SZW G5 Wet participatiebudget (WPB)

Wet participatiebudget (WPB)

Gemeenten verantwoorden hier het totaal 2011 indien zij de uitvoering in 2011 
helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr.

Besteding 2011 participatiebudget

Aard controle R

€ 200.179.289 
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Baten 2011 IOAZ (excl. Rijk)

exclusief geldstroom openbaar 
lichaam

Aard controle n.v.t.

€ 15.300 
Baten 2011 Bbz 2004 
levensonderhoud beginnende 
zelfstandigen

exclusief geldstroom openbaar 
lichaam

Aard controle n.v.t.
€ 0 
Baten 2011 WWIK (excl. Rijk)

exclusief geldstroom openbaar 
lichaam

Aard controle n.v.t.

€ 402.648 
Besteding 2011 
kapitaalverstrekking (excl. Bob)

Aard controle R

Baten 2011 levensonderhoud 
gevestigde zelfstandigen (excl. 
Bob) (excl. Rijk)

Aard controle R

Baten 2011 
kapitaalverstrekking (excl. 
Bob) (excl. Rijk)

Aard controle R

Besteding 2011 aan 
onderzoek als bedoeld in 
artikel 56 Bbz 2004 (excl. 
Bob) 

Aard controle R

Besteding 2011 Bob

Aard controle R

€ 1.313.723 € 2.211.346 € 1.723.143 € 723.470 € 0 
Waarvan besteding 2011 van 
educatie bij roc's

Aard controle R

Baten 2011 (niet-Rijk) 
participatiebudget

Aard controle R

Waarvan baten 2011 van 
educatie bij roc’s

Aard controle R

Reserveringsregeling: 
overheveling 
overschot/tekort van 2011 
naar 2012

Omvang van het in het 
jaar 2011 niet-bestede 
bedrag dat wordt 
gereserveerd voor het 
participatiebudget van 
2012. Dit bedrag is 
exclusief het bedrag dat 
een gemeente ten 
onrechte niet heeft 
besteed aan educatie bij 
een roc; hiervoor geldt 
geen reserveringsregeling 
(het ten onrechte niet-
bestede wordt 
teruggevorderd door het 
rijk) óf omvang van het in 
het jaar 2011 rechtmatig 
bestede bedrag 
participatiebudget als 
voorschot op het 
participatiebudget van 
2012 (bij overheveling 
van een tekort wordt een 
negatief getal ingevuld)

Aard controle R

Terug te betalen aan rijk 

Omvang van het aan het 
rijk terug te betalen 
bedrag, dat wil zeggen 
het in het jaar 2011 niet-
bestede bedrag voor 
zover dat de 
reserveringsregeling 
overschrijdt, alsmede 
het in het jaar 2011 ten 
onrechte niet-bestede 
bedrag aan educatie bij 
roc’s

Aard controle R

€ 10.821.539 € 8.166.610 € 0 € 49.313.742 
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Het aantal in 2011 gerealiseerde 
duurzame plaatsingen naar werk van 
inactieven 

Dit onderdeel moet door alle gemeenten 
worden ingevuld. Indien ingevuld met 
een nul, dan bestaat er voor 2012 geen 
recht op regelluwe bestedingsruimte

                    

Aard controle R

Het aantal personen uit de doelgroep in 
de gemeente dat in 2011 het examen in 
de kennis van de Nederlandse 
samenleving, bedoeld in artikel 3,9, 
eerste lid, onderdeel c, van het Besluit 
inburgering, heeft behaald.

Indicator verantwoorden op basis van 
gegevens in het Informatie Systeem 
Inburgering (ISI).

Aard controle D1

2978
Het aantal door volwassen inwoners van 
de gemeente in 2011 behaalde NT2-
certificaten, dat niet meetelt bij de output-
verdeelmaatstaven uit de verdeelsleutel 
van Onze Minister voor Immigratie, 
Integratie en Asiel.    

Aard controle D1
0

SZW G5C-1 Wet participatiebudget (WPB)

Wet participatiebudget (WPB)

Gemeenten die uitvoering in 2011 geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed 
aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoorden hier alleen het 
gemeentelijke deel 2011.

Besteding 2011 participatiebudget,
exclusief geldstroom openbaar lichaam

Aard controle R
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Besteding 2011 Regelluw

Dit onderdeel dient uitsluitend 
ingevuld te worden door de 
gemeenten die in 2010 
duurzame plaatsingen van 
inactieven naar werk hebben 
gerealiseerd en verantwoord 
aan het Rijk.

Aard controle R

Het aantal personen uit de 
doelgroep ten behoeve van wie 
het college in 2011 een 
inburgeringsvoorziening heeft 
vastgesteld, dan wel met wie het 
college in dit jaar een 
inburgeringsvoorziening is 
overeengekomen.

Indicator verantwoorden op 
basis van gegevens in het 
Informatie Systeem Inburgering 
(ISI).

Aard controle D1

Het aantal personen uit de 
doelgroep ten behoeve van 
wie het college in 2011 een 
duale 
inburgeringsvoorziening of 
een taalkennisvoorziening 
heeftvastgesteld, dan wel 
met wie het college in dit 
jaar een duale 
inburgeringsvoorziening of 
een taalkennisvoorziening is 
overeengekomen.

Indicator verantwoorden op 
basis van gegevens in het 
Informatie Systeem 
Inburgering (ISI).

Aard controle D1

Het aantal personen uit 
de doelgroep in de 
gemeente dat in 2011 het 
elektronisch 
praktijkexamen, bedoeld 
in artikel 3.9, eerste lid, 
onderdeel a, van het 
Besluit inburgering, heeft 
behaald.

Indicator verantwoorden 
op basis van gegevens in 
het Informatie Systeem 
Inburgering (ISI).

Aard controle D1

Het aantal personen uit 
de doelgroep in de 
gemeente dat in 2011 
de toets gesproken 
Nederlands, bedoeld in 
artikel 3,9, eerste lid, 
onderdeel b, van het 
Besluit inburgering, heeft 
behaald.

Indicator verantwoorden 
op basis van gegevens 
in het Informatie 
Systeem Inburgering 
(ISI).

Aard controle D1

867 5260 2596 2685
Het aantal personen uit de 
doelgroep in de gemeente dat 
in 2011 het praktijkdeel van het 
inburgeringsexamen, bedoeld 
in artikel 3,7, eerste lid, van het 
Besluit inburgering, heeft 
behaald.

Indicator verantwoorden op 
basis van gegevens in het 
Informatie Systeem 
Inburgering (ISI).

Aard controle D1

Het aantal personen uit de 
doelgroep in de gemeente dat in 
2011 het staatsexamen NT2 I of 
II heeft behaald.

Indicator verantwoorden op 
basis van gegevens in het 
Informatie Systeem Inburgering 
(ISI).

Aard controle D1

Het aantal door de 
gemeente in 2011 
ingekochte trajecten 
basisvaardigheden.   

Aard controle D1

Het aantal door de 
gemeente in 2011 
ingekochte trajecten vavo.   
  

Aard controle D1

Het aantal door 
volwassen inwoners van 
de gemeente in 2011 
behaalde vavo-
diploma's. 

Aard controle D1
2824 918 835 548 394

Waarvan besteding 2011 van 
educatie bij roc's,
exclusief geldstroom openbaar 
lichaam

Aard controle R

Baten 2011 (niet-Rijk) 
participatiebudget,
exclusief geldstroom openbaar 
lichaam

Aard controle R

Waarvan baten 2011 van 
educatie bij roc’s,
exclusief geldstroom 
openbaar lichaam

Aard controle R

Het aantal in 2011 
gerealiseerde duurzame 
plaatsingen naar werk van 
inactieven 

Dit onderdeel moet door 
alle gemeenten worden 
ingevuld. Indien ingevuld 
met een nul, dan bestaat 
er voor 2012 geen recht 
op regelluwe 
bestedingsruimte

Aard controle R

Besteding 2011 Regelluw

Dit onderdeel dient 
uitsluitend ingevuld te 
worden door de 
gemeenten die in 2010 
duurzame plaatsingen 
van inactieven naar 
werk hebben 
gerealiseerd en 
verantwoord aan het Rijk.

Aard controle R
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Het aantal personen uit de doelgroep ten 
behoeve van wie het college in 2011 een 
inburgeringsvoorziening heeft 
vastgesteld, dan wel met wie het college 
in dit jaar een inburgeringsvoorziening is 
overeengekomen,

exclusief geldstroom openbaar lichaam

Indicator verantwoorden op basis van 
gegevens in het Informatie Systeem 
Inburgering (ISI).

Aard controle D1

Het aantal personen uit de doelgroep in 
de gemeente dat in 2011 het 
staatsexamen NT2 I of II heeft behaald,

exclusief geldstroom openbaar lichaam

Indicator verantwoorden op basis van 
gegevens in het Informatie Systeem 
Inburgering (ISI).

Aard controle D1

918
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Het aantal personen uit de 
doelgroep ten behoeve van 
wie het college in 2011 een 
duale inburgeringsvoorziening 
of een taalkennisvoorziening 
heeftvastgesteld, dan wel met 
wie het college in dit jaar een 
duale inburgeringsvoorziening 
of een taalkennisvoorziening is 
overeengekomen,

exclusief geldstroom openbaar 
lichaam

Indicator verantwoorden op 
basis van gegevens in het 
Informatie Systeem 
Inburgering (ISI).

Aard controle D1

Het aantal personen uit de 
doelgroep in de gemeente dat in 
2011 het elektronisch 
praktijkexamen, bedoeld in 
artikel 3.9, eerste lid, onderdeel 
a, van het Besluit inburgering, 
heeft behaald,

exclusief geldstroom openbaar 
lichaam

Indicator verantwoorden op 
basis van gegevens in het 
Informatie Systeem Inburgering 
(ISI).

Aard controle D1

Het aantal personen uit de 
doelgroep in de gemeente 
dat in 2011 de toets 
gesproken Nederlands, 
bedoeld in artikel 3,9, eerste 
lid, onderdeel b, van het 
Besluit inburgering, heeft 
behaald,

exclusief geldstroom 
openbaar lichaam

Indicator verantwoorden op 
basis van gegevens in het 
Informatie Systeem 
Inburgering (ISI).

Aard controle D1

Het aantal personen uit 
de doelgroep in de 
gemeente dat in 2011 het 
examen in de kennis van 
de Nederlandse 
samenleving, bedoeld in 
artikel 3,9, eerste lid, 
onderdeel c, van het 
Besluit inburgering, heeft 
behaald,

exclusief geldstroom 
openbaar lichaam

Indicator verantwoorden 
op basis van gegevens in 
het Informatie Systeem 
Inburgering (ISI).

Aard controle D1

Het aantal personen uit 
de doelgroep in de 
gemeente dat in 2011 
het praktijkdeel van het 
inburgeringsexamen, 
bedoeld in artikel 3,7, 
eerste lid, van het 
Besluit inburgering, heeft 
behaald,

exclusief geldstroom 
openbaar lichaam

Indicator verantwoorden 
op basis van gegevens 
in het Informatie 
Systeem Inburgering 
(ISI).

Aard controle D1

Het aantal door de gemeente 
in 2011 ingekochte trajecten 
basisvaardigheden.   

Aard controle D1

Het aantal door de gemeente in 
2011 ingekochte trajecten vavo.   
 

Aard controle D1

Het aantal door volwassen 
inwoners van de gemeente 
in 2011 behaalde vavo-
diploma's. 

Aard controle D1

Het aantal door 
volwassen inwoners van 
de gemeente in 2011 
behaalde NT2-certificaten, 
dat niet meetelt bij de 
output-verdeelmaatstaven 
uit de verdeelsleutel van 
Onze Minister voor 
Immigratie, Integratie en 
Asiel.    

Aard controle D1

548 394
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SZW G6 Schuldhulpverlening

Kaderwet SZW-subsidies

Gemeenten

Besteding 2011

Aard controle R

€ 13.499.163 
SZW G7 Verzameluitkering SZW

Regeling verzameluitkering

Gemeenten

Besteding 2011 (incl. besteding 2009 en 
2010 voor zover nog niet eerder 
verantwoord (zie nieuwsbrief IBI nr. 30)

Aard controle R
€ 641.434 

VWS H1 Ministeriële regeling heroïnebehandeling

Regeling heroïnebehandeling

Gemeenten

Gerealiseerde behandelplaatsen 2011

Afspraak

Aard controle D1

145
VWS H3 Seksualiteitscoördinatie- en hulpverlening + Aanvullende curatieve SOA 

bestrijding

Subsidieregeling publieke gezondheid

Gemeenten

Aantal consulten 2011 
seksualiteitshulpverlening in het 
verzorgingsgebied.

Aard controle D1

3512
VWS H4 Verzameluitkering VWS (incl. oud JenG)

Regeling verzameluitkering

Provincies, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen (Wgr)

Besteding 2011 (incl. besteding 2009 en 
2010 voor zover nog niet eerder 
verantwoord (zie nieuwsbrief IBI nr. 30)

Aard controle R
€ 100.000 

VWS H5 Vrouwenopvang incl. advies- en steunpunt huiselijk geweld

Besluit maatschappelijke ondersteuning

Gemeenten

Stand reserve per ultimo 2010

Aard controle R

€ 0 
VWS H10 Brede doeluitkering Centra voor jeugd en gezin (BDU CJG)

Tijdelijke regeling CJG

Gemeenten

Besteding 2011 aan 
jeugdgezondheidszorg, 
maatschappelijke ondersteuning jeugd, 
afstemming jeugd en gezin en het 
realiseren van centra voor jeugd en 
gezin.

Aard controle R

€ 30.297.366 
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Gerealiseerde 
behandelplaatsen 2011

Realisatie

Aard controle D1

Besteding 2011

Aard controle R

Eindverantwoording Ja/Nee

Aard controle n.v.t.

Uitgaven van vóór 2010, 
waarvan besteding in 
2011 plaatsvindt 

Zie Nota baten-
lastenstelsel

Aard controle R

145 € 2.530.355 Ja € 0 
Aantal gevonden SOA's 2011 
in het verzorgingsgebied

Aard controle D1

Aantal SOA- onderzoeken 2011 
in het verzorgingsgebied

Aard controle D1

5704 40917

Besteding 2010

Aard controle R

Besteding (gedeeltelijk) 
verantwoord o.b.v. voorlopige 
toekenningen?  Ja / Nee

Zie Nota baten-lastenstelsel. 
Indien beantwoord met ja, zal de 
medeoverheid in 2012 nog een 
correctie op de besteding 2010 
kunnen opnemen.

Uitgaven van vóór 2010, 
waarvan besteding in 2011 
plaatsvindt 

Zie Nota baten-lastenstelsel

Aard controle R

€ 7.699.265 nee € 0 
Uitgaven van vóór 2010, 
waarvan besteding in 2011 
plaatsvindt 

Zie Nota baten-lastenstelsel

Aard controle R

Is er ten minste één centrum 
voor jeugd en gezin in uw 
gemeente gerealiseerd in de 
periode 2008 tot en met 2011? 
Ja/Nee

Aard controle D1

Besteding (gedeeltelijk) 
verantwoord o.b.v. 
voorlopige toekenningen?  
Ja / Nee

Zie Nota baten-
lastenstelsel. Indien 
beantwoord met ja, zal de 
medeoverheid in 2012 nog 
een correctie op de 
besteding 2011 kunnen 
opnemen.

€ 0 Ja Nee
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Ziekteverzuimpercentage
verbaannorm

Rekening 2011 Rekening Begroting Rekening indicatie Rekening Begroting Rekening

2010 2011 2011 2011 2010 2011 2011

2 - Dienstverlening en Facilitair Management 5,8% 5,5% 6,6% 0,8% 4,8% 6,0% 6,5% 6,8% 0,8%

3 - VGA Verzekeringen 3,6% 5,1% 3,6% 0,0% 4,5% 5,9% 5,1% 5,2% -0,7%

4 - Stadsarchief 3,7% 4,0% 4,3% 0,6% 4,6% 3,8% 5,0% 4,8% 1,0%

10 - Bestuursdienst 3,6% 3,1% 4,7% 1,1% 4,0% 3,8% 3,7% 5,1% 1,3%

11 - Dienst Informatie- en Communicatietechnologie 4,6% 4,5% 6,6% 2,0% 4,2% 4,6% 4,5% 7,0% 2,4%

17 - Ombudsman 3,9% 3,8% 3,0% -0,9% 3,8% 3,9% 3,8% 3,0% -0,9%

20 - Dienst Persoons- en Geo-informatie 3,8% 3,0% 4,6% 0,8% 4,5% 4,1% 3,5% 4,6% 0,5%

24 - Dienst Onderzoek en Statistiek 2,3% 3,7% 3,6% 1,3% 4,2% 2,3% 3,7% 3,6% 1,3%

34 - Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam 6,3% 4,4% 5,0% -1,3% 4,5% 6,8% 5,0% 5,9% -0,9%

47 - Acam Accountancy en Advies 4,1% 4,0% 6,3% 2,2% 4,2% 4,4% 4,0% 6,6% 2,2%

100 - Raadsgriffie 4,2% 4,4% 2,4% -1,8% 4,4% 4,2% 4,4% 2,4% -1,8%

120 - Servicehuis Personeel 6,6% 4,5% 6,1% -0,5% 4,6% 6,7% 4,5% 6,3% -0,4%

Sub totaal cluster ondersteuning bestuur en informatie 4,7% 4,1% 5,2% 0,5% 4,3% 4,9% 4,6% 5,6% 0,7%

19 - Dienst Milieu en Bouwtoezicht 5,0% 4,3% 5,2% 0,2% 4,4% 5,4% 4,3% 5,6% 0,2%

29 - Ingenieursbureau Amsterdam 3,4% 4,0% 2,9% -0,5% 4,2% 3,8% 4,5% 3,6% -0,2%

31 - Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam 4,0% 4,0% 4,5% 0,5% 4,2% 4,3% 4,1% 4,9% 0,6%

32 - Dienst Ruimtelijke Ordening 4,1% 4,2% 4,4% 0,3% 4,2% 4,6% 4,5% 5,0% 0,4%

33 - Dienst Zuidas 0,2% 4,0% 0,0% -0,2% 3,9% 0,2% 4,0% 0,0% -0,2%

35 - Haven Amsterdam 5,2% 4,5% 4,4% -0,8% 4,5% 5,8% 5,3% 5,3% -0,5%

46 - Projectmanagementbureau 2,8% 3,9% 3,6% 0,8% 4,0% 2,8% 3,9% 3,6% 0,8%

47 - Economische zaken 3,0% 4,2% 3,2% 0,2% 4,1% 3,1% 4,2% 3,4% 0,3%

60 - Afval Energie Bedrijf 4,9% 4,5% 5,6% 0,7% 4,6% 5,2% 4,9% 5,6% 0,4%

95 - Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer 6,3% 5,0% 4,2% -2,1% 4,5% 6,5% 5,6% 4,9% -1,6%

96 - Dienst Noord/Zuidlijn nvt

Sub totaal cluster Ruimtelijk 4,6% 4,4% 4,4% -0,2% 4,4% 5,0% 4,7% 4,8% -0,2%

23 - Geneeskundige en Gezondheidsdienst 5,4% 4,5% 4,6% -0,8% 4,5% 6,2% 5,5% 5,4% -0,8%

26 - Dienst Wonen, Zorg en Samenleven 4,4% 4,6% 5,3% 0,9% 4,6% 4,6% 4,7% 5,5% 0,9%

37 - Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling 4,6% 4,5% 4,7% 0,1% 4,4% 5,2% 5,3% 5,0% -0,2%

50 - Dienst Stadstoezicht 6,3% 7,7% 7,2% 0,9% 5,1% 8,7% 8,7% 8,8% 0,1%

70 - Stadsbank van Lening 4,9% 4,3% 3,8% -1,1% 4,7% 5,2% 4,3% 3,8% -1,4%

80 - Dienst Werk en Inkomen 6,8% 6,0% 6,3% -0,5% 4,6% 7,6% 6,5% 7,2% -0,4%

Sub totaal cluster Sociaal 5,9% 5,4% 5,6% -0,3% 4,6% 6,8% 6,1% 6,4% -0,4%

Totaal gemeente Amsterdam (exclusief stadsdelen) 5,2% 4,6% 5,1% -0,1% 4,5% 5,8% 5,3% 5,8% 0,0%

NB Bovenstaande cijfers zijn exclusief de Rekenkamer en de dienst Binnenwaterbeheer

ziekteverzuim exclusief > 1 jaar totaal ziekteverzuim mutatie van 
Rek. 2011 

minus Rek. 
2010

verschil van 
rek. 2011 

minus rek. 
2010
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Personeelskosten 2011
bedragen x €1.000,- salar issen en 

sociale lasten
Uitkeringen 
voormalig 

personeel en ww 

salarissen en 
sociale lasten

Uitkeringen 
voormalig 

personeel en 
ww

salarissen en 
sociale lasten

Uitkeringen 
voormalig 

personeel en 
ww

verschil op 
salarissen - 
rek. 2011 tov 
van rek. 2010

verschil op 
uitkeringen 
voormalig 

personeel en 
ww 

2 - Dienstverlening en Facilitair Management 11.316             144 12.294 83                       11.881 238 565                94                    

3 - Gemeentelijke Dienst Verzekeringszaken 3.621               79 3.517 79                       3.545 71 -76 -7

4 - Stadsarchief 9.080               186 8.828 159                     8.883 266 -197 80

10 - Bestuursdienst 49.744 1.117 39.885 1.263 48.559 57 -1.185 -1.060

11 - Dienst Informatie- en Communicatietechnologie 12.720 21 20.227 0 16.186 119 3.466 98

17 - Ombudsman 1.444 -4 1.374 0 1.468 18 24 23

20 - Dienst Persoons- en Geo-informatie 14.543 250 13.448 190 14.612 316 69 66

24 - Dienst Onderzoek en Statistiek 2.765 186 2.826 190 2.647 199 -118 13

34 - Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam 18.774 427 17.979 397 18.813 401 39 -26

47 - Acam Accountancy en Advies 6.828 110 6.420 85 6.112 169 -716 59

100 - Raadsgriffie 2.702 118 1.208 69 2.823 66 121 -52

120 - Servicehuis Personeel 7.511 4.714 9.014 3.968 8.230 3.888 719 -826
sub totaal ondersteuning, bestuur en informatie 141.048 7.347 137.021 6.482 143.759 5.810 2.711 -1.537

19 - Dienst Milieu en Bouwtoezicht 18.415 345 17.025 311 17.134 265 -1.282 -80

29 - Ingenieursbureau Amsterdam 19.037 0 19.344 0 18.733 125 -303 125

31 - Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam 28.019 297 28.449 0 26.845 529 -1.174 232

32 - Dienst Ruimtelijke Ordening 16.706 237 16.158 396 16.766 322 60 85
33 - Dienst Zuidas 0 0

35 - Haven Amsterdam 26.649 532 24.555 814 25.855 633 -795 101
46 - Projectmanagementbureau 15.318 85 15.763 121 15.618 88 300 3

56 - Economische zaken 4.897 75 4.389 58 5.028 206 131 132

60 - Afval Energie Bedrijf 25.811 0 25.935 0 25.934 554 123 554

95 - Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer 30.422 520 32.822 410 31.466 639 1.044 119
96 - Dienst Noord/Zuidlijn - -
Sub totaal ruimtelijk 185.273 2.090 184.440 2.110 183.379 3.362 -1.895 1.272

23 - Geneeskundige en Gezondheidsdienst 70.061 1.901 70.580 1.390 68.546 1.854 -1.514 -47

26 - Dienst Wonen, Zorg en Samenleven 18.891 736 19.765 774 18.489 657 -402 -79

37 - Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling 36.466 1.047 37.980 570 36.963 633 497 -414

50 - Dienst Stadstoezicht 24.103 947 19.010 2.256 22.787 823 -1.316 -124

70 - Stadsbank van Lening 4.047 48 4.078 18 4.081 67 33 19

80 - Dienst Werk en Inkomen 105.562 4.976 100.819 2.512 104.298 4.417 -1.264 -559
Sub totaal sociaal 259.130 9.655 252.232 7.521 255.164 8.451 -3.966 -1.204

Totaal gemeente Amsterdam, excl. stadsdelen 585.452 19.092 573.694 16.113 582.301 17.623 -3.150 -1.469

Rekening 2010 Begroting 2011 Rekening 2011

Totaal salarissen, sociale lasten en uitkeringen 604.544 589.807 599.924 -4.619

Bovenstaande cijfers zijn exclusief Rekenkamer en Binnenwaterbeheer

verschil Rek. 2011 minus Rek. 
2010

Rekening 2010 Begroting 2011 Rekening 2011 verschil
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Formatie en bezetting gemeente Amsterdam exclusief 
stadsdelen - rekening 2011

Bezetting  2010 
- FTE

Formatie 
Begroting 
2011 - FTE

Rekening  
2011 - FTE 

verschil Rek 
2011 met 

Rek 2010 in 
fte

Rekening 2010 Begroting 
2011

Rekening 
2011

2 - Dienstverlening en Facilitair Management 202 206 206 4 218 206 217
3 - Gemeentelijke Dienst Verzekeringszaken 61 61 56 -6 67 67 60
4 - Stadsarchief 151 156 147 -4 160 168 166
10 - Bestuursdienst 618 536 582 -36 636 596 622
11 - Dienst Informatie- en Communicatietechnologie 218 300 231 14 228 320 239
17 - Ombudsman 21 18 22 1 23 23 24
20 - Dienst Persoons- en Geo-informatie 258 249 234 -24 264 262 258
24 - Dienst Onderzoek en Statistiek 42 44 42 0 47 49 46
34 - Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam 346 350 345 -1 365 365 365
47 - Acam Accountancy en Advies 92 95 78 -14 101 103 87
100 - Raadsgriffie 18 18 17 -1 19 19 18
120 - Servicehuis Personeel 102 116 109 8 113 120 121
Sub totaal Ondersteuning, bestuur en Informatie 2.128 2.149 2.068 -60 2.241 2.298 2.223

19 - Dienst Milieu en Bouwtoezicht 303 303 247 -57 331 303 267
29 - Ingenieursbureau Amsterdam 279 306 271 -8 293 293 283
31 - Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam 384 402 369 -15 415 414 401
32 - Dienst Ruimtelijke Ordening 241 213 237 -4 281 274 268
33 - Dienst Zuidas 3 3 4 1 3 3 4
35 - Haven Amsterdam 378 364 348 -30 378 376 364
46 - Projectmanagementbureau 201 202 204 3 223 222 224
56 - Economische zaken 63 61 73 10 68 75 76
60 - Afval Energie Bedrijf 369 381 367 -2 377 390 374
95 - Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer 465 550 474 9 489 550 495
96 - Dienst Noord/Zuidlijn
Sub totaal Ruimtelijk 2.686 2.785 2.593 -94 2.858 2.900 2.756

23 - Geneeskundige en Gezondheidsdienst 1.118 1.111 1.107 -12 1.315 1.350 1.309
26 - Dienst Wonen, Zorg en Samenleven 303 302 294 -9 337 355 325
37 - Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling 568 553 544 -24 622 644 593
50 - Dienst Stadstoezicht 421 327 381 -40 421 366 389
70 - Stadsbank van Lening 77 75 73 -4 90 86 86
80 - Dienst Werk en Inkomen 1.832 1.832 1.776 -56 1.959 1.927 1.906
Sub totaal Sociaal 4.319 4.200 4.174 -145 4.744 4.728 4.608

Totaal gemeente Amsterdam, excl. stadsdelen 9.134 9.133 8.835 -299 9.843 9.926 9.587

Bovenstaande cijfers zijn exclusief Rekenkamer en Binnenwaterbeheer
Alle gegevens zijn ultimo van het jaar 2010 resp 2011.

Aantal FTE aantal medewerkers
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Jaarrekening 2011 - specificatie

Externe inhuur, interne inhuur en uitbesteding 
gemeente Amsterdam
exclusief stadsdelen

Externe 
inhuur - 

Rekening 
2010

% van 
loon-som

Externe 
inhuur - 

Begroting 
2011

% van 
loon-som

loon-som 
jaar-
Rekening 
2011

Externe 
inhuur - 

Rekening 
2011

% van 
loon-
som

rek. 2011 
minus rek. 

2010

beleidsg
evoelige 
inhuur

onder-steu-
nende 
inhuur

inhuur tbv 
bedrijfs-
proces-

sen

externe 
inhuur excl 
ext finan-

ciering

externe 
inhuur 
extern 

gefinan-
cierd 

externe 
inhuur 
totaal

Interne 
inhuur excl 
ext. finan-

ciering

Interne 
inhuur ext 
gefinan-

cierd

Interne 
inhuur 
totaal

Inhuur totaal uitbeste-ding 
excl externe 
financiering

Cluster Ondersteuning, Bestuur
en Informatie (OBI)

2 - Dienstvrl en Facilitair Management 4.068 32,8% 2.544 20,2% 11.881 4.304 36,2% 236 0 155 4.149 4.304 0 4.304 408 0 408 4.712 0

3 - VGA Verzekeringen 53 1,5% 129 3,7% 3.545 19 0,5% -34 0 0 19 19 0 19 80 2 82 101 0

4 - Stadsarchief 803 8,9% 128 1,4% 8.883 1.196 13,5% 393 0 1.196 0 1.196 0 1.196 220 0 220 1.416 949

10 - BMO/Bestuursdienst 4.291 10,3% 1.246 3,0% 48.559 4.617 9,5% 326 2.843 1.311 463 4.617 334 4.951 3.983 40 4.023 8.974 0

11 - Dienst ICT 22.269 130,2% 9.581 47,4% 16.186 19.143 118,3% -3.126 0 17.072 2.071 19.143 0 19.143 772 0 772 19.915 8.311

17 - Ombudsman 24 1,7% 7 0,5% 1.468 53 3,6% 29 0 0 53 53 0 53 3 0 3 56 0

20 - Dienst Persoons- en Geo-informatie 1.433 9,9% 873 6,3% 14.612 588 4,0% -845 54 318 216 588 325 913 57 13 70 983 0

24 - Onderzoek en Statistiek 26 0,9% 61 2,1% 2.647 91 3,4% 65 0 0 91 91 5 96 123 7 130 226 23

34 - Dienst Belastingen 2.071 12,1% 1.479 8,2% 18.813 723 3,8% -1.348 0 198 525 723 217 940 82 0 82 1.022 550

47 - Acam 29 0,1% 60 0,9% 6.112 117 1,9% 88 0 0 117 117 0 117 52 0 52 169 0

100 - Raadsgriffie 70 5,7% 87 7,2% 2.823 159 5,6% 89 138 8 13 159 0 159 156 0 156 315 0

120 - Servicehuis Personeel 2.155 27,4% 0 0,0% 8.230 1.196 14,5% -959 0 413 783 1.196 0 1.196 165 0 165 1.361 0

Subtotaal Ondersteuning, Bestuur en 
Informatie (OBI) 37.292 27,3% 16.195 11,6% 143.759 32.206 22,4% -5.086 3.035 20.671 8.500 32.206 881 33.087 6.101 62 6.163 39.250 9.833

Cluster Ruimtelijk

19 - Dienst Milieu en Bouwtoezicht 2.980 16,6% 1.293 7,6% 17.134 953 5,6% -2.027 0 90 863 953 219 1.172 462 5 467 1.639 2393

29 - Ingenieursbureau Amsterdam 5.027 24,5% 1.920 9,7% 18.733 5.548 29,6% 521 0 0 5.548 5.548 0 5.548 0 0 0 5.548 0

31 - Ontwikkelingsbedrijf 5.895 20,6% 1.894 6,7% 26.845 2.579 9,6% -3.316 670 517 1.392 2.579 1.993 4.572 11.253 0 11.253 15.825 0

32 - Dienst Ruimtelijke Ordening 53 0,3% 519 3,1% 16.766 474 2,8% 421 0 410 64 474 22 496 445 379 824 1.320 295

33 - Dienst Zuidas Amsterdam 0 0,0% 130 31,7% 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 7.500 7.500 7.500 0

35 - Haven Amsterdam 450 1,8% 455 1,9% 25.855 457 1,8% 7 0 0 457 457 0 457 196 0 196 653 20

46 - Project Management Bureau 0 0,0% 215 1,5% 15.618 0 0,0% 0 0 0 0 0 413 413 0 186 186 599 0

48 - Dienst Binnenwaterbeheer 1.165 14,3% 0 0,0% 0 0 - -1.165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

56 - Economische zaken 688 17,2% 7 0,2% 5.028 363 7,2% -325 19 218 126 363 385 748 1.110 97 1.207 1.955 0

60 - Afval Energie Bedrijf 1.789 7,0% 716 2,8% 25.934 1.127 4,3% -662 0 0 1.127 1.127 0 1.127 0 0 0 1.127 3

95 - DIVV 4.133 13,0% 3.007 2,8% 31.466 3.252 10,3% -881 1.361 1.071 820 3.252 2.559 5.811 2.340 11.423 13.763 19.574 724

96 - Dienst Noord/Zuidlijn 0 0,0% 0 0,0% 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.940

Subtotaal Ruimtelijk 22.180 11,5% 10.156 5,5% 183.379 14.753 8,0% -7.427 2.050 2.306 10.397 14.753 5.591 20.344 15.806 19.590 35.396 55.740 24.375

Cluster Sociaal

23 - GG&GD 1.353 2,0% 3.359 4,8% 68.546 2.437 3,6% 1.084 0 89 2.348 2.437 4.132 6.569 147 286 433 7.002 349

26 - Dienst Wonen Zorg en Samenleven 1.798 1,7% 883 4,4% 18.489 1.984 10,7% 186 0 -35 2.019 1.984 29 2.013 2.683 679 3.362 5.375 520

37 - Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling 1.174 3,1% 236 0,6% 36.963 1.866 5,0% 692 1.314 0 552 1.866 1.773 3.639 149 1.340 1.489 5.128 0

50 - Stadstoezicht 820 3,4% 902 4,7% 22.787 1.524 6,7% 704 0 769 755 1.524 0 1.524 268 0 268 1.792 769

70 - Stadsbank van Lening 37 0,9% 135 3,3% 4.081 0 0,0% -37 0 0 0 0 20 20 0 61 61 81 0

80 - Dienst Werk en Inkomen 14.253 13,5% 17.214 16,2% 104.298 8.206 7,9% -6.047 0 0 8.206 8.206 404 8.610 349 0 349 8.959 11.602

Subtotaal Sociaal 19.435 7,5% 22.729 8,9% 255.164 16.017 6,3% -3.418 1.314 823 13.880 16.017 6.358 22.375 3.596 2.366 5.962 28.337 13.240

Totaal gemeente Amsterdam
excl. stadsdelen

78.907 13,4% 49.080 8,5% 582.301 62.976 10,8% -15.931 6.399 23.800 32.777 62.976 12.830 75.806 25.503 22.018 47.521 123.327 47.448

Totaal excl ICT 56.638 9,9% 39.499 7,1% 566.115 43.833 7,7% -12.805 6.399 6.728 30.706 43.833 12.830 56.663 24.731 22.018 46.749 103.412 39.137

Bovenstaande cijfers zijn exclusief Rekenkamer en Binnenwaterbeheer

Rekening 2011Rekening 2010 Begroting 2011
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ict over. tot elim
Apparaatskosten gemeente Amsterdam - 2012 - bedragen * € 
1.000

Rekening 
2010

Begroting 
2011

Rekening 
2011

1.1 - 
Salarissen en 
sociale uitke-

ringen

1.2 - overige 
perso-nele 

kosten

1.3 - 
inhuur 

externen 
en internen

1 - sub totaal  
perso-nele kosten

2.1 - facilitair 
gebouw 

gebon-den

2.2 - 
facilitair 
organi-
satie 

gebon-
den

2 - facilitair 
(gebouw- en 
organsiatie-
gebon-den)

3 - ict 4 - overige 
appa-raats-

kosten

1-4 - totaal 
apparaat

5 - eliminatie

Cluster Ondersteuning, bestuur en informatie

2 - Dienstverlening en Facilitair Management 48.241 46.745 46.767 12.120 600 4.712 17.432 12.926 3.137 16.063 4.610 8.661 46.767 -15.924

3 - Gemeentelijke Dienst Verzekeringszaken 4.461 4.351 4.318 3.616 14 101 3.731 283 304 587 0 0 4.318 -3.147

4 - Gemeentelijke Archiefdienst 16.786 15.952 16.994 9.149 310 1.416 10.876 4.671 836 5.507 611 0 16.994 -767

10 - Bestuursdienst 79.507 52.480 79.076 48.616 3.131 8.974 60.720 4.562 5.369 9.931 7.205 1.219 79.076 -20.969

11 - Dienst ICT 64.642 53.955 66.573 16.305 1.071 19.915 37.292 2.415 358 2.773 24.629 1.879 66.573 -36.440

17 - Gemeentelijke Ombudsman 1.891 1.823 1.936 1.487 73 56 1.615 137 62 199 114 8 1.936 0

20 - Dienst Persoons- en Geo-Informatie 28.807 25.146 27.535 14.928 492 983 16.403 3.240 942 4.182 5.881 1.069 27.535 -255

24 -Dienst Onderzoek en Statistiek 3.800 3.884 3.700 2.846 80 226 3.152 296 99 395 113 40 3.700 -2.830

34 - Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam 32.345 30.050 33.527 19.213 652 1.022 20.887 3.701 1.631 5.332 5.136 2.171 33.527 0

47 - ACAM Accountancy en Advies 8.339 7.924 7.514 6.281 304 169 6.754 466 53 519 188 53 7.514 -3.496

100 - Raadsgriffie 4.079 3.145 4.277 2.889 59 315 3.263 42 688 730 183 101 4.277 15

120 - Servicehuis Personeel 11.079 11.155 17.089 12.118 173 1.361 13.652 592 0 592 1.690 1.156 17.089 -5.280

120 - Servicehuis Personeel (overige diensten) 6.329 5.518 0 0 0 0 0 0 0 0

Subtotaal Ondersteuning, Bestuur en Informatie 310.306 262.128 309.304 149.569 6.959 39.250 195.778 33.331 13.479 46.810 50.360 16.357 309.304 -89.093

Cluster Ruimtelijk

19 - Dienst Milieu en Bouwtoezicht 39.944 23.684 28.527 17.398 991 1.639 20.029 2.653 956 3.609 3.110 1.780 28.527 -1.361

29 - Ingenieursbureau Amsterdam 29.944 28.171 29.487 18.859 940 5.548 25.346 1.707 763 2.470 840 830 29.487 0

31 - Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam 64.118 40.513 60.544 27.374 1.107 15.825 44.306 4.621 2.398 7.019 7.734 1.485 60.544 -1.804

32 - Dienst Ruimtelijke Ordening 24.195 24.096 23.136 17.088 590 1.320 18.998 1.300 619 1.919 1.198 1.021 23.136 -316

33 - Dienst Zuidas Amsterdam 10.821 11.860 8.926 0 0 7.500 7.500 498 928 1.426 0 0 8.926 0

35 - Gemeentelijk Havenbedrijf 39.935 41.575 35.927 26.488 1.751 653 28.892 2.270 1.804 4.074 2.253 709 35.927 -2.130

46 - Projectmanagementbureau 20.060 18.670 18.195 15.706 480 599 16.785 314 14 328 666 416 18.195 -14.326

56 - Economische Zaken 11.789 6.126 7.691 5.234 647 0 5.882 717 190 907 451 452 7.691 -161

60 - Afval Energie Bedrijf 37.089 36.050 36.213 26.488 1.225 1.955 29.668 1.748 990 2.738 1.360 2.447 36.213 0

95 - Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer 51.440 56.935 43.281 32.105 1.415 1.127 34.647 2.413 2.678 5.091 2.727 816 43.281 -1.712

96 - Dienst Noord-Zuidlijn 31.073 30.962 24.698 0 0 19.574 19.574 2.137 506 2.643 0 2.481 24.698 0

Subtotaal Ruimtelijk 360.407 318.642 316.626 186.741 9.146 55.740 251.626 20.377 11.847 32.224 20.339 12.437 316.626 -21.810

Cluster Sociaal

23 - Geneeskundige- en Gezondheidsdienst 102.053 95.708 97.684 70.400 3.368 7.002 80.770 8.039 1.830 9.869 5.147 1.898 97.684 -120

26 - Dienst Wonen Zorg en Samenleving 40.030 33.302 36.214 19.147 732 5.375 25.254 6.227 1.456 7.683 3.277 0 36.214 0

37 - Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling 55.078 47.350 51.508 37.596 973 5.128 43.697 1.931 1.332 3.264 3.518 1.029 51.508 -44

50 - Dienst Stadstoezicht 40.246 32.296 36.759 23.609 2.774 1.792 28.176 2.269 2.190 4.459 2.195 1.929 36.759 -261

70 - Stadsbank van lening 6.797 7.013 7.928 4.148 209 81 4.438 2.346 639 2.986 505 0 7.928 -458

80 - Dienst Werk en Inkomen 180.925 182.167 172.327 108.715 7.849 8.959 125.523 11.583 5.194 16.777 21.459 8.568 172.327 -1.528
Subtotaal Sociaal 425.129 397.836 402.420 263.615 15.906 28.337 307.858 32.395 12.642 45.037 36.101 13.424 402.420 -2.411

0

Totaal apparaatskosten voor eliminatie 1.095.842 978.605 1.028.350 599.924 32.010 123.327 755.262 86.103 37.967 124.071 106.800 42.218 1.028.350 -113.314

Eliminatie -108.068 -74.649 -113.314 0 0 -47.521 -47.521 -20.650 -36.843 -8.300 -113.314

Totaal apparaatskosten na eliminatie 987.774 903.957 915.036 599.924 32.010 75.806 707.741 103.421 69.957 33.918 915.036

Mutatie totalen Rrekening 2011 (na eliminatie) ten opzichte van 
rekening 2010

-72.737 -65.208 667 -1.184 -7.012 -72.737

NB Bovenstaande cijfers zijn exclusief de Rekenkamer en de dienst Binnenwaterbeheer

Rekening 2011 

facilitaire kostenpersonele kosten rek 2011Apparaatskosten totaal
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