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Leeswijzer 
 
In deze Kadernota zijn de volgende onderdelen opgenomen: 

1. De samenvatting van de Kadernota in de bestuurlijke hoofdlijnen 
2. Een samenvatting van 3 bouwstenen uit Amsterdam Financieel Gezond:  de 

stresstest, her meerjaren investeringsprogramma en het strategisch 
personeelsplan  

3. De structurele financiële opgave voor de gemeente en de financiële keuzes 
4. De keuzes die het College maakt ten aanzien van de hervormingen van de 

gemeentelijke organisatie, 1 Stad 1 Opgave en Inzet op Herstel II. Daarnaast 
komen de eerder ingezette beleidshervormingen en beheersmaatregelen 
vereveningsfonds aan de orde. 

5. De structurele uitgaven 
6. Het verdeelvoorstel met de belangrijkste keuzes van het College bij het 

toekennen van incidentele prioriteiten. 
 
In bijlage 1 is het Financieel Meerjaren Perspectief 2013-2016 toegelicht.  
In bijlage 2 is de verwerking van de door de Raad aangenomen moties toegelicht. 
In bijlage 3 is opgenomen wie bestuurlijk verantwoordelijk is voor de uitwerking van de 
maatregelen in het kader van 1 Stad, 1 Opgave. 
In bijlage 4 is voor verschillende onderwerpen de relatie tussen de Kadernota 2013 en 
Begroting 2013 opgenomen 
 
 
Bijlage 5 Advies van de Raad voor de Stadsdeelfinanciën d.d. 22 maart 2012 
Bijlage 6 Stresstest  
Bijlage 7 Investeringsprogramma  
Bijlage 8 Strategisch Personeelsplan 
Bijlage 9 1 Stad 1 Opgave 
Bijlage 10 Inzet op Herstel II 
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1  Bestuurlijke Hoofdlijnen 
 
 
De laatste twee jaar zijn de financiële en economische onzekerheden toegenomen. De 
afgelopen maand was wat dat betreft tekenend voor de situatie waarin de gemeente 
verkeert. Na weken anticiperen op een Catshuisakkoord viel plots het kabinet. Even 
onverwachts werd dit direct gevolgd door het wandelgangenakkoord. Welke 
consequenties dit heeft voor Amsterdam, is vooralsnog grotendeels onbekend. Eén ding 
is wel zeker, de buitenwereld verandert snel en ingrijpend. In Europa heerst onrust, de 
economie blijft na de bankencrisis steken en de financiële markten zijn onevenwichtig. 
 
Ook de stad staat niet stil. Amsterdammers zijn hoger opgeleid, maar de kloof tussen arm 
en rijk wordt groter. De werkloosheid stijgt, maar minder dan in de andere grote steden. 
We worden ouder en leven gezonder, maar met de A10 als scheidslijn. Veel 
ontwikkelingen zijn tweeslachtig. Dat geldt ook voor de Amsterdamse economie. De stad 
heeft nog steeds internationale aantrekkingskracht. Vorig jaar vestigden bijna 120 
buitenlandse bedrijven in Amsterdam, nam het toerisme toe en openden hotels door de 
hele stad hun deuren. Aan de andere kant duidt onder meer de vastgoedcrisis op grote 
financieel-economische onzekerheid. 
 
Dit is de context van deze Kadernota. Veel variabelen, grote verschillen en weinig 
houvast. Dat brengt risico’s met zich mee. Niet in de laatste plaats voor de financiële 
gezondheid van de gemeente. Om deze in kaart te brengen hebben we samen met 
Rotterdam, Den Haag en Eindhoven een stresstest uitgevoerd. Waarin met scenario’s zijn 
de grootste kwetsbaarheden van de gemeentekas blootgelegd.  
 
De gemeente is voor haar inkomsten in grote mate afhankelijk van het gemeentefonds. 
Rijksbezuinigingen zorgen door het ‘samen trap op, trap af’ principe onherroepelijk voor 
minder rijksbijdragen. In 2014 staat bovendien een herverdeling van het gemeentefonds 
gepland. Kans is groot dat Amsterdam dan structureel minder uitgekeerd krijgt van het rijk. 
Aan de uitgavenkant zorgen mogelijke verhogingen van de rentelasten, beroep op 
garantstelling en de gedecentraliseerde open einde regelingen voor kopzorgen. Door het 
verslechterde economische klimaat stijgt de vraag naar schuldhulpverlening en maken 
steeds meer mensen gebruik van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. De hoge 
schulden maken de gemeentekas gevoelig voor renteschommelingen en 1% beroep op 
de gemeentelijke garantstelling1 betekent miljoenen euro’s aan extra uitgaven.  
 
Om de risico’s van verhoogde uitgaven en verminderde inkomsten het hoofd te bieden, is 
fors ingrijpen noodzakelijk. Allereerst moeten we de uitgaven beperken. Tegelijkertijd 
brengen we onze schulden en garantstelling terug. Daarnaast zijn buffers nodig om 
tegenvallers op te kunnen vangen.  
Om stilstand te voorkomen en de stad klaar te maken voor de toekomst, blijven we 
investeren in de stad. Onder andere met de Rode Loper, het Stationseiland en groen 
vergroten we de internationale aantrekkingskracht van de stad. Ook trekken we extra geld 
uit voor armoedebestrijding, verhoging van de kwaliteit van het onderwijs en verbetering 
van de veiligheid. De sociale verschillen in de stad pakken we onder meer aan door te 
investeren in de wijken die dit het hardst nodig hebben. Waar van toepassing nemen we 
de investeringen op in de vastgestelde hervormingen van werk en re-integratie, jeugd, 
armoede, zorg en veiligheid.  
 
Deze doelen zijn alleen haalbaar met extra bezuinigingen. Daarom wil het College 
bovenop de in het Programakkoord opgenomen € 208 miljoen de komende vier jaar € 193 
miljoen bezuinigen. Hierbij proberen we de Amsterdammers zoveel mogelijk te ontzien. 
Het overgrote deel van de bezuinigingen, € 172,5 miljoen, realiseren we via besparingen 
op de organisatie van de centrale stad en de stadsdelen. Het instellen van ‘de nullijn’, het 
niet compenseren van prijsstijgingen, levert de komende twee jaar € 52,5 miljoen op. De 
                                                      
1
 Betreft vooral garantstelling Waarborgsom Sociale Woningbouw 
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overige € 120 miljoen wordt met de hervorming van de eigen organisatie gerealiseerd. In 
het najaar van 2011 zijn de mogelijkheden hiervoor met ‘Amsterdam Financieel Gezond’ 
geïnventariseerd. Het benchmark onderzoek dat Berenschot deed onder 140.000+ 
gemeenten onderstreept onze keuze. Amsterdam is duurder dan de andere gemeenten. 
Vergelijkbaar werk wordt in onze gemeente door meer mensen en met meer geld 
uitgevoerd. We kunnen en moeten dus met minder af. Bovendien voeren de centrale stad 
en stadsdelen bepaalde taken beide uit. Door slimmer te werken kunnen we dubbel werk 
voorkomen en daarmee besparingen realiseren.  
 
De gemeente ziet drastische hervorming van de eigen organisatie om deze redenen als 
een verantwoorde en noodzakelijke keuze. Dit blijft niet zonder gevolgen. Het betekent 
voor de nabije toekomst een andere personeelssamenstelling. Al jaren neemt de behoefte 
aan hoger opgeleid personeel toe, terwijl de vraag naar lager geschoolde mensen door 
efficiencymaatregelen afneemt. Ook de organisatiestructuur zal veranderen. Op dit 
moment hebben we acht beleidskantoren. Dit willen we terugbrengen naar één centraal 
aangestuurde organisatie die voor de hele stad werkt. Zodat we taken beter kunnen 
verdelen, overlap en dubbeling voorkomen en kunnen besparen op ondersteuning en 
inkoop. Voor de Amsterdammer betekent dit dat we dienstverlening op minder locaties 
zullen aanbieden. Daarbij wordt de vraag van de burger het uitgangspunt. Door de 
kwantiteit terug te schroeven, kunnen we goedkoper opereren, terwijl we de kwaliteit van 
de dienstverlening verbeteren.  
 
Met deze hervormingen werken we toe naar een organisatie die is toegesneden op de 
onrust en dynamiek van deze tijd en op de eisen van de toekomst. Onvermijdelijke gevolg 
is dat er banen verloren zullen gaan. De meesten hiervan verdwijnen door natuurlijk 
verloop. Voor een deel van de ambtenaren zullen de bezuinigingen echter inhouden dat 
hun baan wordt opgeheven. Dat is pijnlijk. We laten deze medewerkers niet vallen. Zij 
kunnen rekenen op goede begeleiding van werk naar werk.  
 
Het overige deel van de besparingen halen we uit een pakket van aanvullende structurele 
maatregelen en een beperkte lastenverhoging. Dit gaat in totaal om € 20,5 miljoen, 
waarvan in 2013 € 19 miljoen. Ook verhogen we tijdelijk de toeristenbelasting in 2013 en 
2014 van 5% naar 5,5%. Zo genereren we extra inkomsten van € 3 miljoen per jaar.  
 
Ondanks dat we de Amsterdammers zoveel mogelijk ontzien, gaat iedereen de 
bezuinigingen merken. Mede naar aanleiding van motie 1018 ‘financiële stresstest voor 
Amsterdammers’ brengen we de effecten voor Amsterdammers van rijks- provinciaal- en 
gemeentelijk beleid zo goed mogelijk in kaart. In het najaar is dit onderzoek afgerond. 
Speciale aandacht houden we voor de meest kwetsbaren. Het risico van stapeling van de 
effecten van de bezuinigingen bij diezelfde mensen is door het wandelgangenakkoord 
weliswaar beperkt – een aantal ingrijpende bezuinigingen zijn gematigd, zoals de 
huishoudtoets, persoonsgebondenbudget, eigen bijdragen GGZ, griffiekosten en passend 
onderwijs - maar er hangen tegelijkertijd maatregelen in de lucht die de koopkracht 
verminderen. We waken ervoor dat de bezuinigingen onevenredig hard bij de meest 
kwetsbare Amsterdammers neerslaan.  
 
Met een pakket aan noodzakelijke hervormingen helpen we de stad door de crisis. We 
steunen de Amsterdammer waar het kan en helpen waar het moet. We wapenen ons 
tegen de grillen van vandaag en richten de organisatie in op de toekomst. Mensen die 
onevenredig de dupe worden van het onrustige financieel-economisch tij, kunnen op ons 
blijven rekenen. Zo bouwen we verder aan een economisch succesvolle hoofdstad. Zodat 
we als één stad sterker uit de crisis komen. 
 
Tot slot laten de onderstaande figuren zien hoe de bezuinigingen zijn opgebouwd. Hieruit 
blijkt duidelijk dat het overgrote deel via besparingen op de eigen organisatie wordt 
gerealiseerd. 
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€ 20,5 mln

€ 72,0 mln

€ 21,0 mln

€ 31,5 mln

€ 48,0 mln

193,00,830,286,175,7Totaal 

20,50,80,20,619,0Inzet op Herstel II

21,010,310,7Aandeel stadsdelen (40%)

31,515,516,0Aandeel centrale stad (60%)

52,525,826,7Geen nominale compensatie

48,012,024,012,0Aandeel stadsdelen (40%)

72,018,036,018,0Aandeel centrale stad (60%)

120,030,060,030,01 stad, 1 opgave

Totaal2016201520142013Structureel (x € 1 miljoen)

Opgave gemeente Amsterdam

Nieuwe opgave gemeente Amsterdam 2013-2016

Aandeel centrale stad

€ 124,0 miljoen 

Aandeel stadsdelen

€ 69,0 miljoen

 
 
 
 
 

€ 11,1 mln

€ 30,0 mln

€ 90,0 mln

€ 52,5 mln

€ 6,9 mln

€ 2,5 mln

Soort besparing (x € 1 miljoen)

11,1inzet op herstel 2: taakreductie 

193,0totaal

6,9inzet op herstel 2: overig

2,5inzet op herstel 2: inkomstenverhoging

30,01 stad 1 opgave: effciency en taakreductie

90,01 stad 1 opgave: effciency

52,5Geen nominale compensatie: effiency

Opgave gemeente Amsterdam

Nieuwe opgave gemeente Amsterdam 2013-2016 ���� soort besparing
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2  Diagnose: hoe staat Amsterdam ervoor?  
 
De Amsterdamse conjunctuur vertoont momenteel een somber beeld: de prestaties van 
het merendeel van de indicatoren duiden op een laagconjunctuur. Het vertrouwen van 
Amsterdamse consumenten en ondernemers in de economie is laag.  
 
Conjunctuurbeeld Amsterdam, maart 2012 2 

 
 
Zoals in de hoofdlijnen van deze Kadernota beschreven, is het toekomstperspectief van 
de gemeente nog steeds uitermate onzeker: 
 
� Het internationale financieel-economisch klimaat is instabiel. De recente bankencrisis 

en huidige eurocrisis hebben geresulteerd in economische krimp en financiële 
onzekerheid.  

� Eind april 2012 heeft het kabinet Rutte zijn ontslag aangeboden. De politieke partijen 
VVD, CDA, GL, D66 en CU hebben in de dagen daarna een akkoord gesloten over de 
bezuinigingen voor de jaren 2013 en daarna. Hoewel de exacte financiële 
consequenties voor Amsterdam nog onbekend zijn, leiden rijksbezuinigingen 
vanwege de ‘trap op trap af’-systematiek per definitie tot minder 
gemeentefondsinkomsten. 

� De verdelingssystematiek van het gemeentefonds wordt op z’n vroegst vanaf 2014 
ingrijpend gewijzigd. Waarschijnlijk heeft dit negatieve gevolgen voor het vaste bedrag 
dat Amsterdam jaarlijks ontvangt (€ 300 miljoen). Terwijl de gemeente in financieel 
opzicht sterk afhankelijk is van de gemeentefondsuitkering.  

� Door de val van Rutte I zullen een aantal wetten controversieel verklaard worden. De 
Tweede Kamer stemt hier op 29 mei over. Mogelijk gaan ook wetten op de schop die 
Amsterdam raken, zoals de wet Werken naar Vermogen, wijzigingen in 

                                                      
2
 De meest recente periode waarop de Amsterdamse indicatoren betrekking hebben verschilt per indicator.  
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zorgportefeuilles, aanbestedingsplicht openbaar vervoer en afschaffing 
deelgemeenten. Gevolgen voor Amsterdam zijn nu nog onbekend. 

� Of wetsvoorstellen nu controversieel worden verklaard of niet, de financiële situatie 
verandert sowieso. Door de budgettering van de Wet werk en bijstand (WWB) / Wet 
Werken naar Vermogen (2013), de decentralisatie van de Wet maatschappelijke 
ondersteuning (WMO) en de aanstaande decentralisatie van de AWBZ-begeleiding 
(2013) en jeugdzorg (2014), loopt de gemeente meer financiële risico´s. De exacte 
omvang is lastig in te schatten omdat het hier gaat om open einde regelingen. De 
beleidsvrijheid voor gemeenten is in tegenstelling tot hun verplichtingen vaak (nog) 
niet vastgesteld. Bovendien krijgen gemeenten geen extra mogelijkheden om zelf 
inkomsten te genereren. 

� Het wetsvoorstel Houdbare OverheidsFinanciën (wet Hof, verwachte invoering in 
2013) beperkt de mogelijkheden van gemeenten om investeringen extern te 
financieren.  

� Op enkele begrotingsposten is meerjarig incidenteel geld gebruikt voor structurele 
uitgaven. Lange tijd was dit een bewuste keuze. Onze financiële situatie maakt deze 
‘horizonfinanciering’ niet langer verantwoord.    
 

De impact van bovenstaande ontwikkelingen op de gemeentefinanciën is moeilijk in te 
schatten. Juist daarom moeten we de grip op de gemeentefinanciën vergroten. In het 
najaar van 2011 zijn we het traject ‘Amsterdam Financieel Gezond‘ (AFG) gestart. Met 
AFG willen we tot maatregelen komen waarmee we het evenwicht in de begroting kunnen 
herstellen. De nadruk ligt hierbij op de eigen organisatie. Gekeken is naar de taken van 
centrale stad en die van de stadsdelen. De dubbelingen zijn in kaart gebracht. Daarnaast 
diende AFG om de financiële situatie van de gemeente te diagnosticeren. Hierbij hebben 
we een drietal instrumenten gebruikt. De uitkomsten hiervan lichten we in de volgende 
paragrafen toe. 
 

1. de Stresstest (zie paragraaf 2.1) 
Een gevalideerd model, waarin de financiële effecten van vijf mogelijke schokken 
zijn onderzocht.  

2. het Meerjaren investeringsprogramma (zie paragraaf 2.2) 
Een overzicht van de financieringsvraag, een balansanalyse van investeringen en 
analyse van de gemeentelijke schuldquote.  

3. het Strategisch personeelsplan (zie paragraaf 2.3) 
Analyse van de uitstroom in de komende jaren, inzicht in sterke en zwakke punten 
van gemeente Amsterdam als werkgever en mogelijke keuzes in 
werkgeversscenario’s. 

 
 
 

2.1  Stresstest 

In de Begroting 2012 heeft het College de uitvoering van een stresstest aangekondigd. 
Eind 2011/begin 2012 is deze in samenwerking met de gemeenten Rotterdam, Eindhoven 
en Den Haag uitgevoerd. We presenteren hier een samenvatting van de uitkomsten van 
de test. Voor een nadere toelichting en de volledige uitkomsten verwijzen we naar het 
rapport over de stresstest dat apart aan de Raad is aangeboden (bijlage 6).  
 
De stresstest toont de gevolgen voor de begroting van mogelijke grote schokken. 
Onderzocht zijn een financiële, een sociaaleconomische, een vastgoed, een 
gemeentefonds en een humanitaire schok. In onderstaande tabel is per schok het 
financiële effect in jaar 5, het gemiddelde effect per jaar en het cumulatieve effect over de 
vijf jaar op een rij gezet. 
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De stresstest heeft grote, niet te verwachten, maar zeker niet onmogelijke schokken 
gesimuleerd. De uitkomsten tonen dat elk van deze schokken forse gevolgen heeft voor 
de gemeentelijke financiën. Het feit dat financieel-economisch schokken vaak gelijktijdig 
optreden, versterkt dit beeld. In een dergelijke situatie stapelen de financiële effecten zich 
op, met uitzondering van de humanitaire schok. Zoals onderstaande tabel laat zien, 
hebben de financieel-economische schokken een zeer groot en meerjarig effect op de 
gemeentelijke financiën. 

Bron: SEO Economisch Onderzoek (2012) 

 
De resultaten leggen de voornaamste kwetsbaarheden bloot. Hier kunnen we de 
gebieden die de grootste reddingsacties behoeven van afleiden. De voornaamste 
kwetsbaarheden zijn: 
 
1. Gemeentefonds 
De gemeente is financieel gezien sterk afhankelijk van de algemene uitkering uit het 
Gemeentefonds. Wanneer de Rijksoverheid haar uitgaven beperkt, heeft dit door het 
‘samen trap op, samen trap af’ principe zijn weerslag op de gemeentefondsuitkering. Op 
basis van het regeerakkoord is nu een ombuigingsoperatie van € 18 miljard in uitvoering. 
In het Wandelgangenakkoord zijn aanvullende bezuinigingen van € 12 miljard 
opgenomen. Dit dwingt de gemeente op korte termijn haar uitgavenpatroon structureel 
aan te passen.  
 
2. Grondexploitaties 
De vastgoedcrisis heeft grote impact op de gemeentelijke grondinkomsten. De gemeente 
heeft hiervoor in het vereveningsfonds een voorziening opgenomen en de 
risicobeheersing versterkt door kasstroomsturing. Deze acties vloeien voort uit het advies 
van de commissie Wijntjes. Uit de stresstest blijkt duidelijk dat het dekken van de risico’s 
met middelen uit de algemene dienst moet worden voorkomen. In deze Kadernota wijden 
we een aparte paragraaf aan de beheersmaatregelen omtrent het Vereveningsfonds (zie 
paragraaf 3.7).  
 
3. Werk& Bijstand. 
De tekorten van de gemeente op het uitkeringsbudget van de Wet Werk en Bijstand zullen 
bij oplopende werkloosheid verder toenemen. De verwachting is dat de vraag naar 
gelijksoortige voorzieningen, zoals armoedebestrijdingsvoorzieningen, dan eveneens 
stijgt. In 2011 en 2012 is dit al zichtbaar. 
 
4. Rentelasten 
Oplopende rente heeft door de grote omvang van de aangegane leningen grote gevolgen 
voor de rentelasten. Het beperken van de schuld door het verkorten van de gemeentelijke 
balans, maakt de gemeente minder kwetsbaar voor dit soort schokken. (zie tekst 
balansverkorting op pag. 16) 
 
 
 

Bedragen * € 1 miljoen  
financiële 

schok 

sociaal 
economische 

schok 
vastgoed 

schok 
gemeente-

fonds schok  
humanitaire 

schok 

effect jaar 5 -33 -52 -149 -172 -34 

effect per jaar gemiddeld  -22 -50 -95 -86 -32 

cumulatief effect over 5 jaar -110 -250 -474 -430 -159 

Bron: SEO Economisch Onderzoek (2012) 

Bedragen 
 * € 1 miljoen  Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 Cumulatief 
Financieel-
economische 
schokken -66 -144 -194 -456 -405 -1.264 
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5. Garantstellingen 
Door de grote omvang van de garantiebedragen heeft een beroep van 1% op de garantie 
al een enorm financieel effect op de gemeenterekening. Hoewel de kans hierop relatief 
klein is, zal de gemeente niet langer garant staan voor nieuwe verplichtingen in het 
Waarborgfonds Sociale Woningbouw. 
 
6. Humanitaire ramp, ernstige crisis van niet financiële aard 
Hierbij moet gedacht worden aan een ramp als de vuurwerkramp in Enschede. Hoe meer 
verantwoordelijkheid de gemeente draagt of neemt bij een ramp, hoe groter de financiële 
impact van dit soort schokken. Financiële effecten zijn doorgaans incidenteel, in 
tegenstelling tot financieel economische schokken.  
 
De stresstest heeft een duidelijke uitkomst. Om controle te houden op onze financiële 
situatie, moeten we de risico’s verkleinen en buffers creëren om schokken op te vangen. 
In hoofdstuk 3 gaan wij daar nader op in. Maar de resultaten van de stresstest vragen ook 
om een kritische blik op de rol en de organisatie van de gemeente. Want de gemeentelijke 
stressbestendigheid is medeafhankelijk van de inrichting van onze organisatie.   
 
We willen daarom een viertal scenario’s ontwikkelen voor de gemeentelijke financiële 
strategie, voor de rolopvatting en de sturing in tijden van financiële krimp en onzekerheid. 
De scenariostudie is geen vorm van organisatie-ontwikkeling. Wel kan de uitkomst mede 
een basis vormen bij de herziening van een nieuwe governance van de gemeente. 
Deze scenario-studie zullen we bij de gemeentelijke Begroting 2013 presenteren.  

 
 

2.2  Meerjaren investeringsprogramma en financierin gsvraag  

De gemeente Amsterdam leent grote bedragen om naast haar lopende uitgaven ook 
investeringen te kunnen doen. Ultimo 2011 zijn de leningen opgelopen tot ruim 
€ 2,8 miljard. 
 
We maken onderscheid tussen rendabele en onrendabele investeringen. Rendabele 
investeringen zijn investeringen waarvan de aflossing en de rente gedragen worden door 
toekomstige positieve inkomsten. Te denken valt aan grondexploitaties, investeringen in 
de Haven of het Afvalenergiebedrijf. Voor deze investeringen is het risico meegenomen in 
de kosten-batenopgave. Mogelijke risico’s zijn hogere rentes of tegenvallende 
opbrengsten, waardoor de aflossing in gevaar komt. Daarnaast kennen we onrendabele 
investeringen. In deze gevallen dekt de gemeente de rente en aflossing binnen de 
algemene middelen. Rente- en aflossingrisico’s raken direct de begroting.  
 
De financiële markten zijn op dit moment hoogst instabiel. Aan de andere kant zijn de 
rentelasten historisch laag. De gemeente Amsterdam profiteert bijvoorbeeld van de triple 
A status van Nederland. Maar voortduring hiervan is niet gegarandeerd. Wat stijging van 
de rentelasten door afwaardering van de status betekent, weten we van andere Europese 
lidstaten. We zullen ons hiertegen moeten wapenen. Het besef dat alleen een positieve 
kosten-batenanalyse voldoende garantie biedt voor onbeperkte vreemd 
vermogenfinanciering, is de eerste stap. Tegelijkertijd is het van belang om de balans 
terug te brengen tussen versterking van de weerbaarheid (extra liquide eigen vermogen 
om renteschommelingen op te vangen) en verbetering van de wendbaarheid (minder 
afhankelijk van vreemd vermogen).  
 
Op dit moment beschikt de gemeente over een incidentele buffer van € 60 miljoen om 
rentestijgingen op te vangen. In deze Kadernota stellen we voor om naast deze 
incidentele buffer ook een structurele buffer aan te leggen binnen het rentestelsel. Dit 
komt overeen met het huidige beleid, maar wordt nu vastgelegd voor wat betreft de 
opslagen op de interne renteverrekening. Het volgend overzicht geeft de gevolgen van 
rentestijging voor de begroting aan.Het laat zien dat  1% hogere rente jaarlijks € 5 miljoen 
extra rentelasten veroorzaakt. Een verhoging van 1% van de lange rente betekent in het 
eerste jaar € 7 miljoen hogere lasten. Na 10 jaar is dit al opgelopen tot € 33 miljoen per 
jaar.  
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Tabel Impact per structureel 1% hogere rente en lan ge marktrente op de rentelasten van de 
gemeente in € 1 miljoen. 

Jaar  Extra korte rente Extra lange rente Totaal extra rente lasten 
Cumulatieve extra 

rente lasten 

1 5 3 7 7 

2 5 6 10 17 

3 5 8 13 30 

4 5 11 16 46 

5 5 14 19 65 

6 5 17 21 86 

7 5 20 24 110 

8 5 22 27 137 

9 5 25 30 167 

10 5 28 33 199 
 
 
Om goed zicht te hebben op de meerjarige financieringsvraag, nemen we bij de Begroting 
2013 een analyse van de investeringsplannen en de bijbehorende financieringsvraag op. 
Deze lopen niet altijd synchroon. Bovendien is er soms sprake van financiering door 
derden (Rijk en Stadsregio). Ook hebben we te maken met financieringsvraag vanuit 
andere delen van de gemeente (Erfpachtbedrijf, Maatschappelijke Investeringen, 
Deelnemingen). Het vereveningsfonds kent een uitgavenplafond. Dit beperkt extra 
opname van vreemd vermogen. Het Erfpachtbedrijf werkt niet met een plafond, waardoor 
de schulden oplopen (inmiddels € 1,1 miljard). 
 
De navolgende tabel presenteert de omvangrijkste voorgenomen investeringen. Deze 
vertegenwoordigen 90% van het totaal aan investeringen. De tabel laat zien dat de 
gemeente de komende vier jaren een extra financieringsbehoefte heeft van bijna € 1,7 
miljard.  
 
Totaaloverzicht investeringen ( * € 1 miljoen)     

  2012 2013 2014 2015 Totaal  

Vervangingsinvesteringen 110 110 110 110 440 

Havenbedrijf Amsterdam 50 50 50 50 200 

Zeesluis 14 14 14 14 56 

Huisvestingsprogramma onderwijs 37 37 37 37 148 

Meerjaren werkprogramma Infrastructuur 182 231 226 153 792 

AMSYS 94 145 166 93 498 

Nood Zuidlijn 321 225 115 34 695 

Grondproductie VE 125 125 125 125 500 

Grondproductie Stifo 20 10 15 15 60 

Grondproductie Zuidas 25 30 30 80 165 

Totaal investeringsprogramma 978  977 888 711 3114 

Waarvan leidend tot extra financieringsbehoefte 579  471 360 263 1673 
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Wet Hof en Schuldquote 
De gemeente wil minder schulden aangaan. Het Rijk heeft daarnaast de wet Hof in 
voorbereiding. Deze legt gemeenten strakke regels op aangaande het financieringstekort. 
De precieze invulling is nog niet bekend. Mogelijk verbindt de wet normstellingen aan het 
tekort, voortkomend uit de ontwikkeling van de EMU schuld en het EMU saldo. Aangezien 
dit in feite normen zijn gebaseerd op het kasstelsel van de Rijksoverheid, kan dit 
vergaande en ongewenste gevolgen hebben voor de volgens het stelsel van baten en 
lasten ingerichte begrotingssystematiek van gemeenten.  
 
Zulke beperkingen op de schuldontwikkeling hebben grote invloed op de investerings- en 
dekkingsstrategie van de gemeente. Lopende en gedekte investeringen moeten 
doorgaans nog gefinancierd worden. De gemeente gebruikt haar reserves en 
voorzieningen ook als eigen financieringsmiddel en rekent daar rente over. Het inzetten 
van reserves en voorzieningen heeft effect op de verhouding tussen het eigen en het 
vreemd vermogen. Wanneer een gemeente veel investeringen heeft uitstaan en hier nog 
geld voor moet lenen (zoals Amsterdam met de Noord/Zuidlijn en overige grote 
investeringen in infrastructuur en gebiedsontwikkeling), kan de Wet Hof dit 
investeringsbeleid ernstig belemmeren.  
 
Als reactie op de Wet Hof is de suggestie aan het Rijk gedaan om als gemeenten een 
maximaal schuldplafond aan te gaan. De schuldquote is gedefinieerd als het percentage 
netto schuld ten opzichte van het totaal aan gemeentelijke inkomsten. Voor Amsterdam 
ziet de ontwikkeling er als volgt uit: 
 

Prognose van de schuldquote 

Bedragen * € 1 miljoen 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

netto schuld3     1.894        1.894       2.473        2.944        3.304       3.567  

Inkomsten     2.746        2.746       2.746        2.746        2.746       2.746  

netto schuldquote 69% 69% 90% 107% 120% 130% 
 
Uit bovenstaande tabel blijkt dat het gemeentelijk investeringsprogramma tot een vrij snel 
oplopende schuld leidt. Gelet op de komende wetgeving, maar ook vanuit het eigen 
streven naar een gezonde financiële huishouding, is dit een ongewenste situatie. Vooral 
een oplopend rentepercentage brengt grote risico’s met zich mee. In de huidige instabiele 
financiële markt is dit een reële mogelijkheid. Een stijging van het rentepercentage met 
1% leidt na 5 jaar tot € 65 miljoen en na 10 jaar tot bijna € 200 miljoen hogere rentelasten. 
 
Het eenzijdig hanteren van een schuldplafond heeft ook negatieve effecten, aangezien 
het een acute investeringsstop zou betekenen. Dit acht het College ongewenst en kiest 
daarom voor een combinatie van maatregelen. Ook willen we de komende tijd gebruiken 
om inzicht te krijgen in andere parameters, bijvoorbeeld ons eigen vermogen ten opzichte 
van de schuld of het weerstandsvermogen ten opzichte van de schuld. Bij de Begroting 
2013 presenteren we de resultaten. 
 
 
1. Valideren investeringen 
De voorgenomen en geautoriseerde investeringen 2012-2015 worden gevalideerd en we 
voegen bijstellingsopties toe (stoppen, vertragen, verschuiven of intensiveren van 
investeringen). Het overzicht wordt uitgebreid met investeringen door Stadsdelen.  
 
2. Opstellen balansprognose en het inzichtelijk maken van de gevolgen voor de 
streefschuldquote op lange termijn 
Voor de komende 4 jaar stellen we een balansprognose op. We maken inzichtelijk wat de 
ontwikkeling van de financieringsvraag betekent voor het streefpercentage van 70% 
(gecorrigeerd voor interne omzet). Bij de Begroting 2013 presenteren we een 
kasstroomanalyse. 
 

                                                      
3
 Netto schuld = langlopende schulden + kortlopende schulden + overlopende passiva + voorzieningen – 

kortlopende vorderingen + uitzettingen – liquide middelen- overlopende activa – langlopende uitzettingen 
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3. Alternatieve financieringsvormen in investeringsvoorstellen  
Gemeentelijke diensten presenteren bij investeringsvoorstellen > € 5 miljoen alternatieve 
financieringsvormen, gericht op beperking van extra vreemd vermogensbeslag. De 
directie Middelen en Control adviseert hier voortaan expliciet over bij collegevoordrachten. 
 
4. Balansverkorting 
Het bepalen van een redelijke omvang van de schuld kan niet los gezien worden van de 
bezittingen van de Gemeente op de balans. Stille reserves, verkoop of alternatieve 
financiering kunnen andere (nu belangrijkere) investeringen mogelijk maken. Bij de 
jaarrekening 2012 zullen we de Raad een uitgebreide analyse van mogelijkheden en 
keuzes voorleggen.  
 
5. Versterken eigen vermogen 
Het eigen vermogen vormt een bron van financiering en zorgt voor opvang van risico’s. 
Het is noodzakelijk om met stadsdelen een gezamenlijk risicoprofiel te ontwikkelen en op 
basis hiervan het weerstandsvermogen te herijken. Voorzichtigheidshalve stelt het 
College voor de stadsdelen op te dragen het weerstandsvermogen zoals per 31-12-2011 
is weergegeven in stand te houden (met uitzondering van bij Begroting 2012 
goedgekeurde onttrekkingen). Voor de centrale stad stelt het College voor €100 miljoen 
uit de nog te ontvangen middelen uit verkoop van Nuon aandelen toe te voegen aan het 
weerstandsvermogen.  
 
6. Financieringsverdeelvoorstel 
Vanaf de Begroting 2013 wordt het planning- en controlinstrumentarium aangevuld met 
een kasstroomvooruitzicht en balansprognose. Vervolgens wordt op centraal niveau een 
financieringsverdeelvoorstel geformuleerd. Dit voorstel neemt het College mee in haar 
besluitvorming over investeringen. 
De beschikbare kasmiddelen voor aflossing (afschrijvingen) en overige vrije kasstromen in 
de exploitatie (incidenteel resultaat, quotum onrendabel etc.) bepalen de jaarlijks 
beschikbare financieringscapaciteit. Dit stelt de grenzen van het 
financieringsverdeelbedrag vast. Het financieringsverdeelbedrag wordt toebedeeld aan de 
ruimte in enig jaar en meerjarig aan de investeringsplannen. Indien de ruimte 
onvoldoende is moeten investeringen worden geschrapt, vertraagd of op andere wijze 
worden gefinancierd. Een faciliterende rol (zoals bij facilitair grondbeleid) of sturing zonder 
kapitaalbetrokkenheid is dan ook te overwegen. 
 
7. Lobby Wet HOF 
In samenspraak met de andere grote gemeenten proberen we het Rijk te bewegen om in 
de voorstellen van de Wet Hof rekening te houden met de gemeenten. 
 
 

2.3  Strategisch personeelsplan 

Het strategisch personeelsplan bevat aanbevelingen voor aanpassing van het 
personeelsbeleid. De arbeidsmarkt wordt krapper door een afnemend aanbod van 
werkzoekenden. Bovendien heeft Nederland in verhouding tot andere Europese landen 
een relatief laag werkloosheidspercentage (nu ongeveer 6%) en een hoge 
participatiegraad van 77%. Tevens vindt een verdere verschuiving plaats van 
productiewerk naar diensten. Dat betekent meer vraag naar middelbaar en hoger 
gekwalificeerd personeel en minder naar lager geschoolde arbeid. Dit beperkt de 
mogelijkheden om Amsterdams lager geschoold personeel andere banen te laten vinden. 
In het personeelsbeleid van de gemeente moeten we rekening houden met deze 
arbeidsontwikkelingen. Als de gemeente Amsterdam ook in de toekomst de beste mensen 
binnen wil halen en wil behouden, dienen we daar nu op te anticiperen. 
 
Ontwikkelingen gemeente Amsterdam 
Ten opzichte van 2010 is in 2020 33% van het gemeentelijk personeel uitgestroomd, 
waarvan 22,5% door pensionering. Dit staat gelijk aan 4.900 fte. De omvang van de groep 
met functies tot en met schaal 6 halveert in 10 jaar tijd door pensionering, 
verzelfstandiging/ regionalisering en formatieve krimp. Tegelijkertijd zal de arbeidsmarkt 
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met 5% verkrappen. De instroom van nieuwe arbeidskrachten blijft in Nederland 
substantieel achter bij de uitstroom: in 2015 hebben 775.000 personen de arbeidsmarkt 
verlaten en zijn er 420.000 mensen toegetreden. Deze verkrapping zal het steeds lastiger 
maken personeel te vinden, ook in Amsterdam. 
 
De grootste uitstroom in de afgelopen jaren is, naast de (pre)pensionering, in de 
leeftijdsgroep 25-35 jaar (zie tabel 1). 
In de categorie 35-45 jaar is in absolute aantallen jaarlijks ongeveer net zoveel instroom 
als uitstroom. 
 

Tabel 1: In- en uitstroom per leeftijdscategorie 

 2009 2010 2011  

  instroom  uitstroom  instroom  uitstroom  instroom  uitstroom  %uitstroom  

<25 150 31 89 50 68 36 3,6 

25 - 35 541 207 370 236 279 226 22,8 

35-45 359 205 210 207 191 191 19,3 

45 - 55 213 158 138 174 178 163 16,4 

55 - 60 45 57 36 72 40 68 6,9 

60 - 65 10 99 17 185 11 276 27,8 

65 > 13 12 8 14 17 32 3,2 

totaal absoluut 1.331 769 868 938 784 992 100 

totaal fte 1.221,57 675,26 803,20 819,30 721,96 875,8   

 
Tabel 2: afname bezetting door uitstroom pensioneri ng 

 
Bron: SHP 
 
Sinds 2010 dalen de uitgaven externe inhuur van de gemeentelijke diensten en bedrijven 
gestaag. Met ingang van 2011 geeft  de gemeente hierop jaarlijks € 9,7 miljoen minder uit, 
mede door de normstelling dat maximaal 13% van de loonsom besteed mag worden aan 
externe inhuur. In december 2011 heeft de Raad daarbovenop een motie aangenomen 
waarin het College wordt opgedragen de uitgaven externe inhuur vanaf 2012 verder te 
verlagen naar maximaal 10% van de totale loonsom. De jaarrekeningcijfers 2011 laten 
zien dat in 2011 € 63 miljoen aan externe inhuur is besteed (10,8% van de loonsom).  
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SWOT analyse 
De gemeente zal moeten ingrijpen en sturen op de ontwikkeling van het 
personeelsbestand om in de toekomst de juiste mensen in huis te hebben om de 
bestuurlijke opgaven te kunnen blijven realiseren. In de volgende diagram zijn de 
uitkomsten van een zogeheten SWOT analyse weergegeven. Hierin staan de sterke en 
zwakke punten van de gemeente Amsterdam als werkgever, en de kansen en 
bedreigingen die daarmee samenhangen. Deze analyse helpt ons te kiezen welke 
ingrepen in de gemeentelijke organisatie nodig zijn.  
 
SWOT Werkgever gemeente Amsterdam 
 
Sterke punten 
• Amsterdam sterke merknaam 
• Gemeente Amsterdam in de top 50 beste 

werkgevers 2011 (profit en nonprofit) 
• Maatschappelijke functie en inhoudelijke 

projecten aantrekkelijk voor (potentiële) 
medewerkers 

 

Zwakheden 
• Organisatie: stad en stadsdelen groeien 

langzaam naar gezamenlijkheid 
• Aanpak personeelsbeleid nog 

organisatiespecifiek 
• Multi-inzetbaarheid personeel beperkt 
• Wendbaarheid organisatie beperkt 
• Borging kennis van uitstromend personeel 

Kansen 
• Slim organiseren/innoveren met minder geld en 

minder personeel 
• Invoeren actief performance management 
• Investeren vanuit besparingen op 

arbeidsvoorwaarden 
• Flexibel werken stimuleren 
• Binden en boeien personeel 
• Krachten bundelen in regio en G4 

Bedreigingen 
• Krapper wordende arbeidsmarkt 
• Toenemende concurrentie op arbeidsmarkt 
• Toename vervangingsvraag tot 2020 ca 4.900 fte 
• Toenemende omvang en complexiteit 

gemeentelijke opgaven 
 

 
Keuzes maken 
Het strategisch personeelsplan dient als bouwsteen voor een visie op de ontwikkeling van 
de gemeentelijke organisatie, en specifiek het personeelsbeleid, in de toekomst. Een 
belangrijke doelstelling is het vergroten van de flexibiliteit: het personeel gemeentebreed 
kunnen inzetten op de plaatsen waar de vraag en urgentie het grootst is. Dit sluit ook aan 
op maatregelen die voorgesteld worden in het rapport 1 Stad 1 Opgave (zie paragraaf 
4.1). Beide ontwikkelingen vragen om een flexibeler en wendbaarder organisatie.  
Een vereiste hiervoor is dat we inzicht hebben waar welke kwaliteiten in onze organisatie 
nodig zijn, zowel nu als in de toekomst. Anderzijds zullen we helder in beeld moeten 
hebben welke kwaliteiten we reeds in huis hebben en investeren in de wendbaarheid en 
zelfstandigheid van medewerkers. Om de gewenste kwaliteit te kunnen blijven leveren en 
een aantrekkelijke werkgever te blijven in een krappe arbeidsmarkt, wil het College 
keuzes maken in de volgende dilemma’s: 

• alle bestuurlijke doelen in stand houden versus minimale bezetting van 
gemeentelijk apparaat; 

• wendbare minimale personeelsbezetting versus sociaal werkgeversschap 
• grotere wendbaarheid en weerbaarheid van personeelsbezetting versus 

werknemersbestand zoveel mogelijk zekerheid bieden; 
• inkrimping realiseren door verloop versus een verbeterd performance 

management. 
 
Samengevat draait het om de keuze uit twee scenario’s. De gemeente als behoudend 
maar sociaal werkgever, met als keerzijde een grote afhankelijkheid van de omgeving 
omdat de organisatie reactief is. Of de gemeente als lenige, slanke en slimmere 
organisatie die aantrekkelijk is als werkgever, maar met grotere onzekerheden voor het 
personeel. 
 
 

2.4  Conclusies  

In voorgaande paragrafen is vanuit drie verschillende invalshoeken een indruk gegeven 
van hoe onze gemeente er in het voorjaar van 2012 voorstaat. Hieronder trekken we de 
conclusies. In de volgende hoofdstukken zal worden ingegaan op de keuzes die het 
College in vervolg hierop nodig acht.  
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Begroting 
De resultaten van de stresstest en het investeringsprogramma maken duidelijk dat we  de 
financiële kwetsbaarheid van de gemeente moeten verminderen. 
� De financiële onzekerheden zijn groot: de vastgoedcrisis is nog niet ten einde, de 

rijksmaatregelen en bezuinigingen zijn voor een deel nog ongewis.  
� De gemeente zal –bij ongewijzigd beleid - de komende jaren met oplopende 

structurele tekorten te maken krijgen. Mede gezien de financieel onzekerheden is een 
forse aanvullende bezuinigingstaakstelling voor de komende vier jaren noodzakelijk.  

� We zullen ons beter moeten voorbereiden op het opvangen van mogelijke financiële 
schokken. Onder andere door het creëren van een aanzienlijke financiële buffer. 

� De gemeente moet haar financiële wendbaarheid vergroten. Het aangaan van 
verplichtingen die gemeentelijke uitgaven langdurig vastleggen, dient beperkt te 
worden. 

� De kwetsbaarheid van en tekorten in de gemeentelijke financiën moeten 
gemeentebreed gewogen en teruggebracht worden. Dat betekent dat diensten, 
bedrijven en stadsdelen gezamenlijk aan oplossingen bijdragen.  

 
Personeelsbeleid 
� We zijn gebaat bij een grotere flexibiliteit van onze medewerkers. Dat geldt 

gemeentebreed, voor zowel gemeentelijke diensten en bedrijven als de zeven 
stadsdelen. 

� Investeren in de zelfstandigheid en wendbaarheid van personeel is van belang om de 
gewenste kwaliteit te kunnen (blijven) leveren. 

� Medewerkers moeten kansen geboden worden, zodat hun kennis en inzet behouden 
blijft voor de gemeente.  

� Nu keuzes maken en eenduidigheid creëren in organisatiestrategie is noodzakelijk om 
ook in de toekomst de beste mensen binnen te kunnen halen en te kunnen behouden.  

� Amsterdam moet zich blijven profileren als een aantrekkelijke werkgever, ook in tijden 
van een krappe arbeidsmarkt.  

 
Financiering 
Het begrotingsproces en investeringsstrategie van de gemeente Amsterdam is tot nu toe 
vooral gericht geweest op het dekkingsvraagstuk. De Europese schuldencrisis, de onrust 
op de financiële markten en de toekomstige Wet Hof dwingen ons om ook de financiering 
mee te nemen in de begrotingsafwegingen.   
� Financiering wordt een vast onderdeel van de afwegingen bij de begroting en elk 

investeringsbesluit.  
� De rentegevoeligheid is groot. De gemeente moet dit financiële risico terugbrengen. 

De mogelijkheden hiertoe gaan we nader onderzoeken (minder leningen en garanties, 
verkorten balans, meer laten financieren door derden, etc). 

 
 
 

3  Financiële opgave en keuzes 2013-2016  
 
Een terugblik 
In het voorjaar 2010 heeft het College een Programakkoord vastgesteld. Dat hebben we 
in het najaar van 2010  vertaald in de Begroting 2011. Daarin hebben we een 
besparingsopgave (Inzet op Herstel I) vastgesteld van € 208 miljoen voor de jaren 2011 
tot en met 2014. Voor de goede orde presenteren wij hieronder nogmaals deze opgave. 
De bedragen betreffen telkens aanvullende besparingen van jaar op jaar. 
 
 Inzet op Herstel I  
(bedragen * € 1 mln) 2011 2012 2013 2014 Totaal  

Sociaal  12,0 7,9 16,6 4,4 40,9 

Fysiek 31,3 4,8 2,2 2,9 41,3 
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Bedrijfsvoering 39,6 32,8 15,7 23,8 111,9 

Innovatie    14,0 14,0 

Totaal 82,9 45,6 34,5 45,1 208,1 
 
In het najaar 2011 heeft het College in de hoofdlijnen van de Begroting 2012 
aangekondigd dat deze besparingen niet voldoende zijn. Voor het behoud van een 
gezonde financiële positie en om de ambities in het Programakkoord waar te kunnen 
maken, schatte het College in dat aanvullende besparingen van € 80 tot 100 miljoen 
noodzakelijk waren. Daar lag de volgende onderbouwing aan ten grondslag: 
 
Structureel verwachte tekort bij Begroting 2012  
(bedragen * € 1 mln)  

Nieuwe rijksbezuinigingen PM 

Decentralisatie rijkstaken (incl. besparingsdoelstelling)_ PM 

Horizon financiering (incidentele posten voor dekking structurele uitgaven) 45 

Herijking gemeentefonds en vaste bedrag  30-40 

Tekort op uitkeringslasten Wet Werk en Bijstand 20 

Totaal 80-100 
 
Het College is vervolgens de operatie Amsterdam Financieel Gezond gestart, met daarin 
de in het vorige hoofdstuk beschreven stresstest, de analyse van de financieringsvraag en 
het strategisch personeelplan. Daarnaast heeft het College opdracht gegeven tot het 
maken van twee inventarisaties van besparingsmogelijkheden: 

• 1 Stad, 1 Opgave: € 60 tot 90 miljoen aan besparingen op raakvlak van centrale 
stad en stadsdelen; 

• Inzet op Herstel II: € 150 miljoen aan bezuinigingsmaatregelen voor de centrale 
stad. 

Dit voorwerk stelt ons nu in staat om keuzes aan u voor te leggen. Keuzes die 
noodzakelijk zijn om een structureel sluitende meerjarenbegroting te kunnen blijven 
presenteren.  
 
 
 

3.1  Financiële opgave  

In het voorjaar van 2012 heeft het College het Financieel Meerjaren Perspectief 2013-
2016 opgesteld, dat de financiële ontwikkelingen bij ongewijzigd beleid weergeeft. Het 
beeld bevestigt wat het College in het najaar 2011 al vermoedde: het structurele tekort 
loopt verder op. Daarbij zijn er grote financiële onzekerheden omtrent 
renteontwikkelingen, rijksbezuinigingen en financieringsmogelijkheden.  
We willen voorbereid zijn op financiële schokken. Belangrijk daarbij is dat we onze 
meerjarige cijfers periodiek toetsen aan de laatste ontwikkelingen en inzichten. Een 
structureel sluitende meerjarenbegroting blijft daarbij het uitgangspunt.  
 
1. Financieel Meerjaren Perspectief 
 
Het Financieel Meerjaren Perspectief (FMP) toont de ontwikkeling bij ongewijzigd beleid.  
 

 Bedragen * € 1 mln 2013 2014 2015 2016 totaal  

I Reguliere FMP posten -51,9 -10,3 -30,2 -3,2 -95,6 

II Inzet op Herstel I 34,5 45,1   79,6 

III Opschonen begroting  -13,9 -13,9 -8,0 0 -35,8 

IV  Stelpost Hervormingen 25,8    25,8 

 Subtotaal -5,5 20,9 -38,2 -3,2 -26,0 
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De tabel laat zien dat wanneer we geen aanvullende maatregelen treffen, de Begroting 
2013 een structureel tekort heeft van € 5,5 miljoen. In de jaren daarna loopt dit tekort op 
tot € 26 miljoen. In deze cijfers is nog geen rekening gehouden met de gevolgen van 
nieuwe rijksbezuinigingen of een verder verslechterend financieel economisch 
perspectief. Het volledig realiseren van de eerder vastgestelde bezuinigingsopgave van 
€ 208 miljoen (Inzet op Herstel I) in de periode 2011-2014 is wel opgenomen. Tevens is 
verder gegaan met maatregelen om de begroting op te schonen (zie bijlage 1). 
 
Bij de Begroting 2012 is een stelpost Rijksbezuinigingen en hervormingen gevormd van 
€ 25,8 miljoen. In 2012 is dit budget, gezien alle financiële onzekerheden, eenmalig 
(incidenteel)  ingezet. Aangezien de stelpost gevormd is met structurele middelen, is het 
volledige bedrag vanaf 2013 weer beschikbaar voor het FMP 2013-2016 
 
Onderdeel van het programakkoord was tot een besparing te komen van € 14 miljoen 
door procesinnovaties. Deze zijn tot nu toe nog niet gerealiseerd. Het College denkt 
echter dat de besparingsmogelijkheden uit 1 Stad, 1 Opgave (zie paragraaf 4.1) en 
benchmarkgegevens laten zien dat met slimmer werken en innovaties voldoende 
overcapaciteit ontstaat om deze besparing te realiseren. Het doel om door innovaties tot 
besparingen te komen blijft gehandhaafd, zij het dat deze taakstelling van € 14 miljoen 
wordt opgenomen in 1 Stad, 1 Opgave. We zullen ze ook als onderdeel presenteren.  
De FMP reeks wordt daarmee als volgt:  
 

 Bedragen * € 1 mln 2013 2014 2015 2016 totaal  

1 Financieel Meerjaren Perspectief -5,5 6,9 -38,2 -3,2 -40,0 
 
In bijlage 1 is een uitgebreide toelichting op het FMP opgenomen. 
 
Vergelijking met vorig FMP 
In vergelijking met het FMP 2012-2015 van vorig jaar is het financiële beeld voor het 
huidige FMP 2013-2016 aanzienlijk verslechterd.  
 

  Bedragen * € 1 mln  2013 2014 2015 2016 totaal  
 FMP 2012-2015 13,7 44,3 -20,6     
 FMP 2013-2016 -5,5 6,9 -38,2 -3,2   
  Verschil  -19,2 -37,4 -17,6   -74,2 
  
 
Voor de jaren 2013 t/m 2015 tezamen hebben we de prognoses met ruim € 74 miljoen 
naar beneden bijgesteld. De € 14 miljoen aan besparingen door procesinnovaties die in 1 
Stad, 1 Opgave zijn verwerkt, zijn hierin meegenomen. De overige € 60 miljoen wordt 
verklaard door:  
 
-/-€ 35,8 miljoen lasten voor het opschonen van de begroting 
+ € 25,8 miljoen stelpost hervormingen 
-/- € 19,5 miljoen WWB lasten 
-/- € 19,3 miljoen lagere baten rente en afschrijving 
-/- € 10,2 miljoen lagere kasstromen Haven, belasting- en erfpachtinkomsten en dividend 
van onze deelnemingen 

 
2. Inschatting gevolgen rijksbezuinigingen 
 
Het minderheidskabinet van VVD en CDA met gedoogsteun van de PVV voerde in het 
voorjaar van 2012 onderhandelingen over aanvullende bezuinigingen, bovenop de reeds 
vastgestelde bezuinigingen van € 18 miljard in het regeerakkoord. Op 23 april j.l. is 
bekend geworden dat de besprekingen niet tot resultaatafspraken leiden en nieuwe 
verkiezingen zullen volgen. Nog in diezelfde week is een akkoord gesloten over de 
Begroting 2013 door de partijen VVD, CDA, D66, GroenLinks en de ChristenUnie. Dit 
akkoord met nieuwe rijksbezuinigingen zal van invloed zijn op de inkomsten van de 
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gemeente, onder andere via de doorwerking van rijksbezuinigingen op het 
gemeentefonds. Op het moment van schrijven zijn de exacte gevolgen voor onze 
begroting nog niet bekend. 
 
Het blijft zodoende onzeker welke besparingstaakstelling we precies van het Rijk mogen 
verwachten. Voorlopig nemen we € 60 miljoen structureel op als mogelijke effecten van 
nieuwe rijksbezuinigingen. Het zwaartepunt ligt in 2014. Opgemerkt moet worden dat 
deze bedragen indicatief zijn. De komende tijd zullen wij het met regelmaat toetsen aan 
de meest recente informatie van het Rijk. Mogelijk leidt dit nog vóór het vaststellen van de 
Begroting 2013 tot aanpassingen. 
 

 Bedragen * € 1 mln 2013 2014 2015 2016 Totaal  

2 Inschatting gevolgen rijksbezuinigingen  -10,0 - 40,0 -10,0  -60,0 
 
 
Herijking gemeentefonds 
Op zijn vroegst in 2014 zal ook de herijking van het gemeentefonds inclusief eventuele 
aanpassing van het vaste bedrag voor de G4 zijn doorwerking hebben. De herijking heeft, 
zo is de afspraak met het rijk, geen invloed op de omvang van het gemeentefonds, maar 
betreft een objectieve herverdeling van de geldpot (het gemeentefonds) tussen 
gemeenten. Het effect voor Amsterdam is onbekend. 
 
3. Structurele uitgaven 
 
De keuzes van het College leiden in 2013 leiden tot € 17,8 miljoen extra uitgaven. In 2014 
nemen de uitgaven met € 2,2 miljoen toe. Het betreft onder andere onvermijdelijke kosten 
voor tunnelveiligheid, onderhoud infrastructuur en onderwijshuisvesting. Daarnaast acht 
het College enkele uitgaven op het gebied van armoedebestrijding, behoud van WSW–
medewerkers, AT5 en veiligheid van belang. Ook de eind april 2012 nieuw afgesloten 
CAO voor ambtenaren legt een beslag op de structurele ruimte. In hoofdstuk 5 worden 
deze uitgaven en keuzes nader toegelicht.   
 

  Bedragen * € 1 mln 2013 2014 2015 2016 Totaal  
3 

Structurele uitgaven -17,8 -2,2   -20,0 
 
 
 

3.2  Financiële keuzes  

4. Bezuinigingen gemeentelijke organisatie 1 Stad 1  Opgave 
 
De tekorten in de stad lopen op. Aanzienlijke hervormingen zijn nodig om de gemeente 
klaar te maken voor de toekomst. Het College kijkt daarbij eerst naar de wijze waarop de 
gemeentelijke organisatie georganiseerd is. Samen met de stadsdeelbestuurders zetten 
we maximaal in op het verbeteren van de effectiviteit en efficiency van de totale 
gemeentelijke organisatie. De inventarisatie van Amsterdam Financieel Gezond toont de 
mogelijkheden hiertoe aan. Het College wil in de komende 3 jaren minimaal € 120 miljoen 
besparen.  
Een bedrag van € 90 miljoen wordt bespaard door dubbelingen in de uitvoering van taken 
weg te nemen en door werkzaamheden efficiënter en eenduidiger te beleggen. Dit leidt 
onvermijdelijk ook tot het inkrimpen van het personeelsbestand. Daarnaast kijken we op 
basis van benchmarkgegevens waar overbezetting en onevenredig hoge kosten kunnen 
worden teruggebracht en waar procesinnovatie mogelijk is. Dit moet tot  € 30 miljoen aan 
besparingen leiden. Deze aanvullende besparingen zullen deels gepaard gaan met 
taakreducties.  
In totaal besparen de centrale stad en stadsdelen € 120 miljoen: € 30 miljoen in 2013, 
€ 60 miljoen in 2014 en € 30 miljoen in 2015. Voor 2013 is het aandeel centrale stad 
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hierin, gerekend met verhouding stadsdeelfonds (40%) - gemeentefonds (60%), circa € 18 
miljoen.  
 
Met dergelijke organisatieveranderingen gaan frictiekosten gepaard. Het College schat 
deze kosten voor de jaren 2013-2016 op achtereenvolgens € 16 miljoen, € 31,5 miljoen, 
€ 20,5 miljoen en € 3,5 miljoen. We zullen deze schatting bij de Begroting 2013 nader 
onderbouwen op basis van de dan uitgewerkte bezuinigingsmaatregelen. 
 

 Bedragen * € 1 mln 2013 2014 2015 2016 Totaal  

4 1 Stad, 1 opgave  18,0 36,0 18,0  72,0 
 

Dekking nominaal tbv frictiekosten -16,0  -15,5 11,0 17,0 -21,5 
 
5. Nominale compensatie 
 
Het College heeft gezien de onzekerheden en risico’s besloten de gemeentelijke diensten 
en bedrijven niet voor nominale ontwikkelingen te compenseren. Gemeentebreed stellen 
we de nullijn in. Dit bespaart vanaf 2013 € 16 miljoen structureel. Hoewel wij pas bij de 
Kadernota 2014 aan de orde komt, gaan we er in deze Kadernota van uit we ook in 2014 
zullen vasthouden aan de nullijn. Dit bespaart aanvullend € 15,5 miljoen. Deze 
besparingen wil het College inzetten voor het dekken van de frictiekosten die gepaard 
gaan met besparingsopgaven. De stadsdelen dragen aan het inhouden van loon- en 
prijscompensatie evenredig bij, aangezien de frictiekosten voortvloeien uit de maatregelen 
van 1 Stad, 1 Opgave. 
 
De nullijn levert structurele besparingen op, terwijl frictiekosten in hun aard incidenteel 
zijn. De verwachting is dat in de loop van 2015 de benodigde hoeveelheid frictiekosten 
afneemt en een deel van de ingehouden middelen weer vrij beschikbaar komen. Bij het 
uitwerken van de besparingsvoorstellen zal meer duidelijk worden over de termijn waarop 
dit gebeurt. Vooralsnog gaan we uit van  € 11 miljoen vrijkomende middelen in 2015 en 
€ 17 miljoen in 2016. 
 

 Bedragen * € 1 mln 2013 2014 2015 2016 Totaal  
5 Geen nominale compensatie  

in 2013 en 2014 16,0  15,5   31,5 
 
 
6. Inzet op Herstel II 
 
De maatregelen uit Inzet op Herstel I en de maatregelen 1 Stad, 1 Opgave volstaan niet 
om in deze financieel onzekere tijden tot een structureel sluitende begroting te komen. 
Het College ziet zich gedwongen tot het nemen van aanvullende besparingsmaatregelen. 
Deze tellen op tot een bedrag van ruim € 20 miljoen, waarvan € 19 miljoen in 2013. In 
hoofdstuk 4 worden de maatregelen onder Inzet op Herstel II nader beschreven.  
 

 Bedragen * € 1 mln 2013 2014 2015 2016 Totaal  

6 Inzet op Herstel II 19,0 0,6 0,2 0,8 20,5 
 
 
 

3.3  Totaaloverzicht  

Bovenstaande financiële ontwikkelingen en de keuzes die het College daarbij voorstelt 
zijn in de volgende tabel samengevat. De keuzes leiden tot een structureel sluitende 
meerjaren begroting: in 2016 sluit het meerjarenbeeld nagenoeg op nul.  
 
In 2013 resteert een bedrag van € 3,7 miljoen. Hiervan gebruiken we € 2 miljoen om het 
incidentele tekort te dekken. Het College stelt voor, gezien alle onzekerheden, het 
resterende bedrag mee te nemen in de begrotingsvoorbereiding 2013.  
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  Structureel (* € 1 mln) 2013 2014 2015 2016 Totaal  
1 Reguliere FMP posten, 

opschonen begroting en inzetten 
stelpost hervormingen 2012  -40,0 -24,2 -38,2 -3,2 -105,6 

 Inzet op Herstel I 34,5 31,1   65,6 
2 Inschatting gevolgen 

rijksbezuinigingen  -10,0 - 40,0 -10,0  -60,0 
3 Structurele uitgaven -17,8 -2,2   -20,0 

4 1 Stad, 1 Opgave  18,0 36,0 18,0  72,0 
 Dekking nominaal tbv 

frictiekosten -16,0  -15,5 11,0 17,0 -3,5 
5 Geen nominale compensatie in 

2013 en 2014 16,0  15,5   31,5 

6 Maatregelen Inzet op Herstel II 19,0 0,6 0,2 0,8 20,5 

  Totaal  3,7  1,3 -19,0 14,6 0,6 

 
 
Gemeentelijke besparingsopgave 
De totale voorgestelde bezuinigingsopgave is aanzienlijk. Deze is in onderstaande tabel 
weergegeven.  
 

  Structureel (* € 1 mln) 2013 2014 2015 2016 Totaal  

1 Inzet op Herstel I 34,5 31,1   65,6 

4 1 Stad, 1 Opgave  18,0 36,0 18,0  72,0 
5 Geen nominale compensatie 

in 2013 en 2014 16,0  15,5   31,5 

6 Inzet op Herstel II 19,0 0,6 0,2 0,8 20,5 

  Totaal  87,5  83,1 18,2 0,8 189,6 

 
Met de Kadernota 2013 stelt het College dus in totaal € 124 miljoen (189,6 – 65,6 = 124) 
aan nieuwe bezuinigingen voor de centrale stad voor.  In het volgende hoofdstuk worden 
de keuzes beschreven die het bestuur maakt om de bezuinigingen te realiseren.  

 

 

4  Bestuurlijke keuzes 
 
De taakstelling waar de gemeente voor staat, vraagt om fundamentele keuzes. Om de 
voorgestelde € 124 miljoen aan nieuwe bezuinigingen voor de centrale stad mogelijk te 
maken is hervorming van de gemeentelijke organisatie nodig. Het College wil deze 
veranderingen combineren met aanpassing van het strategisch personeelsbeleid. 
Daarnaast slaagt de hervorming alleen als we komen tot één financieel stelsel en een 
integrale ramingsfunctie. De reeds vastgestelde inhoudelijke hervormingen van diverse 
beleidsterreinen zetten we onverkort door. In de hervormingsagenda zijn in 2010 en 2011 
in totaal elf beleidsterreinen opgenomen. De eerste resultaten zijn zichtbaar, maar zeker 
het sociaal domein vraagt blijvende aandacht. Het doel van de hervormingen is en blijft 
om burgers betere dienstverlening te bieden tegen lagere kosten.  
Om te kunnen blijven investeren in de stad kiest het College ervoor om selectief te 
bezuinigen op taken. Het College stelt bezuinigingen voor op basis van de inventarisatie 
van Inzet op Herstel II. Het College sluit af met de beheersmaatregelen in het 
Vereveningsfonds. 
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4.1  Bezuinigingen gemeentelijke organisatie: 1 Sta d 1 Opgave 

De taakstelling van € 120 is gebaseerd op de bevindingen van Amsterdam Financieel 
Gezond. Verandertrajecten zijn in kaart gebracht die leiden tot kostenreductie of 
verhoging van de opbrengsten voor de gemeentebegroting. In samenspraak met 
stadsdelen is uit het rapport 1 Stad 1 Opgave (zie bijlage 9) voor minimaal € 90 miljoen 
aan besparingsmogelijkheden gekozen. Aanvullend daarop verwachten het College en 
stadsdeelbesturen nog € 30 miljoen aan extra efficiencymaatregelen (met mogelijk impact 
op het voorzieningenniveau) te kunnen treffen. Deze inschatting is gebaseerd op een 
benchmark waaruit blijkt dat de gemeente Amsterdam op een aantal terreinen aanzienlijk 
meer mensen en middelen inzet dan vergelijkbare gemeenten.  
 
De besparingsmogelijkheden die voortvloeien uit Amsterdam Financieel Gezond zijn te 
omvangrijk om in een keer op te pakken. We kiezen daarom voor 17 nog nader uit te 
werken maatregelen. De keuze is gebaseerd op de inschatting dat deze veranderingen:  

• de grootste besparing in efficiency of opbrengst opleveren; 
• het snelst te realiseren zijn met de minste inspanning; 
• het hoogste maatschappelijk rendement opleveren, dan wel de minste negatieve 

impact hebben; 
• Amsterdam sterker uit de crisis laten komen. 

 
De 17 richtingen zijn met de beoogde besparingen in onderstaande tabel opgenomen. 
Daaronder  lichten we de afzonderlijke maatregelen toe. 
 

 Uitwerkrichting Beoogde besparing 

(* €1 miljoen) 

1 Sociaal: beleidsuitgaven 4,5 

2 Sociaal: uniformering en vereenvoudiging subsidies 2 

3 Sociaal: schuldhulpverlening 2 

4 Sociaal benchmark 13 

5+6 Fysiek: slimmere financiële monitoring ruimtelijke projecten en 

bundelen kennis en capaciteit RO 

3 + 15 

7 Fysiek: Standaardisering beheer openbare ruimte (Puccini) 5 

8 Fysiek: Inkoop GWW 6 

9 Fysiek: Afvalbeheer / inzameling 3,5 

10 Fysiek: Parkeren 15 

11 Fysiek benchmark 14 

12 Dienstverlening 10 

13 Personeel 12 

14 Inkoop overig 2 

15 Huisvesting panden afstoten 5 

16 Toezicht 5 

17 Bestuur en ondersteuning benchmark 3 

 Totaal 120 
 
De beoogde besparingen moeten nog voorzien worden van een solide businesscase. Dit 
zal in de aanloop naar de Begroting 2013 gebeuren.  
 
Toelichting maatregelen 
 
Ad 1, 2 en 3. Besparingen sociaal domein 
Stadsdelen en diensten dubbelen taken in het sociaal domein. Door efficiëntere verdeling 
van taken kan naar verwachting de beleids- en regiecapaciteit met 10% verminderd 
worden.  
Onze gemeente geeft jaarlijks € 700 miljoen uit aan subsidies. Dat gebeurt voor diverse 
beleidsonderdelen en vanuit verschillende gemeentelijke diensten en stadsdelen. Daarbij 
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worden soms ook verschillende subsidieverordeningen en verantwoordingsmethoden 
gebruikt. Dit kan zowel voor de subsidieontvanger in de stad als voor de gemeente beter 
georganiseerd en gestroomlijnd worden. En dat bespaart geld. We brengen de expertise 
op het gebied van subsidies bij elkaar, voeren uniformering door en schaffen bijzondere 
verklaringen af. Dit zal ook besparingen bij de ontvangende partijen in de stad opleveren, 
zodat lagere subsidiebedragen verstrekt kunnen worden.  
Ook bij de schuldhulpverlening kunnen door een heldere rol- en taakverdeling tussen 
stadsdelen en diensten de totale uitgaven worden verlaagd.  
 
Ad 4, 11, 17 Benchmark sociaal, fysiek en bestuur 
Als onderdeel van de inventarisatie naar besparingsmogelijkheden 1 Stad, 1 Opgave 
heeft bureau Berenschot een benchmark uitgevoerd op de uitgaven en 
personeelsomvang bij verschillende gemeenten. De gemeente Amsterdam is vergeleken 
met de hoeveelheid medewerkers en kosten van andere 140.000+ gemeenten. Voor 
zowel de omvang van het personeel als van de uitgaven is een top 6 gemaakt van de 
beleidsterreinen met de grootste afwijkingen. In onderstaande tabel zijn deze 
beleidsterreinen opgenomen. Op deze terreinen zet de gemeente Amsterdam, in 
vergelijking met andere 140.000+ gemeenten, dus méér mensen en méér middelen in. 
Het College acht op basis hiervan een besparing van € 30 miljoen mogelijk. De 
afwijkingen in formatie en uitgaven is in percentages ten opzichte van het gemiddelde van 
de overige gemeenten weergegeven. 
 
Percentage hogere inzet van formatie en middelen in  vergelijking met 
gemiddelde van andere 140.000+ gemeenten Formatie Uitgaven 

Fysiek: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 45% 8% 

Fysiek: Verkeer, vervoer en waterstaat - 28% 

Fysiek en Sociaal: Milieu en volksgezondheid  - 19% 

Sociaal: Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening 25% 23% 

Sociaal: Onderwijs 7% - 

Sociaal: Cultuur en recreatie 5% - 

Sociaal: Openbare Orde en Veiligheid 4% - 

Sociaal: Economische zaken - 5% 

Bestuur: Algemeen bestuur (waaronder burgerzaken) 12% 8% 
 
Voorgaande tabel laat zien dat de afwijkingen op formatie en uitgaven per beleidsterrein 
verschillen. Op de clusterniveaus fysiek, sociaal en bestuur bekeken, zijn de afwijkingen 
op formatie en uitgaven echter vergelijkbaar. Op basis hiervan is gekozen om een 
taakstelling van € 30 miljoen als volgt over de clusters te verdelen: 
 
Cluster Aandeel Bedrag (* €1 miljoen) 

Fysiek (breed) 48% 14 

Sociaal 42% 13 

Bestuur 10% 3 

Totaal 100% 30 
 
Ad 5+6. Fysiek: Slimmere financiële monitoring ruimtelijke projecten en bundelen kennis 
en capaciteit Ruimtelijke Ordening 
Een aanzienlijk deel van de plancapaciteit gaat op aan monitoring en verantwoording. 
Deze vindt zowel op stadsdeelniveau als op centraal niveau plaats. Dit is een onnodige 
dubbeling van taken; financiële monitoring en verantwoording dient gecentraliseerd te 
worden.  
Door betere inzet van mensen in de ruimtelijke sector (meer werk met minder mensen) en 
door natuurlijk verloop (pensionering) is in dit domein een besparing te realiseren. Hierbij 
telt mee dat we nu vooral ingericht zijn op gebiedsontwikkeling, maar dat de komende 
jaren de focus meer komt te liggen op transformatie van bestaand stedelijk gebied.  
 
Ad 7. Fysiek: Standaardisering beheer openbare ruimte (Puccini) 
Het invoeren van standaardisering in de openbare ruimte (Puccini) leidt tot minder 
variaties in materiaalgebruik (bijvoorbeeld bij wegenbouw) dan de huidige praktijk. Dit 
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genereert inkoopvoordeel. Hierbij is nog geen keuze gemaakt voor een bepaald 
kwaliteitsniveau. 
 
Ad 8. Fysiek: Optimalisatie Inkoop Grond-, Weg- en Waterbouw 
De investeringsprogramma’s van stadsdelen, DIVV en OGA bieden kansen om op inkoop 
van openbare werken te besparen. Mogelijke besparingen komen onder andere voort uit 
een gebiedsgerichte aanpak, waarbij verschillende (onderhouds)werkzaamheden op 
eenzelfde locatie in tijd en volgorde op elkaar worden afgestemd, volume vergroting en 
gezamenlijke inkoop per discipline. 
 
 
 
Ad 9. Fysiek: Afvalbeheer / inzameling 
Elk stadsdeel ontwikkelt eigen beleid en zamelt zelfstandig huishoudelijk afval in via eigen 
uitvoeringsorganisaties. Met uitzondering van stadsdeel West (stichting ASW) is dit 
verweven met de (straat)reiniging. Al deze diensten hebben een eigen systeem 
(container-auto) en capaciteit (materieel en personeel). Meer samenwerking is wenselijk, 
in ieder geval op inkoop en ondersteunende functies. Meer stadsdeeloverschrijdende 
samenwerking op beleid/strategie én uitvoering (gedeeld opdrachtgeverschap als PRO-
AF) moet leiden tot meer kostenefficiëntie en meer milieurendement. Dit kan met behoud 
van decentrale uitvoering.  
 
Ad 10. Fysiek: Parkeren 
De parkeerketen biedt verschillende mogelijkheden om de kosten te verlagen, dan wel de 
inkomsten te verhogen. We kunnen met een combinatie van maatregelen het saldo 
tussen inkomsten en uitgaven met € 15 miljoen verbeteren. Voorbeelden van deze 
maatregelen zijn: 

• Efficiency parkeerketen: de parkeerketen is versnipperd. Efficiëntere 
besluitvorming rond het parkeerbeheer leidt reeds tot besparingen bij de 
stadsdelen. Daarnaast zijn nog mogelijkheden voor meer uniformering, 
rationalisering (bijv. minder automaten) en efficiency (nu worden er 8 
parkeerbeleidsnota’s opgesteld en is sprake van dubbele besluitvorming, etc.); 

• De betalingsgraad is lager geworden de afgelopen jaren. Stadsdelen sturen Cition 
verschillend aan. Een strakkere regie op het toezicht en nieuwe methodieken van 
toezicht kunnen de betalingsraad verhogen. 

 
Het College werkt op dit moment aan een nieuwe invulling van het parkeerbeleid. 
Onderdeel hiervan is de verbetering van de efficiëntie van de parkeerketen met een 
financiële resultaatverplichting van € 15 miljoen. 

 
Ad 12. Eén Stad, één dienstverlening 
Dienstverlening – waaronder loketfuncties en klantcontact – wordt gemeentebreed 
gestandaardiseerd. De dienstverlening zal op minder locaties worden aangeboden en 
uitgevoerd. Het operationele beheer wordt gemeenschappelijk belegd. Beleid- en 
besluitvorming wordt uitgewerkt in een besturingsmodel. 
 
Ad 13. Versobering arbeidsvoorwaarden 
De arbeidsvoorwaarden van de gemeente Amsterdam zijn genereuzer dan die van veel 
andere gemeenten. De gemeente heeft een bijzonder sterke positie als werkgever. Door 
de arbeidsvoorwaarden meer in lijn te brengen met die van andere gemeenten, kunnen 
we op loonkosten besparen.  
 
Ad 14. Inkoop overig 
Jaarlijks koopt de gemeente voor € 1,8 miljard in. De centrale stad geeft hiervan € 1,3 
miljard uit: aan algemene inkopen 45%, aan aankopen in het GWW domein 29% en 
aankopen specifiek voor het sociale domein 24%. Analyse van de inkoop wijst uit dat 
verbeteringen mogelijk zijn. Door fragmentatie op inkoop te verminderen, de focus op 
kostenreductie te vergroten, registratie van data te verbeteren en transparantie in 
gegevens te bevorderen (analyse mogelijkheden vergroten). In het programakkoord is 
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reeds een grote besparing opgenomen (€ 23,7 miljoen). Het College verwacht dat een 
aanvullende besparing van € 2 miljoen mogelijk is.    
 
Ad 15. Huisvesting: afstoten panden 
Er zijn diverse manieren om te bezuinigen op het gebied van huisvesting: 

- Meer panden afstoten en/of verkopen 
- Meer flexwerken 
- Afstoten van bedrijfskantines, meer samenwerken met midden- en kleinbedrijf 
- Onderhoud van gebouwen in één hand 

Het College verwacht dat door een combinatie van maatregelen een aanvullende 
besparing van € 5 miljoen mogelijk moet zijn.  
 
Ad 16. Toezicht 
Door risicoanalyses meer als uitgangspunt te nemen bij de inzet van toezicht en 
handhaving, kan op capaciteit worden bespaard. In deze risicoanalyses zijn datamining 
en koppeling van bestanden opgenomen, alsmede effectmetingen van interventies en 
ervaring van medewerkers meegenomen. Tevens kan meer verantwoordelijkheid gelegd 
worden bij ondernemers (toezicht op toezicht). Interventies worden op de doelgroep 
toegesneden. Deze maatregelen leiden tot een besparing op de formatie met 10% (93 
fte). Het betreft hier alle toezichttaken van de gehele gemeente.  
 
Implementatie maatregelen 1 stad 1 opgave 
 
Om deze besparingen te kunnen realiseren zijn veranderingen in de organisatie nodig. Elk 
van de voorgestelde maatregelen overstijgt het mandaat van individuele diensten en 
stadsdelen. Tegelijkertijd is er de noodzaak om snelheid te houden in besluitvorming, 
waarbij het concernvoordeel leidend is. Voor elk van de 17 uit te werken richtingen zullen 
een wethouder en een stadsdeelbestuurder de verandering aansturen. De verdeling van 
de 17 richtingen over de Collegeleden zijn te vinden in bijlage 3. Per beleidsterrein zorgt 
een ambtelijk opdrachtnemer voor de uitwerking van de gemeentebrede 
bezuinigingsvoorstellen. Dit gebeurt onder de aangegeven bestuurlijke regie en loopt tot 1 
september 2012. Op basis van de uitkomsten van de business case wordt bij de 
begrotingsbesprekingen in september 2012 besloten hoe we de maatregel gaan 
uitvoeren.  
 
De bestuurlijke coalitie die ook de totstandkoming van 1 stad 1 opgave heeft voorbereid 
gaat voor de verdere implementatie als volgt te werk: 

• Bepalen van de taakstellende reductie van het personeelsbestand op basis van 
de  ontwerpen voor de werkprocessen en de implementatie. 

• Vaststellen van de voorwaarden voor deze reorganisaties in overleg met de 
Centrale Ondernemingsraad (COR). 

• Inzetten van middelen voor de frictiekosten (zie paragraaf 6.2.3), na goedkeuring 
van het bestuur. 

• Uitvoeren van de organisatieveranderingen van de centrale stad en stadsdelen op 
basis van de besluitvorming bij de Begroting 2013. 

 
Dit traject wil het College in samenwerking met de stadsdeelbesturen realiseren. Het 
College stelt voor de implementatie van deze bezuinigingen conform artikel 34 van de 
Verordening op de Stadsdelen aan te wijzen als grootstedelijk project. Hiermee wordt de 
ambtelijke leiding belegd bij de gemeentesecretaris. De besparingen uit 1 Stad 1 Opgave 
en daarmee het grootstedelijk project lopen door tot in 2015.  
In overleg met de stadsdelen wordt het grootstedelijk project nader ingevuld en 
afgebakend. Het College wil vervolgens zo snel mogelijk de benodigde besluiten aan de 
Raad voorleggen. Op deze manier scheppen we de randvoorwaarden voor de 
implementatie van de gemeentebrede besparingen en de verwerking van het financiële 
effect hiervan in de Begroting 2013.  
 
De verandertrajecten uit 1 Stad 1 Opgave worden ondersteund door een 
programmaorganisatie die zorgt voor de voorbereiding van de besluitvorming, regie op 
proces en integraliteit en de inbreng van de benodigde expertise.  
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4.2  Hervorming gemeentelijke organisatie en person eelsbeleid 

In de vorige paragraaf is aangegeven dat organisatieveranderingen nodig zijn om € 120 
miljoen te kunnen besparen. Dit leidt op korte termijn tot een gemeentebrede 
veranderaanpak om de bezuinigingen te realiseren. Maar het leidt ook tot de noodzaak 
om toe te werken naar een andere gemeentelijke organisatie. Dit moet niet alleen leiden 
tot meer efficiency maar ook tot hogere effectiviteit en slagvaardigheid.  
 
Nieuwe inrichting gemeentelijke organisatie 
 
In het raadsbesluit van 2009 over de fusie van de stadsdelen is Eén Amsterdam als 
centraal uitgangspunt voor de gemeente gekozen. Het College wil toewerken naar één 
ambtelijke organisatie per 1 januari 2014. Voorstel is om samen met de stadsdelen de 
mogelijkheden uit te werken die leiden tot een effectievere en efficiëntere ambtelijke 
organisatie. De gemeentesecretaris krijgt de opdracht per 1 september 2012 scenario’s 
voor te leggen voor wenselijke veranderingen in de gemeentelijke organisatie. 
 
Uitgangspunt daarbij is dat een stad als Amsterdam altijd gebiedsgericht zal blijven 
werken. Maar de aansturing en organisatie van de ondersteunende bedrijfsvoering en 
concernbrede staffuncties (PIJOFACH4) wil het College centraal beleggen. Dat betekent 
één ambtelijke organisatie met centrale aansturing van de bedrijfsvoering. Dit heeft impact 
op zowel de centrale stad als de stadsdelen. 
 
Bij de diensten staat de implementatiekracht onder druk door hervormingen op diverse 
beleidsterreinen en meerdere rondes bezuinigingen. Diensten moeten en kunnen de 
samenwerking met elkaar en met de stadsdelen verbeteren. Het feit dat diensten vaak 
vanuit een verschillend perspectief handelen werkt complicerend: soms vanuit het gebied, 
soms vanuit het beleidsterrein, maar steeds vaker ook vanuit de doelgroep. Het brengt 
ons tot de conclusie dat vereenvoudiging van de organisatie en sturing noodzakelijk is om 
de slagkracht van de diensten van de centrale stad te verbeteren.  
 
Een vermindering van het aantal diensten vereenvoudigt de ambtelijke samenwerking en 
verhoogt de bestuurbaarheid van de stad. Daarnaast wil het College de wendbaarheid, 
daadkracht en effectiviteit van diensten verbeteren door meer eenduidige sturing te 
organiseren. Concrete voorstellen hiervoor worden voor 1 september 2012 als onderdeel 
van de bestuursopdracht voor de nieuwe gemeentesecretaris uitgewerkt. 
  
De hierboven voorgestelde veranderingen sluiten in belangrijke mate aan op 
veranderingen in de gemeentelijke organisatie die de afgelopen 5 jaar al zijn ingezet: 
stappen richting concernvorming en professionalisering van de bedrijfsvoering. Belangrijk 
hierbij zijn de bundeling van bedrijfsvoering in concernvoorzieningen, herpositionering van 
diensten en bedrijven, clustering van diensten in allianties en verbeteringen in het 
bestuurlijk stelsel, waaronder de fusie van stadsdelen.  
 
Strategisch personeelsbeleid 
 
Het College is trots op het Amsterdamse ambtenarenkorps. Op veel terreinen wordt 
uitstekende dienstverlening aan inwoners en bedrijven aangeboden. In tijden van crisis en 
nood is een onbegrensde energie te activeren en wordt uitstekend samengewerkt. Het 
College is zich ook ervan bewust dat de hervormingen en bezuinigingen de komende 
jaren veel van onze mensen vragen. Het vergt nieuwe werkwijzen bij een teruglopend 
personeelsbestand.  
 
Het strategisch personeelsplan toont op termijn een spanning aan in de vraag naar 
arbeidskrachten en het aanbod van personeel op de arbeidsmarkt. Het 

                                                      
4
 PIJOFACH = ondersteunende bedrijfsvoering en concernbrede staffuncties op het gebied van Personeel, ICT, 

Juridisch, Organisatorisch, Facilitair, Administratief, Communicatie en Huisvesting 
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personeelsbestand van de gemeente vergrijst, de behoefte aan hoger opgeleid personeel 
neemt toe, en door efficiencymaatregelen neemt de vraag naar lager geschoold personeel 
af. Dit komt mede door automatisering van de financiële administraties, andere invulling 
van facilitaire functies en digitalisering van uitvoeringsprocessen. 
 
Uitgangspunt blijft een sociaal werkgeverschap voor alle medewerkers. Onderdeel 
daarvan is ontwikkeling van talent en het bieden van interessante loopbanen. Daarnaast 
kiest het College voor een versteviging van de wendbaarheid en weerbaarheid van onze 
medewerkers.  
 
Flexibiliteit is geen toverformule, maar betreft vooral een verdeling van 
verantwoordelijkheden. De werkgever zorgt voor kansen, opleidingen en loopbaanpaden. 
De medewerkers werken actief aan hun ontwikkeling en zijn zich voortdurend bewust van 
de mogelijkheden op de interne en externe arbeidsmarkt. Dit vergroot zowel de 
weerbaarderheid als de mogelijkheden van plaatsing. Indien een medewerker of een 
organisatieonderdeel in de knel komt, past een extra betrokkenheid van de leiding. Deze 
richt zich niet op de verdediging van rechten en aanspraken, maar op het verkennen van 
nieuwe kansen en het stimuleren hiervan. Zo staat niemand aan de kant. 
 
De keuze voor nieuwe bezuinigingen van € 124 miljoen maakt het onvermijdelijk dat 
honderden banen verloren zullen gaan. Deze ingreep is pijnlijk maar noodzakelijk. Door 
efficiënter en daarmee goedkoper te werken kunnen bezuinigingen worden voorkomen 
die de Amsterdammers direct raken door lastenverzwaring of vermindering van 
voorzieningen. Een aanzienlijk deel van het verlies aan arbeidsplaatsen worden 
opgevangen door natuurlijk verloop. Maar voor een deel van het gemeentelijke personeel 
is de werkgelegenheid niet meer verzekerd. Deze medewerkers kunnen rekenen op 
goede sociale randvoorwaarden voor begeleiding van werk naar werk. Bij 
verzelfstandiging of uitplaatsing van werk is de zorg voor een goede en gelijkwaardige 
overgang van medewerkers vast onderdeel van de besluitvorming.  
 
Om in tijden van reorganisatie het sociaal werkgeverschap te kunnen handhaven maakt 
het College de volgende keuzes in het strategisch personeelsbeleid: 

• Gezamenlijk met stadsdelen reserveert het College als onderdeel van de 
frictiekosten middelen om talent- en mobiliteitsontwikkeling van medewerkers te 
stimuleren. Deze middelen zijn eveneens bedoeld voor de gevolgen van 
toepassing van het sociaal plan. Bij de rekening 2012 zal op basis van het dan 
bekende verloop van personeel bezien worden of deze voorziening toereikend is.  

• Het College zal in overleg treden met de vakorganisaties in hoeverre een 
Amsterdams akkoord mogelijk is, waarbij een investering in meer ontwikkeling en 
mobiliteit van onze medewerkers de inzet vormt. 

• De maatregel uit Inzet op Herstel I om te besparen op de kosten voor opleidingen 
wordt ingetrokken. 

• Het College neemt bij de Begroting 2013 besluiten om de specifieke gevolgen 
voor het verlies van werkgelegenheid bij medewerkers in de lagere loonschalen 
(tot en met schaal 6) op verantwoorde wijze op te vangen; 

• Om flexibeler personeel in te kunnen zetten, vervangt het College de sturing op 
de normering van de totale externe inhuur door een zeer stevige beperking op 
inhuur die een equivalent van de WOPT-norm te boven gaat.  Inhuur boven de 
WOPT-norm is alleen toegestaan na voorafgaande goedkeuring door het College 
en zal gerapporteerd worden aan de Raad. De overige inhuur vindt plaats tegen 
laagst mogelijke prijs via raamovereenkomsten. De sturing gebeurt op een vooraf 
vast te stellen formatie per organisatie-eenheid en kosten. 

 
Veranderaanpak organisatie, personeelsbeleid en bek ostiging 
 
Het toewerken naar één ambtelijke organisatie, de aanpassingen in het strategisch 
personeelsbeleid en de wijze van bekostiging zal tot januari 2014 in beslag nemen. 
Samenhang in de uitvoering en implementatie van deze veranderingen is cruciaal. De 
nieuwe gemeentesecretaris, die per 1 juni 2012 aantreedt, krijgt de opdracht van het 
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bestuur om per 1 september 2012 een veranderaanpak voor de nieuwe organisatie-
inrichting voor te leggen. 
 
Om de nieuwe inrichting en aansturing van de organisatie mogelijk te maken, kunnen 
aanpassingen in de Verordening op de Stadsdelen, de NRGA en de mandaatstructuren 
nodig zijn.  
 
De wethouders bestuurlijk stelsel en financiën hebben de regie over voorbereidingen van 
deze hervormingen. Hierbij zal bestuurlijk en ambtelijk intensief worden samengewerkt 
met de stadsdelen. De gemeenteraad beslist op voordracht van het College over de 
wijzigingen in de organisatie. 
 
 

4.3  Van één stad één opgave naar één stad één fina ncieel stelsel 

Als stad staan we voor de gezamenlijke opgave om met één gezamenlijk budget onze 
taken zo efficiënt en effectief mogelijk vorm te geven. Dit vraagt om onderlinge solidariteit 
van de organisatie-eenheden (diensten, stadsdelen) en om solidariteit van en met andere 
gemeenten en het rijk. Het afgelopen jaar hebben we ons met één stad één opgave 
geconcentreerd op de verbetering van de efficiency van het ambtelijk apparaat en het 
inzicht in de begroting. Naast de geëigende begroting ontvangt u als bijlage bij de 
Begroting 2013  een geconsolideerde begroting van alle gemeentelijke diensten en 
stadsdelen ingedeeld naar de 12 programma’s van besturen zonder ballast. Vanaf de 
jaarcyclus 2014 ontvangt de Raad de integrale begroting en jaarrekening. Deze zal 
worden opgemaakt volgens een nieuwe programma- en productstructuur (taakgebieden), 
welke door de Raad zal worden vastgesteld. Hiermee is in één oogopslag te zien welke 
taakgebieden welk budgetaandeel ontvangen en besteden.  
 
We werken toe naar één stad één financieel stelsel; een toekomstbestendig financieel 
stelsel dat effectiviteit en efficiency bevordert. Met de keuze voor één stad één financieel 
stelsel volgen we het advies van de Raad voor de Stadsdeelfinanciën d.d. 22 maart 2012 
(zie bijlage 5). Ook draagt dit stelsel bij aan een betrouwbare en structurele raming van 
inkomsten en uitgaven en een weerbaarder en wendbaardere financieringstructuur. Dit 
stelsel stelt ons in staat om op een objectieve en transparante wijze het budget per 
taakgebied te bepalen. Dit budget wordt bepaald door het  een bestuurlijk gewenst 
voorzieningenniveau en een optimale taakverdeling (schaalniveau uitvoering taak). Een 
confrontatie van dit objectief bepaalde budget met de werkelijke uitgaven in Amsterdam 
leidt tot een analyse welke keuzes in voorzieningenniveau en taakverdeling noodzakelijk 
zijn om binnen het objectieve budget te blijven.  
 
 

4.4  Integrale ramingsfunctie 

Het betrouwbaar en structureel ramen van inkomsten en uitgaven voor de diverse 
taakgebieden vergt in deze tijd van financiële krapte en grootschalige decentralisaties 
bijzondere aandacht. Sinds begin 2012 zet de directie middelen en control daarom samen 
met de diensten en stadsdelen, onderzoek en statistiek en stedelijke bestuursadvisering 
een integrale ramingsfunctie op.  
 
Door raming kunnen we onze inkomsten en uitgaven optimaliseren. Met een diepgaande 
analyse van macrobudget- en verdeelmodellen van het rijk en de verschillen in 
inkomstencapaciteit binnen de stad kunnen inkomsten worden vergroot. Grondige kennis 
van de keten is nodig om binnen Amsterdam en met de regio te komen tot 
taakoptimalisatie. Soms vraagt een taak om regionale, grootstedelijke aanpak (bijv. 
Noord-Zuidlijn) anderen zijn gebaat bij een lokaal geïntegreerde aanpak (bijv. kwetsbare 
huishoudens). Verder kan een uitgavenverhogende maatregel voor de ene taak (bijv. 
meer preventieve jeugdzorg) een besparend effect hebben op een andere taak (bijv. 
lagere veiligheidsuitgaven). Scherp zicht op de uitgaven maakt adequate keuzes over 
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voorzieningenniveau (bijvoorbeeld inzet op duurzaamheid of minder werkloosheid) en 
efficiency mogelijk.  
 
Om te komen tot het ramingmodel worden de taken, inkomsten en uitgaven geanalyseerd 
en geobjectiveerd. De uitgaven worden beoordeeld op noodzakelijkheid. Hiertoe wordt 
Amsterdam ook vergeleken met gemeenten met dezelfde objectieve kenmerken voor een 
taakgebied (bijvoorbeeld inwoneraantal, centrumfunctie en slechte sociale structuur).  
 
In een ramingmodel wordt al deze informatie tegen elkaar afgezet en wordt tevens 
rekening gehouden met de benodigde beleid- en financiële ruimte voor diensten en 
stadsdelen, zodat ze in kunnen spelen op de lokale/specifieke situatie.  
In de begroting van 2014 presenteren we de resultaten van het ramingmodel.  
 
 

4.5  Hervormingen beleid 

Van hervormingsagenda naar 11 hervormingen 
 
Bij de begroting van 2010 is met de hervormingsagenda het accent gelegd op een aantal 
inhoudelijke hervormingen, met name in het sociaal domein. In de Kadernota 2012 is het 
aantal verbreed naar 11 hervormingen. Voor een aantal hervormingen voor 2012 zijn 
incidenteel middelen beschikbaar gesteld uit de stelpost hervormingen. De 
verantwoording daarover vindt plaats in de rekening 2012. De Raad is zowel in de 
Begroting 2012, als via raadsvergaderingen en commissies op hoofdlijnen geïnformeerd 
over het geheel van de hervormingen (zie tabel overzicht hervormingen). Ook voor de 
komende periode is het uitgangspunt dat de hervormingen langs de lijn van de 
portefeuilles besproken worden. 
 
Als gevolg van de val van het kabinet kunnen decentralisaties in het sociale domein, zoals  
jeugd, AWBZ-begeleiding (Zorg/WMO) en de wet werken naar vermogen (wwnv, re-
integratie) controversieel verklaard worden. In elk geval voor de Wwnv en AWBZ-
begeleiding zal dit uitstel betekenen van de decentralisatie naar 2014. De decentralisatie 
binnen het jeugddomein was al (formeel) voorzien in 2015. Naast uitstel kan uiteraard de 
komst van een nieuw kabinet gevolgen hebben voor de inhoud en wijze van invoering. 
Met het ‘wandelgangenakkoord’ zijn een aantal belangrijke bezuinigingen in het sociaal 
domein (gedeeltelijk) terug gedraaid (Persoonsgebonden budget, eigen bijdrage GGZ, 
huishoudtoets, Passend onderwijs). Hoewel de exacte gevolgen hiervan onbekend zijn, 
lijkt dit een positieve ontwikkeling. Wij verwachten dat dit de effecten van cumulatie 
beperkt. Tegelijk zijn er maatregelen opgenomen die ingrijpen op de koopkracht. Deze 
ontwikkelingen doen overigens niets af aan het belang van krachtige hervormingen 
binnen het sociaal domein. Deze zetten we onverkort voort. Tegelijkertijd brengen we 
mede naar aanleiding van motie 1018 ‘financiële stresstest voor Amsterdammers’ de 
effecten voor Amsterdammers van rijks- provinciaal- en gemeentelijk beleid zo goed 
mogelijk in beeld. In het najaar is dit onderzoek afgerond. 
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Figuur: samenhang en overzicht hervormingen 

 
 
Focus in de hervormingsagenda 
 
Met deze Kadernota brengt het College een selectie aan in de hervormingen. We richten 
ons  primair op de drie decentralisaties in het sociaal domein: jeugd, AWBZ-begeleiding 
(Zorg/WMO) en de Wet Werken naar Vermogen (WWNV, re-integratie). Er is een overlap 
en samenhang in de hervormingen, waarbij met name de aanpak van kwetsbare 
huishoudens domeindoorsnijdend is. Vanwege de samenhang met de andere 
hervormingen binnen het sociaal domein blijft de hervorming van het armoedebeleid 
eveneens onderdeel van de hervormingen. Binnen het veiligheidsdomein vinden op 
onderdelen belangrijke veranderingen in de aanpak plaats. Waaronder bij de aanpak 
Top600. Daarnaast is via de Zijlstra leerstoel een onderzoek gestart naar de kosten en 
baten van het veiligheidsbeleid.  
De selectie van hervormingen is in belangrijke mate gericht op het opvangen van 
rijksbezuinigingen. In de onderstaande tabel is een indicatief overzicht gegeven van de 
mate waarin de rijksbezuinigingen het sociaal domein in Amsterdam raken. Hierin is nog 
geen rekening gehouden met het wandelgangenakkoord. Tevens geldt bijvoorbeeld bij de 
decentralisaties op het domein jeugd en AWBZ dat er mogelijk ook een verschil is tussen 
de feitelijke zorgconsumptie en het bedrag dat beschikbaar komt5. Overigens maken nog 
niet alle middelen (zoals jeugdzorg, awbz-begeleiding, IQ maatregel, PGB) onderdeel uit 
van de begroting. Deze zijn dus niet meegenomen.  
 
 
Tabel: Rijksbezuinigingen in sociaal domein Amsterd am  
De financiële effecten van het wandelgangenakkoord zijn hierin niet meegenomen.  

Rijksbezuiniging (bedragen * € 1.000) 2011             2012              2013             2014             Totaal             
Maatregelen 

na 2014 

Armoedebezuiniging       10.000          10.000    

Bezuiniging Re-integratiebudget     63.000      67.400      37.100      20.700    188.200           5.900  

Aanpak criminele jongeren/ trajecten           2.250          2.250    

Leefbaarheid & Veiligheid       4.837      10.429          15.266    
Wijkaanpak en bewonersinitiatieven         4.613          131          4.744    

Rijksregeling cultuurparticipatie             839             839    
Aanpak Marrokaans-Nederlandse probleemjongeren           4.345          4.345    
Doeluitkering Jeugd                    -            4.209  

                                                      
5
 Zie bijvoorbeeld ‘Om het kind!’ Hervorming zorg voor de jeugd. Programmaplan, hoofdstuk 2, de financiële 

opgave voor Amsterdam.  
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Jeugdzorg           29.300      29.300         16.300  

Jeugd en Veiligheid      11.000        4.000       1.000      16.000    

AWBZ       12.700        2.400       2.600      17.700           2.800  

Maatschappelijke opvang           2.900          2.900    

IQ maatregel         15.000        15.000    
Decentralisatie PGB         25.000        25.000    

Totaal     67.837    116.142     93.965     53.600    331.544        29.209  

       
Overige ontwikkelingen met effect op cluster 
sociaal       
Financieel effect van de wijziging Pandhuiswet           1.100          1.100    

 
 
Duidelijk is dat reeds in 2011 en 2012 aanzienlijke bezuinigingen zijn doorgevoerd, welke 
zijn opgevangen in de Begroting 2012. Ongeveer de helft van het totaal heeft betrekking 
op het re-integratiebudget.  
 
Uitgangspunt is dat wij rijksbezuinigingen niet compenseren. Op termijn willen we de 
bezuinigingen zoveel mogelijk met de hervormingen opvangen. Dit vormt samen met de 
inhoudelijke hervormingen een complexe opgave, ook na de matiging van de 
bezuinigingen in het sociaal domein. Verhoging van de efficiëntie en effectiviteit, 
terugdringen van overlap in functies en verscherpen van de focus moeten de gewenste 
besparingen opleveren. De meest kwetsbaren blijven we zoveel mogelijk ontzien. 
Verderop in deze paragraaf gaan we hier nader op in.  
 
Deze hervorming moet afgestemd worden op de efficiëntiemaatregelen uit 1 Stad 1 
Opgave en de organisatiehervorming. Daarmee voorkomen we dat we effecten ‘dubbel’ 
inboeken.  
 
De hervormingen die niet geselecteerd zijn, worden via de reguliere lijn uitgewerkt 
(portefeuillehouder, B&W, commissie en waar nodig Raad). In deze paragraaf is bij 
‘vervolg’ aangeven wat voor de hervormingen de bestuurlijke mijlpalen zijn (zie tabel 
overzicht hervormingen).  
 
 
Hervormingen kadernota 
 
Hieronder bespreken we de uitgangspunten voor de geselecteerde hervormingen.  
 
Innovatief doelgroepgericht 
De doelgroepen worden scherper afgebakend, waarbij de meest kwetsbaren de prioriteit 
krijgen. Dit is conform de lijn van de Kadernota 2012 en Begroting 2012. De vraag van de 
klant staat centraal, niet de voorziening. We lossen problemen zoveel mogelijk 
enkelvoudig op. Waar nodig worden meer gemeentelijke of externe partijen ingeschakeld.  
Een voorbeeld hiervan is de aanpak van kwetsbare huishoudens. Deze leert dat een 
dergelijke vernieuwende domeindoorsnijdende aanpak veel implementatiekracht vraagt. 
Ook re-integratie en armoede kent een geïntegreerde aanpak. Deze is onderdeel van de 
hervormingen en heeft tot doel om (750) alleenstaande ouders, voornamelijk vrouwen, 
naar werk te krijgen. 
 
Binnen het veiligheidsdomein is de aanpak Top600 ontwikkeld, waarin straf, zorg en 
preventie (broertjes van) zijn geïntegreerd. Vanaf 1 maart werkt de aanpak met een nieuw 
instrument: de Intensieve Forensische Aanpak (IFA). Met deze netwerkinterventie pakken 
straf - en zorgpartners de veelplegers individueel aan en worden ze niet meer losgelaten.  
 
Draagt bij aan activering en participatie van de Amsterdammer 
Het naar vermogen meedoen in de samenleving blijft de kern van het beleid binnen het 
sociaal domein. Voor de jeugd betekent dat mee kunnen doen, ongeacht het inkomen van 
de ouders, en kwalitatief goed onderwijs kunnen volgen. Voor Amsterdammers in de 
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werkzame leeftijd betekent dit het hebben van regulier werk. Voor diegenen die (nog) niet 
kunnen werken is er tijdelijke of langduriger specilaitische ondersteuning.  
 
Eigen kracht en informele netwerken worden aangesproken 
Uitgangspunt is dat de Amsterdammer zelf regie voert over zijn leven en de gemeente dit 
stimuleert. Amsterdammers zorgen voor zichzelf en voor elkaar. Een interventie of 
voorziening is niet per definitie een recht. We kijken eerst naar wat mensen zelf kunnen 
en verwachten hulp van het eigen sociaal netwerk aan hen, die een steun in de rug nodig 
hebben. De gemeente kan ondersteuning bieden bij het opbouwen hiervan. Doel van 
interventies is mensen te helpen hun verantwoordelijkheid te nemen, ook nadat de 
hulpverlening stopt. Het aanbod wordt afgestemd op de vraag en waar nodig (bij 
meerdere interventies bij een individu of huishouden) onderling afgestemd. Het accent ligt 
daarbij zoveel mogelijk op preventieve interventies. Van de burger wordt, in afstemming 
op wat ze kunnen en ook afhankelijk van het type voorziening, ook een tegenprestatie 
gevraagd. 
 
Gebaseerd of gericht op het sluiten van coalities tussen overheid, burger, bedrijven en 
organisaties 
Zowel binnen de hervormingen als daarbuiten werkt de gemeente samen met diverse 
partijen en in diverse verbanden. Nieuwe vormen van samenwerking zijn aangegaan 
(zoals het Pact van Amsterdam met organisaties en bedragen) of worden ontwikkeld 
(allianties met werkgevers in het kader van re-integratie). Dit sluit ook aan bij het streven 
van de gemeente om minder zelf te doen en meer te stimuleren. Hierin past ook de 
benadering van de Amsterdammer als verantwoordelijke burger, waarbij wordt uitgegaan 
van de eigen kracht. Ook zelfbouw van woningen is hier een voorbeeld van. Bij de aanpak 
Top600 werkt de gemeente samen met bijna 40 organisaties. Ook in de aanpak van 
kwetsbare huishoudens hebben we veel externe partners. Met deze partners zoeken we 
naar nieuwe vormen van samenwerking. Er is niet één vorm waarin coalities tot stand 
komen, hoewel we bij de verschillende hervormingen in veel gevallen met dezelfde 
partners samenwerken.  
 
Aantoonbaar groter effect per euro  
Het sociaal domein wordt geconfronteerd met forse rijksbezuinigingen. Meer dan ooit 
bestaat de noodzaak om middelen zo effectief mogelijk in te zetten. Dat betekent minder 
intervenieren. Daar waar ingrijpen nodig blijft zetten we lichtere of eenvoudigere 
interventies in. Daarnaast kunnen we door partnerships en goede samenhang van 
interventies besparingen realiseren.  
 
Vervolg  
Zoals hieboven aangegeven, legt het College de focus op 6 hervormingen in het sociaal 
domein. Vooral zal gestuurd worden op verbinden van de drie decentralisaties. Een 
uitwerking hiervoor zal bij de Begroting 2013 beschikbaar zijn, uiteraard rekening houdend 
met onzekerheden die zijn ontstaan door de val van het kabinet. Maar het College zet de 
voorbereidingen op de decentralisaties door.  
 
De aanpak kwetsbare huishoudens wordt dit jaar verder uitgerold over de stad en 
beproefd, zodat in 2013 een uitgewerkte aanpak uitgevoerd kan worden. Voor Amsterdam 
Financieel Gezond heeft McKinsey deze aanpak onder de loep genomen (zie bijlage Inzet 
op Herstel 2) en een aantal aanbevelingen gedaan die het College heeft overgenomen. 
Deze worden dit jaar nog in de aanpak verwerkt. Het gaat om het scherper afbakenen van 
de doelgroep, krachtige sturing op kosten, afbouw van de bestaande uitvoeringspraktijk 
(oud voor nieuw) en het eerst goed beproeven van de aanpak voor definitieve invoering. 
We verwachten dat voor de begroting van 2013 de aanpak kwetsbare huishoudens € 2 
miljoen aan besparing zal opleveren. In de begroting zal uitgewerkt zijn waar deze 
besparingen neerslaan.  
 
Voor veiligheid worden de kosten en baten van het veiligheidsdomein in kaart gebracht. 
Bij de Begroting 2013 presenteren we hier de eerste resultaten van. De Top600 aanpak 
zetten we door.  
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Het armoedebeleid wordt op diverse onderdelen verder hervormd. De implementatie van 
het herontwerp schuldhulpverlening vindt plaats in 2012. Voor 2013 stelt het College € 2,5 
miljoen extra beschikbaar voor de schuldhulpverlening, waarmee het beschikbare bedrag 
gelijk blijft aan 2012. Ook de aanpak voor alleenstaande ouders zetten we door. Daarbij 
zullen de ervaringen uit 2012 de basis vormen. Voor de aanpak moet ruimte gevonden 
worden binnen bestaande middelen. Voor zowel de schuldhulpverlening als de aanpak 
alleenstaande ouders stellen we voor de Begroting 2013 een businesscase op.  
 
De hervorming van de organisatie, waaronder de ontdubbeling van taken en vergroting 
van de effectiviteit, dragen tevens bij aan de hervormingen in het sociaal domein. We 
waken ervoor dat we besparingen twee keer rekenen.  
 
De stelposten sociaal en veiligheid, onderdeel van de stelpost hervormingen 
(€ 25,8 miljoen)  zijn, zoals in het Financieel Meerjarenperspectief aangeven, opgeheven 
in relatie tot het structurele beeld voor de komende jaren. Daardoor is voor de 
hervomingen geen apart budget meer beschikbaar. In hoofdstuk 6 is opgenomen voor 
welke hervormingen het College het desondanks noodzakelijk vindt een budget 
beschikbaar te stellen.  
Tot slot is in onderstaande tabel het geheel aan hervormingen opgenomen met 
belangrijke mijlpalen voor de komende tijd: 
 
 
 
Tabel: Overzicht hervormingen 
 
Hervorming Stand van zaken 

Woonruimteverdeling Behandeld in : Raad, oktober 2011 
In selectie hervormingen : nee 
Vervolg : Definitief besluit nieuw stelsel in B&w (juni), Cie BWK (juni), Raad 
(juli). Afronding besluitvorming in stadsregio in december 2012, implementatie 
per 1-1-2013.  

Toezicht en Handhaving Behandeld in : Cie AZ, december 2011 
In selectie hervormingen : nee 
Vervolg : Businesscase fase 1 in B&W (september), Cie AZ (oktober), PM 
integreren en uitwerking verwerking 1 stad 1 opgave, nr. 16 Toezicht.  

Ruimtelijke ontwikkelstrategie Behandeld in : Cie BWK, december 2011 
In selectie hervormingen : nee 
Vervolg : Programma hervorming ruimtelijk domein; B&w (juli), Cie BWK 
(september). PM integreren en uitwerking verwerking 1 stad 1 opgave met 
betrekking tot fysiek. 

Jeugd Behandeld in : Raad, 4 april 2012 
In selectie hervormingen : ja 
Vervolg : Najaar Koersbesluit, inwerkingtreding wet: 1-1-2015.  
PM effecten val kabinet.  

Kwetsbare huishoudens Behandeld in : Cie JIF, december 2011 
In selectie hervormingen : ja 
Vervolg : 2012 uitrol aanpak en lerend implementeren. Per 1-1-2013 
definitieve vormgeving.  

Re-integratie/Wwnv Behandeld in : Raad, december 2011 
In selectie hervormingen : ja 
Vervolg : Uitgangspuntennotitie WWNV; 10 mei commissie 
Kadernota 2013: Verdere afbouw gesubsidieerd werk en financiering trajecten 
voor OGGZ cliënten en onderwijsgerelateerde uitgaven 
Actualisatie MJBP re-integratie: B&W (sept),  Cie WPA (oktober) 
PM effecten val kabinet (naast uitstel voorgenomen invoering per 1-1-2013) 

Armoede Behandeld in: Raad, december 2011 
In selectie hervormingen:  ja 
Vervolg :  
Aanpak uitstroom alleenstaande moeders: juni 2012 
Hervorming schuldhulpverlening: implementatie in 2012.  
PvA implementatie wet schuldhulpverlening: juli 2012 
Actualisatie MJBP inkomen en armoedebestrijding: B&W (sept),  
Cie WPA (okt) 

Risicojongeren Behandeld in : Cie JIF, december 2011 
In selectie hervormingen:  ja 
Vervolg:  als onderdeel van jeugd.  

Veiligheid Behandeld in : Cie AZ, december 2011 
In selectie hervormingen:  ja 
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Vervolg : 1e resultaten baten en lasten veiligheidsbeleid: Baak september, 
oktober Cie 

Zorg: WMO/AWBZ Behandeld in : Cie EZK, 28 maart 2012 
In selectie hervormingen:  ja 
Vervolg: voortzetting bespreking in Cie EZK 6 juni.  
PM effecten val kabinet (naast uitstel voorgenomen invoering per 1-1-2013) 

Kunst en Cultuur Behandeld in : Raad, november 2011 
In selectie hervormingen: nee 
Vervolg : Advies AKR 15 juni, B&W september, Cie KSZ oktober, Raad 
november 2012 

 
 
 

4.6  Maatregelen Inzet op herstel II 

De maatregelen uit Inzet op Herstel I en de maatregelen 1 Stad, 1 Opgave volstaan niet 
om in deze financieel onzekere tijden een structureel sluitende begroting te kunnen blijven 
presenteren. Het College ziet zich gedwongen tot het nemen van aanvullende 
besparingsmaatregelen. Deze tellen op tot een bedrag van ruim € 20 miljoen, waarvan 
€ 19 miljoen in 2013.  
 
Het College heeft, mede naar aanleiding van het rapport Uitkomsten eerste deelonderzoek 
bezuinigingen (28 maart 2012) van de Rekenkamer, geleerd van de ervaringen bij het 
realiseren van de besparingen uit Inzet op Herstel I. De conclusies die hieruit getrokken 
kunnen worden, zijn hieronder weergegeven. Deze ervaringen zullen bij de implementatie 
van de nieuwe maatregelen mee worden genomen.  

- Kasritme: realistische planning voor het tijdig realiseren van besparingen 
- Weglek: inboeken bij de diensten én de stadsdelen die niet direct ten gunste 

komen van de algemene dienst 
- Goede businesscases maken, betere inschatting van de frictie- en 

implementatiekosten en daar voorzieningen voor treffen voor de betreffende 
jaarschijven.  

- Na validering van cijfers de besparingsmogelijkheden daadwerkelijk inboeken  
- Vermijden van dubbelingen in besparingen. Als er (onverhoopt) achteraf een 

evidente vergissing in de maatregelen zit, deze herstellen.  
- Flexibel inspelen op veranderende omstandigheden 
- Belonen wie proactief en innovatief bezuinigt. Daarna geen kaasschaaf 

bezuinigingen als dat ook de ‘goeden’ treft. Wel bij achterblijvers bezuinigingen op 
maat vaststellen. 

 
De gekozen besparingsmaatregelen uit Inzet op Herstel II zijn: 
 

  Bedragen * € 1 mln 2013 2014 2015 2016 Totaal  

 Verlaging beleid- en onderhoudsbudgetten      
1 Verlaging diverse beleidsbudgetten jeugd 

en onderwijs 0,50    0,50 

2 Jeugdparticipatie  0,27    0,27 
3 Stopzetten subsidieverordening vervoer 

jeugdteams sport 0,05    0,05 

4 Verlaging preventiebudget radicalisering 0,20    0,20 
5 Beëindiging subsidieverordening Inte-

gratie, Participatie en Sociale Cohesie (SIP) 0,10 0,30   0,40 

6 Versobering stadspas  0,30    0,30 

7 Hervorming kwetsbare huishoudens 2,00    2,00 

8 Automatisering methadonverstrekking 0,08    0,08 
9 Afbouwen budget gesubsidieerd werk 

(motie Sargentini no: 937) 0,18 0,18 0,18 0,18 0,72 
10 Verlaging budget aanvullende 

tegemoetkoming chronisch zieken en 
gehandicapten 1,70    1,70 
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11 Verlagen / beëindigen subsidies 
Wereldpand en Mozeshuis 0,54 0,10   0,64 

12 Verlaging onderhoudskosten Stadhuis 1,00    1,00 

13 Minder drijfvuil vissen (5 i.p.v. 6 boten)  0,15    0,15 

 
Amsterdamse taken waterbeheer (o.a 
baggeren/drijfvuil) 0,47    0,47 

14 Verlagen beheerniveau stedelijke 
infrastructuur 0,95    0,95 

15 Opheffen resterend deel jaarprogramma/ 
portefeuille Ruimtelijke Ordening 0,20    0,20 

16 Verlagen Duurzaamheids- en 
Innovatiefonds Haven 1,50    1,50 

       
 Inkomstenverhogingen       

17 Verhogen binnenhavengeld beroepsvaart 0,10    0,10 

18 Verhogen binnenhavengeld pleziervaart 1,20    1,20 

19 Heffing rondvaartboten 0,20    0,20 

20 Inkomsten parkeren Amsterdamse Bos    0,60 0,60 

21 Verhoging inkomsten Sporthallen Zuid 0,05    0,05 

22 Veiligheidsmarge rioolrecht 0,5% verlagen 0,30    0,30 

23 Tijdelijke verhoging toeristenbelasting* 3,0 3,0    
       
 Overige maatregelen      
24 Transparante tarieven zonder winstopslag 

en terugdringen papieren 
opdrachtenstroom (cluster OBI)  0,35    0,35 

25 Beperken weglekeffecten GGD 0,20    0,20 

26 Verkeerslichtenregelaars naar DIVV 0,10    0,10 
27 Verlengen afschrijvingstermijn 

AfvalEnergieCentrale 2,50    2,50 

28 Opbrengst Entgelden JGZ 0,20    0,20 

29 Afstoten pand Nieuwe Prinsengracht 0,09    0,09 

30 Toename productiviteit Haven 0,50    0,50 
31 Verminderen formatie met 45 fte 

(RUD/DMB) 3,00    3,00 

 Totaal 19,0 0,6 0,2 0,8 20,5 
* de verhoging van de toeristenbelasting betreft een tijdelijke maatregel voor de jaren 2013 en 2014 en werkt 
daarom niet in de telling van structurele besparingsmaatregelen door.   

 
Toelichting op de maatregelen 
 
Verlaging beleid en onderhoudsbudgetten 
Binnen het sociaal domein ziet het College mogelijkheden om te bezuinigen op jeugd- en 
onderwijsbudgetten. De gemeente zal minder activiteiten ondersteunen. Zo stoppen de 
activiteiten jeugdparticipatie (1, 2) en is minder geld beschikbaar voor het vervoer van 
jeugdsportteams naar uitwedstrijden (3).  
Op het gebied van preventie van radicalisering worden ook enkele activiteiten stopgezet 
(4), waaronder subsidies in het kader van Integratie, Participatie en Sociale Cohesie (5).   
Versobering vindt verder plaats op stadspasbeleid. Vergoedingen voor ‘rijke’  
65-plussers (> 110% WSM) vervallen, er komen minder kortingsbonnen en/of financiële 
vergoedingen worden verlaagd (6). Zie ook bijlage 2, motie 1020. 
 
De hervorming kwetsbare huishoudens (7) is eerder in dit hoofdstuk beschreven. Een 
besparing van € 2 miljoen is op dit beleidsterrein mogelijk.  
 
Door verdere automatisering van de methadonverstrekking is het mogelijk het proces 
efficiënter en goedkoper in te richten (8).  
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Ongeveer 65 Amsterdammers, die eerder gebruik maakten van de ID regeling, zijn 
regulier in dienst genomen bij werkgevers in de sectoren kunst en cultuur en welzijn. De 
instellingen krijgen hiervoor een vergoeding van de gemeente. Mede door een natuurlijke 
uitstroom is elk jaar een kleine € 0,2 miljoen minder subsidie hiervoor nodig (9).  
 
Amsterdam kent een speciale tegemoetkoming voor mensen die extra kosten maken 
vanwege een chronische ziekte of gebrek. Daarvan maken ongeveer 6.000 personen 
gebruik. Het College vervangt deze regeling door een forfaitaire tegemoetkoming voor de 
gehele doelgroep. Daarnaast kan voor bepaalde kosten een beroep op de bijzondere 
bijstand gedaan worden. Het levert een besparing van € 1,7 miljoen op (10).  
 
Het Mozeshuis wordt gebruikt door diverse sociaal-culturele organisaties. In het 
Wereldpand zijn organisaties voor vluchtelingen gevestigd. Deze organisaties zullen zelf 
meer moeten bijdragen voor het gebruik van het pand (11). 
 
Het onderhoudsniveau wordt op enkele plekken teruggebracht. Zo wordt het 
onderhoudsbudget voor het groot onderhoud aan het Stadhuis met een derde verlaagd 
(12). Waternet zal bezuinigen op de taken van waterbeheer, waaronder het 
schoonhouden van het oppervlaktewater en het baggeren (13). En in de openbare ruimte 
zal het onderhoudsniveau ook naar beneden bijgesteld worden (14). 
 
Binnen de portefeuille ruimtelijke ordering wordt het beleidsbudget verlaagd, wat leidt tot  
een verminderde inzet op beleid, coördinatie, afstemming en onderhandelingen bij 
stedelijke ontwikkelingen (15). Bij de Haven is minder geld beschikbaar voor het 
duurzaamheids- en innovatiefonds (16). 
 
Inkomstenverhogingen 
Het College is voornemens een aantal inkomstenverhogende maatregelen te treffen. Dit 
raakt specifieke doelgroepen en gebruikers. De gebruikers van de Amsterdamse 
vaarwegen zullen een hogere bijdrage gaan leveren via een verhoging van de tarieven 
binnenhavengeld (17,18). Daarnaast zal het College onderzoeken welke mogelijkheden er 
zijn om rondvaartboten een hogere afdracht aan de gemeente te laten betalen (19). Een 
tweede onderzoek moet uitwijzen hoe betaald parkeren in het Amsterdamse Bos het 
beste ingevoerd kan worden. De mogelijkheden zullen in afstemming met de gemeenten 
Amstelveen en Aalsmeer in kaart worden gebracht (20).  
Bij de Sporthallen Zuid is een exploitatieverbetering mogelijk (21) door enerzijds een 
efficiencyslag van de verhuur (automatisering) en anderzijds een verhoging van de 
sporttarieven. Dit laatste zal in samenspraak met de stadsdelen gebeuren, vanwege het 
Bestuursakkoord Sport. 
 
Vanaf 2005 wordt de dekkingsgraad van het tarief rioolrecht op 98,5% gesteld. De overige 
1,5% wordt uit de algemene middelen gedekt, hetgeen juridische speelruimte biedt bij een 
eventuele discussie omtrent de kostenonderbouwing. Dit laatste percentage wordt 
teruggebracht naar 1% (22). 
 
Tot slot verhogen we de toeristenbelasting tijdelijk, voor de jaren 2013 en 2014. Dit levert 
€ 3,0 miljoen meer inkomsten per jaar op. Voor een nadere toelichting verwijzen we naar 
paragraaf 6.2.2 (23) 
 
Overige maatregelen 
Het College zal enkele interne regelingen en systemen anders organiseren, zodanig dat 
voordelen voor de algemene middelen optreden. Het betreft onder andere het vervangen 
van de verplichte winstafdracht voor enkele gemeentelijke diensten en het beperken van 
zogenaamde ‘weglek’effecten, dat wil zeggen het neerslaan van besparingen bij derden 
(24-26). 
 
De afschrijvingstermijn van de Afvalenergiecentrale kan technisch gezien, zonder 
problemen verlengd worden. Dit is niet alleen financieel wenselijk. Ook vanuit oogpunt 
van duurzaamheid is het langer meegaan van de centrale gewenst (27). 
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In 2011 is de Jeugdgezondheidszorg gedecentraliseerd: budgetten zijn overgedragen aan 
de stadsdelen. Daarbij is een inschatting gemaakt van de opbrengst van entgelden. Deze 
opbrengst blijkt € 0,2 miljoen hoger dan ingeschat. Het College is van mening dat het 
budget voor de Jeugdgezondheidszorg daarom € 0,2 miljoen lager kan worden 
vastgesteld. Het stadsdeelbudget wordt voor dit bedrag gecorrigeerd (28).   
Aan de nieuwe Prinsengracht is momenteel een polikliniek gevestigd. Deze poli kan 
overgaan in de geïntegreerde voorziening aan de Valckenierstraat. Het pand aan de 
nieuwe Prinsengracht is dan niet meer nodig (29).  
  
De productiviteit van de Haven wordt verder verbeterd (30) en tot slot zal met de 
overgang van de dienst Milieu en Bouwtoezicht naar de Regionale uitvoeringsdienst een 
formatiekrimp van 45 fte gepaard gaan (31). 
 
 

4.7  Beheersmaatregelen Vereveningsfonds 

 
De eindejaarscijfers 2011 van het totaal aan grondexploitaties toont aan dat de 
(vastgoed)crisis nog harder toeslaat dan op voorhand werd aangenomen. De 
woningmarkt herstelt voorlopig niet en de vraag naar bouwgrond voor kantoren en 
bedrijven wordt zelfs structureel minder. Aanpassingen in de fasering, het schrappen van 
programma’s en lagere grondprijzen hebben geleid tot een verslechtering van het 
resultaat van de grondexploitaties. We houden rekening met een aanzienlijk afzetrisico.  
 
 
Reeds genomen maatregelen 
 
Sinds 2009 staat het Vereveningsfonds onder druk. Begin 2010 was becijferd dat bij 
ongewijzigd beleid een probleem van € 700 miljoen in het Vereveningsfonds zou 
ontstaan. Dit signaal is breed opgepakt binnen de gemeente en aan de hand van de 
notitie Meer Ruimte Winnen (februari 2010) zijn maatregelen geformuleerd om deze stand 
om te buigen naar een positief meerjarenperspectief. Uiteindelijk is besloten tot een 
pakket van maatregelen van € 894 miljoen, waarbij onder andere een fors deel van het 
programma is geschrapt (Raadsbesluit d.d. 15 december 2010; afd. 3A, nr. 262/779).  
 
Maatregelen Vereveningsfonds (bedragen * € 1 miljoe n) Uitgaven 

1e en 2e projectenschouw 380 

3% maatregel grondkosten 50 

Reductie proceskosten 90 

Bouwen aan de Stad  2 225 

1e aanleg riolering 100 

Module sociaal Zuidas 29 

Verlagen % sociale woningbouw Oost en West 20 

Totaal 894 
 
Deze maatregelen worden thans binnen de Fysieke Cluster uitgevoerd. 
Er hebben in twee rondes projectenschouwen plaatsgevonden. Hierin zijn grote projecten 
doorgelicht op de financiële en programmatische effecten van het faseren/ stoppen van 
plannen. Ook zijn deze plannen beoordeeld op afzetbaarheid. Er werd in de 
projectenschouwen rekening gehouden met een effect van € 380 miljoen. Bij het 
EindejaarsRAG 2010 werd dit beeld bevestigd. 
Verder wordt een grote bijdrage geleverd door het onderhandelingsakkoord Bouwen aan 
de Stad 2 tussen de gemeente Amsterdam, de stadsdelen, de Amsterdamse Federatie 
van Woningcorporaties en de Huurdersvereniging Amsterdam. Hierin wordt over een 
langere periode rekening gehouden met een bijdrage aan het Vereveningsfonds van 
€ 225 miljoen. Dit betreft afspraken over de verkoop van sociale huurwoningen en de 
overheveling van de nog niet bestemde ruimte in het gronddeel Stimuleringsfonds 
Volkshuisvesting (SFV) naar het Vereveningsfonds.  
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Andere maatregelen die genomen zijn voor het gezond maken van het Vereveningsfonds 
zijn het niet langer ten laste van de grondexploitatie brengen van de kosten voor de 1e 
aanleg van riolering, een besparing op de grondkosten van 3%, een bezuiniging op 
proceskosten, een vrijval van de module sociaal voor de Zuidas en een verlaging van het 
percentage sociale huurwoningen in de stadsdelen Oost en West. 
 
Mede dankzij deze maatregelen liet de meerjarenraming van de Algemene Reserve bij 
het EindejaarsRAG 2010 eind 2015 een positief saldo van € 150 miljoen zien. Door de 
Gemeenteraad is toen besloten dit saldo als buffer aan te houden, met het oog op het 
naar verwachting doorzetten van de economische crisis. In 2011 is duidelijk geworden dat 
de crisis inderdaad harder heeft toegeslagen en dat het eind van de crisis nog niet in zicht 
is. De woningmarkt herstelt voorlopig niet en de vraag naar bouwgrond voor kantoren en 
bedrijven is zelfs structureel minder geworden. Aanpassingen in de fasering, het 
schrappen van programma en lagere grondprijzen hebben geleid tot een verslechtering 
van het resultaat van de grondexploitaties. Het effect op de voorziening voor tekorten op 
grondexploitaties en de voorziening voor risico’s hebben ertoe geleid dat bij het 
EindejaarsRAG 2011 de raming van de stand van de Algemene Reserve eind 2015 is 
bijgesteld naar een positief saldo van € 54 miljoen. 
 
Beheersmaatregelen 
 
Het College heeft zich de afgelopen periode hard gemaakt om het Vereveningsfonds 
robuuster  te maken. Dat is onder andere bereikt door een significante verhoging van de 
voorziening voor generieke risico’s; eind 2011 is deze met € 80 miljoen verhoogd naar 
€ 170 miljoen. Daarnaast is begin 2012 een nieuwe, meer op de problematiek van het 
Vereveningsfonds toegesneden weerstandnorm ontwikkeld. Een weerstandsnorm moet 
aangeven of er voldoende middelen zijn om, rekening houdend met risico’s en 
onzekerheden, de grondexploitaties binnen de eigen financiële middelen af te ronden. 
Deze nieuwe weerstandsnorm vereist dat de stand van de Algemene Reserve van het 
Vereveningsfonds voor de komende 10 jaar “nul” is. Volgens het meest waarschijnlijke 
scenario voor woningbouw en commerciële bestemmingen is de uitkomst € 10 miljoen. 
Tegen de achtergrond van het onzekere economische klimaat, bekrachtigt dit de 
noodzaak van strenge beheersmaatregelen. De belangrijkste getroffen 
beheersmaatregelen zijn het uitgavenplafond voor het totaal van de projectkosten en een 
bezuinigingstaakstelling voor de proceskosten. Daarnaast stuurt het College op de 
intensivering van reeds ingevoerde en in 2012 nog in te voeren interne 
beheersmaatregelen. Enkele voorbeelden daarvan zijn:  
� Intensieve 6-wekelijkse voortgangsgesprekken tussen de beheerder van het 

Vereveningsfonds en ambtelijk eindverantwoordelijk voor de projecten. Onderwerp 
van gesprek zijn onder andere het verkennen van de mogelijkheden om 
grondexploitaties op te knippen en looptijden te verkorten, opbrengsten te 
verbeteren en planafsluitingen soepel en snel te laten verlopen 

� Verbeteren van de opbrengsten. De verbetering vindt plaats in de vorm van het 
zekerder maken, naar voren halen en verhogen van de opbrengsten. Gedacht kan 
worden aan veranderingen in programma en fasering en aan maatregelen om 
verstarde onderhandelingssituaties te doorbreken. 

� De nadere analyse van het grondproductiekapitaal. De analyse- en 
beheersmogelijkheden van het grondproductiekapitaal zijn momenteel beperkt. In 
het licht van de verscherpte sturing is het noodzakelijk om deze mogelijkheden 
verder uit te breiden.  

� Het toetsen van de juridische verplichtingen. Door het verleggen van het 
toetsmoment voor het al dan niet aangaan van verplichtingen, is een betere sturing 
op de uiteindelijke uitgaven mogelijk.  

 
Beheersing proceskosten  
 
Eind februari 2012 is een model voor de raming van de proceskosten van ruimtelijke 
projecten opgeleverd. Dit model is een eerste stap naar het eenduidig vaststellen van 
benodigde proceskosten. Het model maakt gebruik van algemeen geldende normen en 
zal de komende maanden omgezet worden in een model dat toegespitst is op de 



 
 
 

 

Kadernota 2013 
 
 
 

 
 

42 

Amsterdamse praktijk. Voor de vaststelling van de totale hoogte van de proceskosten 
voor 2013 kan daarom bij deze Kadernota nog geen gebruik gemaakt worden van het 
model. Het College stelt daarom voor de totale proceskosten van de projectbureaus in het 
Vereveningsfonds voor 2013 te maximeren op het niveau van 2012, te weten € 25,7 
miljoen. Het jaar 2013 wordt dan een overgangsjaar waarin twee regimes gelden: aan de 
ene kant een maximaal totaal bedrag en aan de andere kant het model voor de raming 
van de proceskosten. Bij de begrotingsbesprekingen in het najaar wordt de nadere 
toekenning van de proceskosten per project bestuurlijk vastgesteld. 
 
Voor het jaar 2014 geldt in principe dat de proceskosten worden geraamd volgens het 
model en dat die bedragen, na toetsing, worden toegekend. Het planaanbod zou tegen 
die tijd moeten aansluiten op een gezond Vereveningsfonds.  
 
Uiteraard worden de proceskosten tussentijds bijgesteld als de hiervoor beschreven 
beheersmaatregelen leiden tot planaanpassingen. Zo zal bijvoorbeeld het verkorten van 
doorlooptijden van projecten doorgaans gepaard gaan met een daling van de 
proceskosten.  
 
De proceskosten voor de transformatieprojecten worden gedekt uit de in 2012 ingestelde 
bestemmingsreserve Transformatie in het Vereveningsfonds. 
 
Uitgavenplafond kasstroomsturing  
 
Ten behoeve van de kasstroomsturing op het totaal van de projectkosten wordt een 
driejaarlijks plafond vastgesteld. Dat gebeurt op basis van de gewogen opbrengsten in die 
drie opeenvolgende jaren. Voor de jaren 2012 t/m 2014 is het uitgavenplafond vastgesteld 
op € 375 miljoen, jaarlijks € 125 miljoen.  
Het nieuwe instrument kasstroomsturing heeft er nog niet toe geleid dat de ‘boeggolf’ van 
kosten en opbrengsten verdwenen is. Onder invloed van de kasstroomsturing is het deel 
van de boeggolf van kosten en opbrengsten dat resteert na de tot nu toe gerealiseerde 
ingrepen in de plannen, in de tijd verschoven naar het jaar 2015. Dit betekent dat 
aanscherping en verdieping van de plannen in 2012 nodig is om de boeggolf te verlagen. 
De komende maanden wordt dit uitgewerkt. Bij de Begroting 2013 presenteren we de 
resultaten. 
 
 
Informatieplicht 
 
Het College ziet toe naleving van de vastgestelde uitgavenkaders. Bij de achtste 
maandsrapportage zal een geactualiseerde uitgavenprognose voor dat jaar worden 
gegeven aan de hand van een bewerking van de 6 maandsgegevens. Indien nodig zal het 
College daarbij voorstellen tot aanpassingen doen. Bij de jaarrekening zullen de 
realisatiecijfers worden gemeld. Bij dreigende overschrijding zal daarvan buiten de 
reguliere P&C-momenten melding  worden gemaakt naar de Raad. 
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5  Structurele uitgaven 
 
In 2013 leiden structurele uitgaven tot € 17,8 miljoen extra lasten. In 2014 nemen de 
lasten met € 2,2 miljoen toe. Het betreffen de volgende uitgaven en bestuurlijke keuzes. 
 
Financiële effecten nieuwe CAO 
Op 20 april 2012 is een nieuw CAO akkoord voor ambtenaren afgesloten, waarin 1% 
loonsverhoging vanaf 1 april 2012 is opgenomen. Dit heeft een structurele last voor de 
centrale stad van € 6,0 miljoen tot gevolg.  
 
Tunnelveiligheid 
Met de komst van de Europese en Nederlandse wetgeving zijn de eisen aan 
tunnelveiligheid geformaliseerd. In 2012 zijn middelen vrijgemaakt voor werkzaamheden 
aan de IJtunnel en de De Ruijtertunnel. Om de overige tunnels, en vooral de Piet Hein 
tunnel, te laten voldoen aan de nieuwe tunnelveiligheidsnormen, wordt in deze Kadernota 
€ 1,8 miljoen beschikbaar gesteld. Hiermee zijn de kapitaallasten voor een 
investeringsbedrag van € 21,6 miljoen gedekt.    
 
Vervangingsonderhoud infrastructuur 
Er is vervangingsonderhoud nodig aan een aantal wegen en sluizen. Het betreft onder 
andere de Mauritskade, de Henk Sneevlietweg, de Spaklerweg en de 
Zeeburgerschutsluis. De investeringen beslaan een bedrag van € 355.000 aan 
kapitaallasten.   
De historische brug nummer 174, die de Singelgracht overbrugt en de verbinding vormt 
tussen het Leidseplein en de Stadhouderskade, verkeert in matige staat. 
Vervangingsonderhoud dient aan dit Rijksmonument plaats te vinden. Hiervoor is een 
structureel bedrag van € 556.000 aan kapitaallasten nodig.  
Het GVB draagt zelf zorg voor € 6 miljoen van de investeringen.  
De noodzakelijke onderhoudskosten voor infrastructuur betreffen in totaal een structureel 
bedrag van € 0,9 miljoen. 
 
Onderwijshuisvesting 
In de structurele begroting van Amsterdam is onvoldoende dekking aanwezig voor de 
jaarlijkse lasten voor onderwijshuisvesting. In juli 2011 heeft de gemeenteraad het 
Integraal Huisvestingsplan 2012-2015+ vastgesteld. Voor 2013 is hierin een 
investeringsbedrag van € 34 miljoen opgenomen voor de bouw en eerste inrichting van 6 
scholen voor voortgezet en speciaal onderwijs. Dit gaat gepaard met een jaarlijkse 
kapitaallast van € 3,15 miljoen.    
Daarnaast werden tot 2012 jaarlijks terugkerende kosten gedekt uit een reserve die werd 
gevoed door de verkoopopbrengsten van afgestoten schoolgebouwen. Wegens 
uitblijvende verkoopopbrengsten is deze reserve al enige jaren uitgeput. De jaarlijkse 
kosten betreffen uitgaven voor klein onderhoud, tijdelijke huurvergoedingen wanneer 
nieuwbouw of uitbreiding nog in voorbereiding of uitvoering is, verzekeringen, OZB 
kosten, etc. In deze Kadernota wordt voorgesteld om voor een deel van deze kosten 
structurele dekking op te nemen. Een bedrag van € 2,4 miljoen wordt vanaf 2013 
structureel gedekt. In 2013 wordt dit aangevuld met een incidenteel bedrag van 
€ 4,9 miljoen.   
 
Versterking fundering De Waag 
De Waag, eigendom van de gemeente Amsterdam, is een van de oudste gebouwen van 
de stad. In 2010 werd zorgwekkende scheurvorming geconstateerd, die vooral de 
Metselaarstoren van de Waag bedreigde. Oorzaak bleek een ongelijkmatige verzakking te 
zijn, die opgelost kan worden met een versterking van de fundering van de Waag. De 
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benodigde kosten kunnen deels gedekt worden uit het exploitatieresultaat, deels uit 
subsidies en uit de gemeentelijke reservering groot onderhoud cultuurpanden. Het 
resterende tekort van € 1,5 miljoen, ofwel € 0,09 miljoen aan kapitaallasten, is in deze 
Kadernota gedekt.  
 
Lokale media (SALTO/AT5)  
Op 17 januari 2012 heeft de gemeenteraad besloten om voor een periode van 10 jaar 
SALTO een subsidie van € 2,8 miljoen per jaar te geven ten behoeve van de lokale 
nieuwsvoorziening. Daarnaast is jaarlijks € 0,9 miljoen nodig voor de overige taken van 
SALTO in het kader van de uitvoering van het toereikend media-aanbod. De structureel 
beschikbare dekking is € 0,6 miljoen. Dit betekent een jaarlijks tekort van € 3,1 miljoen. In 
2013 ontvangt de gemeente nog éénmaal € 2,3 miljoen aan UPC Kabelgelden. Vanaf 
2013 is daarom € 0,9 miljoen extra structurele dekking opgenomen en vanaf 2014 nog 
eens € 2,2 miljoen.  
 
WSW-medewerkers Stadsarchief Amsterdam 
In het kader van eerdere bezuinigingen is besloten dat organisaties geen vergoedingen 
meer ontvangen voor het productieve deel van de WSW-medewerkers. Dit deel komt voor 
rekening van de inlenende organisatie. Voor het Stadsarchief, waar 18 WSW-
medewerkers werkzaam zijn, is dit niet (geheel) op te brengen. Het College stelt voor het 
bedrag dat het archief niet zelf kan bekostigen (€ 270.000) ten laste van de algemene 
dienst te brengen.  
 
Voetbalwet / Overlastwet 
De overlastwet is gemaakt om een einde te maken aan de overlastgevend gedrag dat bij 
voortduring wordt herhaald en maatschappelijk onaanvaardbaar is. In de context van 
voetbal is sprake van herhaaldelijk overlastgevend gedrag door ‘supporters’ als groepen 
supporters door de binnenstad van Amsterdam trekken op zoek  naar ‘de vijand’. De 
bestuurlijke toepassing van de Overlastwet wordt ingezet in die situaties waar 
strafrechtelijk of civielrechtelijk instrumenten niet kunnen worden ingezet. De overlastwet 
is dus complementair en van groot belang voor het herstel van de openbare orde en 
veiligheid. Een bedrag van € 150.000 wordt structureel hiervoor beschikbaar gesteld.  
 
Pleinenaanpak  
Begin 2012 is de behoefte gesignaleerd aan een actieve aanpak van overlast op 
bepaalde pleinen. De bewoners ervaren veel overlast en een nieuwe gezamenlijke 
aanpak van stadsdelen, stedelijke diensten en externe partners is nodig om de 
veiligheidsbeleving te doen toenemen. Hierbij wordt aansluiting gezocht bij de ervaringen 
die zijn opgedaan met de aanpak overlastgevende multiprobleemgezinnen. Een bedrag 
van € 150.000 wordt structureel hiervoor beschikbaar gesteld. 
 
Veiligheid 
In Amsterdam hangen 210 camera’s, ter ondersteuning van het handhaven van de 
openbare orde conform artikel 151c van de gemeentewet. De camera’s zijn verdeeld over 
19 lokale cameraprojecten, de camerabeelden worden op verschillende locaties 
uitgekeken. Dit kan efficiënter, effectiever en innovatiever. Het realiseren van de Centrale 
Camera ToezichtRuimte eind 2012 is de eerste stap om tot professionalisering van het 
cameratoezicht in Amsterdam te komen. Voor verdere professionalisering en exploitatie 
van de huidige cameraprojecten is structureel € 1 miljoen nodig.  
 
Schuldhulpverlening 
Het College vindt het van belang om antwoord te kunnen blijven geven op de groeiende 
vraag naar schuldhulpverlening. De afgelopen twee jaar is een groei van ca. 30% 
opgevangen binnen een zelfde volume aan middelen voor schuldhulpverlening. Ook voor 
volgend jaar willen wij dit volume handhaven. Met de invoering van het herontwerp 
schuldhulpverlening, die dit jaar is gestart, verwacht het College de groei op te kunnen 
vangen en klanten sneller en effectiever te helpen. Tegelijk zal als onderdeel van 1 Stad, 
1 Opgave, verder bezien worden hoe nog meer efficiency bereikt kan worden binnen de 
schuldhulpverlening.  
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Naast de schuldhulpverlening zal, als onderdeel van de hervormingen binnen 
armoedebestrijding, het stimuleren van alleenstaande ouders om (meer) aan het werk te 
gaan ook volgend jaar worden doorgezet. Voor de inzet en aanpak in 2013 zullen eerst de 
ervaringen 2012 worden afgewacht. Het College stelt hiervoor € 1 miljoen structureel ter 
beschikking en € 1,5 miljoen incidenteel. 
 

  Bedragen * € 1 mln 2013 2014 2015 2016 Totaal  
 

Financiële effecten nieuwe CAO 6,0    6,0 
 

Tunnelveiligheid 1,8    1,8 
 

Vervangingsonderhoud infrastructuur 0,9    0,9 
 

Onderwijshuisvesting 5,5    5,5 
 

Versterking fundering de Waag 0,1    0,1 
 

Lokale Media 0,9 2,2   3,1 
 

WSW-medewerkers 0,3    0,3 
 

Voetbalwet / Overlastwet + Pleinenaanpak 0,3    0,3 
 

Veiligheid 1,0    1,0 
 

Schuldhulpverlening 1,0    1,0 
 

Structurele  uitgaven 17,8  2,2   20,0 
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6  Verdeling incidentele middelen 
 

6.1  Incidentele financiële ruimte  

In de navolgende tabel zijn de bedragen opgenomen die per jaar beschikbaar zijn. Het 
zijn incidentele bedragen, dus eenmaal uitgegeven zijn de middelen niet meer 
beschikbaar voor een volgend jaar. De hoge baten als gevolg van de verkoop van de 
Nuon aandelen zijn uitzonderlijk. Deze zijn op een aparte regel in de tabel weergegeven.  
 
 Incidenteel (* € 1 mln) 2013 2014 2015 2016 Totaal  

I Reguliere FMP posten 51,5 11,2 2,6 -2,5 62,8 
II Kasritme verschillen eerder vastgestelde 

besparingen -13,0 -17,9 -9,1 0 -40,0 

III Opschonen begroting  -5,5 0 0 0 -5,5 

 Subtotaal 33,0 -6,7 -4,5 -4,5 17,3 

       

IV Bijzondere baten (Nuon) 142,6 3,8 55,9 0 202,3 

 
De beschikbare vrije incidentele ruimte in het FMP is € 33,0 miljoen voor 2013. De Nuon-
baten die in 2013 binnenkomen, bedragen € 142,6 miljoen. Conform het voorstel over het 
meerjareninvesteringsprogramma bestemt het College voorlopig € 100 miljoen van de 
Nuon baten als weerstandsvermogen (zie paragraaf 2.2). De resterende € 42,6 miljoen 
wordt ingezet voor de dekking van incidentele prioriteiten. Het totaal beschikbare bedrag 
voor incidentele bestemmingen in 2013 is zodoende  
€ 33 + 42,6 = 75,6 miljoen.  
 
Deze middelen zijn als volgt verdeeld: 
€ 64,5 miljoen Programakkoord prioriteiten, waarvan € 1,5 miljoen gedekt wordt door de 
uitgaven die stadsdelen doen in het kader van Voor- en Vroegschoolse educatie, te 
verantwoorden onder de rijksbudgetten die daarvoor bestemd zijn. Een bedrag van 
€ 8 miljoen wordt onttrokken uit reserves (zie paragraaf 6.2.1). 
€ 25,6 miljoen overige prioriteiten, waarvan € 3 miljoen gedekt wordt door een tijdelijke 
verhoging van de toeristenbelasting van 5 naar 5,5% (zie paragraaf 6.2.2) 
 

 Incidenteel (* € 1 mln)    

 Uitgaven  Dekking  

   Incidentele ruimte (FMP) 33,0 

   Nuon middelen 42,6 

 Programakkoord prioriteiten  64,5 Onttrekking aan reserves  8,0 

   Dekking VVE-middelen 1,5 
 

Overige prioriteiten 25,6 Incidentele verhoging  toeristenbelasting 3,0 

   Structureel overschot 2013 2,0 

 Subtotaal 90,1   90,1 
 
In dit hoofdstuk wordt tevens de verdeling van de ISV middelen toegelicht (zie paragraaf 
6.3) en de middelen in het Amsterdams Investeringsfonds (zie paragraaf 6.4) 
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6.2  Verdeelvoorstel incidentele prioriteiten  

6.2.1  Prioriteiten Programakkoord 

In onderstaande tabel staan de prioriteiten die het College voorstelt te honoreren op grond 
van het Programakkoord. Het betreft prioriteiten die financieel vertaald zijn in het 
Programakkoord. Ingediende prioriteiten die niet financieel zijn vertaald in het 
Programakkoord zijn als overige prioriteit behandeld. 
 

Bedragen x € 1 miljoen Incidenteel 

Top 600  0,5 

Kwaliteit onderwijs 2,5 

Armoede 12,5 

Stille dilemma’s  en discriminatiebestrijding 0,25 

Programma Burgerschap en participatie 1,6 

Hervorming Stedelijke vernieuwing (PMI) 5,0 

Hervorming Stedelijke vernieuwing (wijkaanpak), Openbare 

ruimte en Groen 
6,0 

Rode Loper 11,8 

ICT 18,0 

Woningbouwregie 0,3 

Broedplaatsen 1,0 

Olympische ambitie 2,0 

Evenementen (incl. sport) 3,0 

Saldo 64,45 

Dekking evenementen en PMI uit reserve begroting 2011 -8,0 

Dekking VVE-middelen -1,5 

Totaal 55,95 

 
De aanpak Top600, gestart in 2011, is een belangrijk instrument in de aanpak van de 
zware geweldsdelicten. De aanpak vermindert het aantal veelplegers  van 
geweldsdelicten, overvallen, straatroof en woninginbraken. Een bedrag van € 0,5 miljoen 
wordt ingezet om de aanpak in 2013 in de organisatie te borgen. 
 
In deze programakkoordperiode zetten we naast de onderwijs gerelateerde wettelijke 
taken van de gemeente, ook in op kwaliteit van primair en voortgezet onderwijs (2011 en 
2012: € 12 miljoen). De verbeteraanpak moet leiden tot minder zwakke scholen. Scholen 
zijn verplicht hieraan ook zelf een financiële bijdrage leveren. De gemeente draagt in 2013 
€ 2,5 miljoen bij.  
 
Voor de bestrijding van armoede stelt het College € 11,5 miljoen ter beschikking. Vanaf 
2013 geldt, net als bij de aanvraag voor een uitkering op grond van de Wet Werk en 
Bijstand, dat het recht op de armoedevoorzieningen getoetst wordt aan het 
huishoudinkomen. De verwachting is dat door de verlaging van het gezinsinkomen en 
door het wegvallen van het recht op de armoedevoorzieningen, gezinnen financieel in de 
knel komen. Speciaal voor de problematiek van de groeiende groep werkende armen 
voegt het College € 1 miljoen toe aan het armoedebudget.  
Als compensatie voor de cumulatie effecten bij kwetsbare groepen als gevolg van de 
rijksbezuinigingen, stelt het Rijk via het gemeentefonds € 9,7 miljoen extra middelen 
beschikbaar. Het College wil deze middelen voor dit doel besteden. We gaan vooraf na  
welke invloed het wandelgangenakkoord op de cumulatie effecten heeft.  
 
Voor het College zijn de aanpak van maatschappelijke problemen waarop een taboe rust 
en discriminatiebestrijding belangrijke onderwerpen. Aan het bespreekbaar maken van de 
zogenaamde ‘stille dilemma’s’ besteedt het College € 0,25 miljoen. Daarnaast wordt 
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€ 1,6 miljoen ingezet voor het programma burgerschap en participatie, maar ook de 
herdenking slavernijverleden en taalcoaches. Deze middelen kunnen bijna geheel 
(€ 1,5 miljoen) worden vrijgemaakt door de uitgaven die stadsdelen in het kader van voor- 
en vroegschoolse educatie (VVE) doen, te verantwoorden onder de daarvoor bedoelde 
VVE-rijksbijdragen.  
 
De aanpak van de stedelijke vernieuwing wordt hervormd. We integreren een aantal 
samenhangende budgetten: het vrij besteedbare deel van ISV, PMI, wijkaanpak en een 
deel van het stimuleringsfonds (Stifo). Deze middelen zetten wij vooral in in de gebieden 
die dit het hardste nodig hebben. Het gaat om 8 wijken in de stadsdelen Zuidoost, Noord 
en Nieuw West en West. De stadsdelen maken programma’s met een samenhangende 
aanpak van sociale en fysieke maatregelen die moeten bijdragen aan de versterking van 
de sociaal-economische positie van inwoners van deze wijken.  
Het College heeft in totaal € 11 miljoen beschikbaar gesteld voor de specifieke aanvragen 
die zijn gedaan voor PMI en wijkaanpak (in het kader van de hervorming stedelijke 
vernieuwing), groen en openbare ruimte. De middelen worden in een later stadium nader 
verdeeld over hervorming stedelijke vernieuwing, groen en openbare ruimte. Bij openbare 
ruimte betreft het specifiek Stationseiland. Voor groen gaat het onder andere om het 
oplossen van ecologische knelpunten en een stadspark.  
In het programakkoord was € 10 miljoen beschikbaar voor Groengelden. Daarvan is t/m 
2012 € 7 miljoen ingezet. Voor openbare ruimte was eveneens € 10 miljoen beschikbaar, 
daarvan is t/m 2012 € 6,5 miljoen ingezet. Voor PMI was in het programakkoord 
€ 20 miljoen beschikbaar en t/m 2012 is daarvan € 15 miljoen vrijgemaakt. Tenslotte is 
voor de wijkaanpak in het programakkoord € 15 miljoen gereserveerd, waarvan t/m 2012 
€ 9,5 miljoen is ingezet.  
Voor de Rode Loper wordt conform raadsbesluit ‘Definitief ontwerp Rode Loper’ d.d. 14 
maart 2012 € 11,8 miljoen beschikbaar gesteld.   
 
Bij de bespreking van het uitvoeringsplan één ICT voor één Amsterdam heeft de Raad 
ruim € 60 miljoen gealloceerd voor het Uitvoeringsplan. Dit plan is daarna in 2011, naar 
aanleiding van de (technische) problemen bij de dienst ICT, stopgezet. Daarna is er voor 
gekozen om niet één keer een plan van 4 jaar neer te leggen maar het in stukken op te 
breken. Het stabilisatieplan, dat loopt tot het voorjaar van 2013, is daarin de eerste stap. 
De Raad heeft hiervoor ruim  € 25 miljoen beschikbaar gesteld. Voor de overige, ruim 
€ 35 miljoen, zal het College eind 2012 een vervolg op het Stabilisatieplan aan de Raad 
voorleggen. Hierin zal ook de relatie gelegd worden met de in het Programakkoord 
opgenomen besparingsopgave voor ICT (€ 21,4 miljoen). De activiteiten zullen gericht zijn 
op het ontwikkelen van een gezamenlijke technische infrastructuur in de gemeente 
Amsterdam en deze centraal onder te brengen. Het College stelt voor de helft van het 
benodigd bedrag, € 18 miljoen, in 2013 beschikbaar te stellen.  
 
Voor de regie op de woningbouw trekt het College € 0,3 miljoen uit en indien aanvullend 
budget nodig is, wordt dit uit het vereveningsfonds gedekt. Hierdoor kan ingespeeld 
worden op nieuwe marktsegmenten, relevante partijen en ontwikkelstrategieën, zodat de 
woningproductie weer een impuls krijgt.  
Een broedplaats voorziet in goedkope werkruimte voor (startende) kunstenaars en 
creatievelingen uit binnen- en buitenland, waarbij een inkomensdrempel wordt 
gehanteerd. De vraag is nog altijd circa 5 keer zo groot als het aanbod. Het College trekt 
hier € 1 miljoen voor uit.  
 
De Olympische ambitie van Amsterdam blijft overeind. Hiervoor is in 2013 € 2 miljoen 
beschikbaar. Daarnaast is € 1,5 miljoen voor sportevenementen en € 1,5 miljoen voor 
andere grote evenementen beschikbaar. Deze middelen worden ingezet voor de jaarlijks 
terugkerende (grote)evenementen, aan (ver)nieuw(d)e (sport)evenementen die bijdragen 
aan de city marketing en voor de verwerving, voorbereiding en organisatie van 15 tot 25 
(inter)nationaal aantrekkelijke evenementen. Dit bedrag wordt onttrokken aan de daartoe 
bij de begroting 2011 gevormde reserve. 
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Overzicht Programakkoord prioriteiten 
Navolgend overzicht geeft inzicht in de incidentele bedragen die zijn toegekend in het 
kader van de Programakkoord. Achtereenvolgens is de Programakkoord prioriteit 
genoemd met bijbehorend bedrag; het bedrag dat tot en met 2012 is toegekend; het in de 
Kadernota 2013 toegekende bedrag en tot slot het bedrag dat resteert voor 2014.  
In de toegekende bedragen is een maximum ter hoogte van het Programakkoord budget 
aangehouden. Daar waar over de jaren heen hogere bedragen zijn toegekend dan in het 
Programakkoord is opgenomen, is dit niet in de telling opgenomen. 
 
Tot slot is het van belang te vermelden dat het bedrag dat resteert voor 2014 nog niet in 
de meerjarenbegroting is voorzien in een reserve of elders. Het FMP incidenteel laat op 
dit moment zelfs een tekort zien van € 6,7 miljoen (exclusief € 3,8 miljoen Nuon baten). 
Dekking voor de Programakkoord prioriteiten komt bij Kadernota 2014 aan de orde. Dan 
is exact bekend wat de incidentele ruimte voor 2014 zal zijn.  
 
In paragraaf 6.4 is een toelichting op het Amsterdams Investeringsfonds opgenomen. 
 

Programakkoord prioriteiten 
 en financiële middelen 
  
(bedragen * € 1 miljoen) 

Toe- 
gekend  
t/m 2012 

Verdeel 
voorstel 
Kader 
nota 
2013 

Restant  
 2014  Opmerkingen  

Onderwijs 15 12,0 2,5 0,5   

Armoede, inclusief 
zelfstandigen zonder 
personeel en werkende armen  49 24,0 12,5 12,5   
Wijkaanpak 15 9,5  6,0 -0,5 In 2013 is € 6 miljoen opgenomen voor hervorming stedelijke 

vernieuwing (wijkaanpak), openbare ruimte en groen 

Zorg  2 1,0 0,25 0,75  

Jeugd 4 0,8   3,2 opgenomen bij overige prioriteiten 
Integratie diversiteit 
inburgering en  
slavernij-herdenking  

5 1,4 1,6 2 
In 2013 wordt € 1,5 miljoen gedekt door de uitgaven van  
stadsdelen voor Voor- en Vroegschoolse educatie te verant-
woorden onder de daarvoor bedoelde VVE-rijksbijdragen. 

Woningbouwproductie / 
huurdersondersteuning  

4 1,6 0,3 2,1 
 

Prostitutie 2 1,0  1,0 In 2013 is € 1 miljoen opgenomen voor de Kaderwet 
Prostitutie en uitvoering Programakkoord (zie par. 6.2.2) 

Openbare ruimte 10 6,5 0 3,5 Zie opmerking bij wijkaanpak 

Groen  10 8,0   2,0 Zie opmerking bij wijkaanpak 

Veiligheid 6 2,2 0,5 3,3 Top 600 projectorganisaties 
P+R plaatsen  32 7 11,8 13,2 In 2013 wordt het bedrag ingezet voor het project Rode Loper 

Olympische ambitie 8 4,0 2,0 2,0  

Kantoren  2 1,85 0 0,15 Transformatie € 1,5 mln uit reserve 

Broedplaatsen  6 2,5 1,0 2,5  

IJburg  4 0,5 0 3,5   

Lokale media  5 5,0   0   
ICT 100 55,5 18,0 26,5 Het bedrag van € 55,5 miljoen is inclusief de in 2010 

toegekende bedragen van € 22,3 miljoen voor achterstallig 
onderhoud en € 1,9 miljoen voorbereidingskosten 
realisatieplan 2011. 

PMI 20 15,0 5,0 0 Dekking uit bij begroting 2011 gevormde reserve 

Evenementen  10 5,0 3,0 2,0 Dekking uit bij begroting 2011 gevormde reserve 

Totaal 309 164,4 64,45 77,76   

      

Overige Programakkoord prioriteiten  

Foodcenter 20   20 Bij begroting 2011 reserve Foodcenter gevormd 

Strategische Aankopen, 
inclusief project 1012 40 40   

Dit bedrag is verdeeld naar € 15 miljoen project 1012,  
€ 5 miljoen reserve transformatieprojecten,   
€ 20 miljoen re-integratie 

AIF economie en innovatie 50   50 Zie paragraaf 6.4 Amsterdams Investeringsfonds 
AIF Klimaat, duurzaamheid en 
luchtkwaliteit 60   60 Zie paragraaf 6.4 Amsterdams Investeringsfonds 
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6.2.2  Overige incidentele prioriteiten 

In de volgende tabel staan de keuzes van het College opgesomd. Kosten als gevolg van 
wettelijke voorschriften en juridische verplichtingen ziet het College als onvermijdelijke 
prioriteiten.  
 

Bedragen x € 1 miljoen Incidenteel 

Kaderwet prostitutie 1,0 

Hervorming armoedebeleid, Wet op de schuldhulpverlening  2,2 

Stadstoezicht 6,1 

Onderwijshuisvesting 4,92 

Legesopbrengsten, modernisering erfpachtstelsel en handhaving 

leegstand 
1,05 

Beheer Westpoort 0,75 

Programma Klimaat en Energie 0,8 

Hervorming jeugdbeleid 3,6 

Multiprobleemgezinnen en treiteraanpak 1,0 

Vangnet inzet GGD Top 600 1,2 

Amsterdamse jeugd op gezond gewicht & combinatiefuncties 0,8 

Kinderopvang 0,45 

Taxihandhaving 1,0 

Pardonmiddelen vreemdelingen  0,21 

Pro Congres en business development , historische goudmijnen 0,55 

Totaal 25,63 

Dekking verhoging toeristenbelasting -3,0 

Totaal 22,63 

 
De kaderwet Prostitutie ligt in de zomer 2012 ter behandeling in de Eerste Kamer. De wet 
verplicht de gemeente alle prostituees te registreren (in Amsterdam circa 5.500). Op dit 
moment is het nog onduidelijk wanneer de nieuwe wet in werking treedt. Een bedrag van 
€ 1 miljoen wordt beschikbaar gesteld voor de invoering kaderwet prostitutie met de 
voorwaarde dat dit pas uitgegeven mag worden wanneer de wet definitief is afgekondigd. 
Een deel van de middelen is bestemd voor prostitutiebeleid in het kader van uitvoering 
van het Programakkoord. 
 
Het armoedebeleid wordt voor het onderdeel schuldhulpverlening hervormd. De 
implementatie van het herontwerp schuldhulpverlening vindt plaats in 2012. Voor 2013 
stelt het College hiervoor € 1 miljoen structureel en € 1,5 miljoen incidenteel extra 
beschikbaar, zodat het beschikbare bedrag gelijk blijft aan 2012.  
De nieuwe wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening is 7 februari 2012 goedgekeurd in de 
Eerste Kamer en treedt hoogstwaarschijnlijk per 1 juli 2012 in werking. De 
taakuitbreidingen als gevolg van de wet gemeentelijke schuldhulpverlening brengen extra 
uitvoeringskosten met zich mee. Het College wil niet dat de beschikbare middelen voor 
schuldhulpverlening hiermee onder druk komen te staan en neemt daarom aanvullend 
€ 0,7 miljoen op in het verdeelvoorstel. 

De voor Stadstoezicht opgenomen middelen acht het College noodzakelijk voor 3 
onderdelen: het regulier en reorganisatiebedrijf Stadstoezicht en de Pool Amsterdam. 
Voor het regulier bedrijf Stadstoezicht is € 2,1 miljoen opgenomen voor handhaving van 
het niveau van veiligheid in Amsterdam en de kosten die gepaard gaan met de 
ontwikkeling van onbevoegde naar volledig bevoegde handhaving. Op dit moment vindt 
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onderzoek plaats naar de kostenstructuur. Bij de Begroting 2013 komen we terug met de 
resultaten van dit onderzoek en het exact benodigde bedrag. 
Voor het Reorganisatie bedrijf Stadstoezicht is € 2,6 miljoen noodzakelijk. Het 
Reorganisatie bedrijf is in het leven geroepen omdat als gevolg van vele reorganisaties 
grote groepen medewerkers boventallig zijn geworden of in 2012 zullen worden. De 
middelen zijn nodig voor de kosten die voortvloeien uit het sociaal plan Amsterdam.   
De Pool Amsterdam (PAM) is het gevolg van de omzetting van het onbevoegde toezicht 
naar bevoegde handhaving in de gemeente Amsterdam. De onbevoegde toezichthouders 
zijn in de PAM geplaatst en kunnen op die manier nog maximaal 4 jaar (2 jaar in 
uitgestelde boventalligheid en 2 jaar in boventalligheid) onbevoegd werk in de gemeente 
uitvoeren. Hiermee zijn € 1,4 miljoen lasten gemoeid.  
 
Een wettelijke taak van de gemeente ligt op het vlak van de onderwijshuisvesting. Voor 
het uitvoeren van deze taak worden naast de investeringskosten in de schoolgebouwen 
ook andere kosten gemaakt, zoals huurkosten van tijdelijke huisvesting van lokalen, 
sportvelden en gymzalen, verzekeringslasten, erfpacht. Deze lasten werden tot nu toe 
door verkoopopbrengsten van schoolgebouwen gedekt. Nu blijkt dat deze opbrengsten 
achterblijven. Om deze jaarlijks terugkerende lasten te dekken heeft het College gekozen 
om deze lasten op te nemen in de Kadernota voor een bedrag van € 4,92 miljoen.  
 
Door de economische crisis is het aantal bouwprojecten gestagneerd, waardoor de 
legesopbrengsten lager uitvallen. Dit leidt tot financiële tekorten. Het College zal de 
formatie verder moeten reduceren om de tekorten terug te dringen. Incidenteel wordt 
€ 0,65 miljoen toegekend, de helft van het verwachte tekort in 2013.  
Er is veel politieke en maatschappelijke aandacht voor het erfpachtstelsel van de 
gemeente Amsterdam. De politieke wens is uitgesproken om te komen tot een 
actualisering van het erfpachtstelsel. Hiermee gaan € 0,2 miljoen kosten gepaard. 
Op 1 juli 2011 is de leegstandsverordening in werking getreden. Met de handhaving ervan 
gaat € 0,2 miljoen gepaard.    
 
Na het instellen van de stadsdelen is Westpoort een vreemde eend in de bijt geworden, 
aangezien dit het enige gebied is dat niet onder een stadsdeel valt. Niettemin moeten er 
allerlei stadsdeeltaken voor het beheer van het gebied worden vervuld. Voor 2013 wordt 
een bedrag van € 0,75 miljoen vrijgemaakt ten laste van de algemene dienst. Voor 2014 
wordt bekeken wat de beste dekkingsmogelijkheid is en wordt bepaald onder welk 
stadsdeel dit gebied valt.  
 
Met een bedrag van € 0,8 miljoen houdt het College het programmabureau Klimaat en 
Energie in stand en blijft het onderwerp ‘klimaat’ op de agenda. De Amsterdamse aanpak 
is vastgelegd in de Energiestrategie 2040. 
 
In het kader van de hervorming jeugdbeleid zijn drie onderwerpen van belang, waarvoor 
het College in totaal € 3,6 miljoen beschikbaar wil stellen. Deze aanvraag is alleen voor dit 
bedrag mogelijk in combinatie met het herbestemmen van € 1 miljoen middelen binnen de 
portefeuille jeugd. Deze herbestemming zal bij de Begroting 2013 nader uitgewerkt zijn. 

- Hervorming Zorg voor de jeugd 
In 2015 wordt de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg, jeugd GGZ, licht verstandelijk 
beperkte jeugd (LVB) overgeheveld van het rijk/provincies naar de gemeenten. De 
rijksbijdrage in de transitiekosten voor 2013 is nog niet bekend.  

- Framework hervormingen risicojongeren 
Voor uitvoering van de Intensief Preventieve Aanpak Risicojongeren is in 2013 uit 
bestaande gemeentelijke middelen en de decentralisatie-uitkering Jeugd een budget van 
€ 5,21 miljoen beschikbaar. Voor de realisatie van de hervorming Risicojongeren en ter 
overbrugging naar toekomstige dekking uit herallocatie van structurele middelen 
jeugdzorg/ jeugdhulpverlening in 2013, is aanvullend incidenteel budget nodig. 

- Aanpak Top600 
Met het Preventief Interventie Team (PIT), kiest de gemeente Amsterdam voor een 
nieuwe werkwijze die snel en gericht risicokinderen en -jongeren (inclusief hun gezinnen) 
signaleert en benadert. Deze kinderen/jongeren lopen een gerede kans af te glijden naar 
schooluitval, overlast en (kleine) criminaliteit. Voor 2013 wordt het PIT ingezet als 3e pijler 
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aanpak Top600, Proeftuin transitie jeugdstelsel en Pilot basisscholen voor vroegtijdig 
signaleren risicogedrag. 
 
In dit kader is ook de aanpak van overlastgevende probleemgezinnen van belang. Eind 
2007 is een regiemodel opgezet met als uitgangspunt: één gezin, één plan. Dit model is 
inmiddels over de gehele stad uitgebreid. Voor het continueren van interventies in de 
overlastgevende multiprobleem gezinnen wordt € 1 miljoen beschikbaar gesteld. Hierbij 
wordt ook het gericht treiteren van mensen die daardoor in zeer moeilijke 
omstandigheden leven aangepakt. 
 
De uitvoering van de aanpak Top600 staat onder druk door onder andere het wegvallen 
van de Brede Doeluitkering Leefbaarheid en Veiligheid. Het betreffen interventies door de 
Crisisdienst van de GGD, die op verzoek van politie in actie komt. Een onmiddellijk 
optreden is in die gevallen van belang voor de cliënt, de politie en maatschappij. De vraag 
naar regie op de zorg voor het individu en op de zorgcoördinatie, alsmede de behoefte 
van de gezinnen nemen toe. Het College streeft ernaar de lasten die hiermee gepaard 
gaan in de structurele begroting op te vangen. Voor 2013 is dit nog niet mogelijk. Het 
College stelt € 1,2 miljoen beschikbaar.  
 
Een bedreiging voor de Amsterdamse jeugd is overgewicht. Bijna 20% van de 5-jarigen 
en 25% van de 2e klassers in het voortgezet onderwijs lijdt aan overgewicht of obesitas. 
Bij kinderen in de achterstandswijken liggen deze cijfers nog hoger. Er wordt, samen met 
sportinstellingen, zorgverzekeraars en -aanbieders, scholen, stadsdelen en vele lokale 
partners, flink ingezet op preventie en duurzame ondersteuning.  
Daarnaast vormen combinatiefunctionarissen een schakel tussen scholen en 
verenigingen en aanbieders van sportstimuleringsprogramma’s. Zij worden onder meer 
ingezet voor JUMP In, Topscore en VMBO DO-it. Het rijksbeleid staat nu ook uitbreiding 
toe naar andere sectoren zoals volwassenen. De inzet van deze mensen is nodig om de 
doelstellingen van het Sportplan te realiseren. Het College stelt voor ‘Amsterdamse jeugd 
op gezond gewicht’ en combinatiefunctionarissen € 0,8 miljoen ter beschikking.  
 
In reactie op de zedenzaak heeft de Commissie Gunning een advies uitgebracht over 
onder meer de verbetering van de kwaliteit van de kinderopvang. De resultaten moeten in 
2012 zichtbaar worden, maar het Programma zal een doorloop hebben in 2013 (borging 
resultaten in reguliere werkwijze en meenemen van gastouderopvang en 
peuterspeelzalen). Daarnaast worden acties gericht op Preventie Seksueel Misbruik 
verder uitgerold, waarbij aansluiting wordt gezocht bij de implementatie van de meldcode 
huiselijk geweld en kindermishandeling. Voor 2013 wordt hiervoor € 450.000 beschikbaar 
gesteld.  
 
Het College heeft op 20 december 2011 het nieuwe taxibeleid vastgesteld in de nota 
‘Toelating en toezicht op de Amsterdamse taxi markt’. Dit beleid beoogt de kwaliteit van 
het Amsterdamse taxivervoer structureel te verbeteren door een systeemomslag te 
bewerkstelligen. Gezien de taxi-problematiek worden de implementatiekosten van 
€ 1 miljoen onvermijdelijk geacht.  
 
Bij amendement 946" heeft de Raad het College opgedragen om het op pijl houden van 
het Fonds Gevolgen Vreemdelingenwetgeving voor 2013 en 2014 te betrekken bij de 
besluitvorming in de Kadernota. Uitgaande van het uitgavenpatroon in de afgelopen vijf 
jaar en onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad van het 
reserveringsvoorstel bij de rekening 2011, is een toevoeging van € 0,2 miljoen nodig. Het 
resterende benodigde bedrag voor 2014 is afhankelijk van de werkelijke kosten in 2012 
en 2013 en zal worden meegenomen in de Kadernota 2014 (zie bijlage 2) 
 
Afgelopen jaren wijzen uit dat iedere geïnvesteerde euro in het acquireren van 
congressen zich direct terugverdient in de vorm van extra toeristenbelasting. In 2010 
leverde congresbezoek € 8 miljoen op aan toeristenbelasting en circa € 270 miljoen voor 
de economie van Amsterdam. De stijging sinds 2004, toen de gemeente nog niet 
investeerde in congressen, is 55% meer congressen en 70% meer congres bezoekers. 
Het College wil dit beleid doorzetten en stelt hiervoor € 0,45 miljoen beschikbaar. 
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Het project historische goudmijnen heeft als doel de cultuurhistorische rijkdom van 
Amsterdam en de verbondenheid met het verleden tasbaar te maken. Evenals 
voorgaande jaren is hiervoor  € 0,1 miljoen beschikbaar. 
 
Het aantrekken van bezoekers en bedrijven naar de stad, het investeren in toezicht, 
veiligheid en leefbaarheid, de aanpak van overlastgevers, kost de stad geld. Het College 
vindt het redelijk dat ook de mensen die hiervan profiteren wanneer zij de stad bezoeken, 
hier een bijdrage aan leveren. Het College stelt daarom voor de toeristenbelasting tijdelijk, 
voor de duur van 2 jaar, te verhogen en zo extra inkomsten van € 3 miljoen per jaar te 
genereren. Hiermee kan een deel van de kosten die de stad hiervoor maakt gedekt 
worden. 
 
 
6.2.3  Frictiebudget 

Het realiseren van bezuinigingen gaat gepaard met frictiekosten. Dat geldt zowel voor de 
voorgenomen bezuinigingen uit 1 Stad, 1 Opgave als voor een aantal voorgenomen 
bezuinigingen uit Inzet op Herstel II. Het College treft de nodige voorbereidingen en 
maatregelen in 2012 om er voor te zorgen dat de frictiekosten in 2013 zo beperkt mogelijk 
zullen zijn. Bij de Begroting 2013 zijn de maatregelen uit 1 Stad, 1 Opgave en de 
betreffende maatregelen uit Inzet op Herstel II onderbouwd met frictiekosten. Dit zal ter 
besluitvorming worden voorgelegd. Evenals de spelregels en richtlijnen omtrent 
frictiekosten. 
  
 

6.3  Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing 

In onderstaande tabel staan de prioriteiten die het College voorstelt te honoreren op grond 
van het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV). 
 
Omschrijving Categorie Incidenteel  

Hervorming Stedelijke Vernieuwing 
ISV 17.954.000 

Sleutelbudget stadsdelen 
ISV 4.500.000 

Extra budget stadsdelen Oost en West 
ISV 500.000 

Projectbureau Vernieuwing Bijlmermeer 
ISV 310.000 

Monumenten 
ISV 1.500.000 

Groen: Noorderpark 
ISV 1.000.000 

Groen: Tuinen West 
ISV 0 

Stelpost bodemsanering 
ISV 1.500.000 

Van Groot naar Beter 
ISV 0 

Woningverbetering 
ISV 0 

Geluidssanering verkeerslawaai 
ISV 3.000.000 

Bodemsanering Gasfabrieken 
ISV 10.266.000 

Zuidelijke IJ-oevers 
ISV 3.670.000 

Totaal  44.200.000 

 
Met ingang van 2011 is het ISV geen gebundelde doeluitkering meer, maar een 
decentralisatie-uitkering. Dat laatste betekent dat het onderdeel is van het gemeentefonds 
en dat ISV-middelen vrij beslisbaar zijn, overigens wel met inachtneming van bestaande 
afspraken met het Rijk. 
 
Hervorming stedelijke vernieuwing: € 17.954.000 
Het College heeft met de bestuursopdracht Hervorming Stedelijke Vernieuwing van 6 
december 2011 het initiatief genomen om tot hervorming van de stedelijke vernieuwing te 
komen. Het doel hiervan is: 
1. Een reductie en herdefinitie van de opgave; 
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2. Een herprioritering van de centraal-stedelijke middelen; 
3. Een nieuwe aanpak. 
 
Als gevolg hiervan zijn budgetten samengevoegd, is er focus aangebracht door van 33 
stedelijke vernieuwingsbuurten in te zetten op 8 focusgebieden en wordt een strakkere 
sturing toegepast. Deze post is de ISV-bijdrage aan de hervorming stedelijke vernieuwing.  
Andere posten die in 2013 bijdragen aan de hervorming stedelijke vernieuwing zijn de 
middelen PMI (€ 5 miljoen) en wijkaanpak (onderdeel van € 6 miljoen incidentele 
middelen voor wijkaanpak, groen en openbare ruimte) 
  
Sleutelbudget stadsdelen € 4.500.000 + € 500.000 
Stedelijke vernieuwing vindt vooral plaats in de stadsdelen. Het ligt dan ook voor de hand 
hiervoor een substantieel bedrag in het verdelingsvoorstel op te nemen. In de Begroting 
2012 was dit € 14,75 miljoen. Voor 2013 is er ca. € 18 miljoen beschikbaar voor 
focusgebieden in een aantal stadsdelen (zie de post hierboven). Om stadsdelen in de 
gelegenheid te stellen mogelijke knelpunten in hun bestaande stedelijke 
vernieuwingsplannen op te lossen, stelt het College voor nog een beperkt sleutelbudget 
van € 4,5 miljoen toe te kennen. Het budget wordt verdeeld volgens een door het College 
eind 2009 vastgestelde verdeelsleutel. 
 
Bij een inventarisatie van de knelpunten is gebleken dat de stadsdelen Oost en West 
meer problemen ondervinden dan andere stadsdelen. Daarom is aan deze twee 
stadsdelen ieder € 250.000 meer toegekend.  
 

Stadsdeel sleutel (%) 2011-2014  bedrag 2013 in €  Extra toegekend €  

Centrum 4,97 223.650   

West 17,52 788.400  250.000 

Nieuw West 24,87 1.119.150   

Zuid 8,37 376.650   

Oost 13,36 601.200  250.000 

Noord 17,88 804.600   

Zuidoost 13,03 586.350   

Totaal 100 4.500.000  500.000 
 
Projectbureau Vernieuwing Bijlmermeer € 310.000 
De jaarlijkse kosten van het projectbureau worden gedekt door de Centrale Stad en de 
andere partners van de vernieuwing: Rochdale en Stadsdeel Zuidoost. Deze laatsten 
hebben, gezien het grote belang om de opwaartse lijn van de Bijlmer vast te houden, hun 
aandeel van ieder een derde deel in de jaarlijkse kosten vastgelegd tot en met 2014. De 
centrale stad heeft, als mede-opdrachtgever van de vernieuwing, eveneens toegezegd te 
zullen bijdragen. De bijdrage voor 2013 voor de centrale stad is € 310.000.  
 
Monumenten € 1.500.000 
€ 1,5 miljoen is het enige budget dat beschikbaar is voor subsidie ten behoeve van het 
renoveren/herstellen van monumentale gebouwen. De subsidie dient als aanjager voor 
het behouden van het Amsterdamse erfgoed. 
 
Groen: Noorderpark  € 1.000.000 
In 2010 is reeds besloten € 3 miljoen uit de ISV gelden te reserveren voor de voltooiing 
van het Noorderpark, toe te kennen in gelijke bedragen van € 1 miljoen in 2011, 2012 en 
2013. Het betreft hier de derde en laatste tranche. Deze middelen worden ingezet voor de 
inrichting van delen van het park en de aanleg van twee bruggen over het 
Noordhollandsch kanaal. 
 
 
Stelpost bodemsanering  € 1.500.000 
Dit bedrag is minimaal nodig om aan de verplichting richting het Rijk (vastgelegd in 
convenant Bodem) te kunnen voldoen. 
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Geluidsanering verkeerslawaai  € 3.000.000 
Deze toekenning betreft een minimumvariant. De Rijksbijdrage aan ISV voor dit doel zou 
een grotere bijdrage rechtvaardigen, maar er wordt gekozen voor het toekennen van de 
(volledige) minimumvariant. 
 
Bodemsanering Gasfabrieken  € 10.266.000 
Amsterdam saneert de gasfabrieksterreinen: de Westergas, de Oostergas, de Zuidergas 
en de gasfabriek Marnixstraat. Het Rijk draagt 33% bij in de kosten m.u.v. Westergas 
(90%), Oostergas (50%) en de waterbodems bij de gasfabrieken (100%). 
Dit saneringsprogramma, vastgelegd in het convenant bodemontwikkelingsbeleid 
(getekend door: VROM, VWS, IPO, VNG en Unie van Waterschappen) loopt van 2010 tot 
en met 2019.  Voor 2013 is € 10.266.000,- benodigd conform het 
meerjarenverdelingsvoorstel.   
 
Zuidelijke IJoevers  € 3.670.000 
Hiervoor gelden meerjarige afspraken ter dekking van het Plan Openbare Ruimte 
Zuidelijke IJ-oevers. Het opgenomen budget is conform die afspraken. Van dit bedrag is € 
2,3 miljoen bestemd voor de uitvoering van het POR en € 1,3 miljoen voor gebiedsregie 
Stationseiland. 
Inmiddels is het ontwerp van het Stationseiland uitgewerkt en bestuurlijk vastgesteld 
(gemeenteraad 14 maart 2012). Het plan kan binnen het budgettair kader worden 
uitgevoerd, met uitzondering van het uitgraven van het Open Havenfront. 
 
 

6.4  Amsterdams Investeringsfonds 

In het Programakkoord is € 200 miljoen opgenomen voor het Amsterdams 
Investeringsfonds (AIF). In de afgelopen twee jaren heeft een deel van deze middelen een 
concrete bestemming gekregen. Besluitvorming hierover heeft op verschillende 
momenten plaatsgehad, maar kent zijn basis grotendeels in het Programakkoord. De 
navolgende tabel geeft een overzicht van de bestemming van de middelen uit AIF en de 
resterende nog vrij te besteden middelen. 
  
 Bedrag  

* € 1 miljoen 
Besluitvormingsmoment 

Vorming AIF  + 200  Programakkoord, Begroting 2011 
Bestemming    
Foodcenter  - 20 Begroting 2011 
Programma Maatschappelijke 
Investeringen 2011-2014 

 - 20 Begroting 2011 

Evenementen 2011-2014  -  10 Begroting 2011 
Project 1012, tranche 2011  -  8 Begroting 2011 
Toevoeging Escrow middelen + 18,3 Rekening 2010, amendement 493 
Project 1012, tranche 2012 e.v.  - 7  Begroting 2012 
Transitieprojecten   - 5  Begroting 2012 
Uitname tbv domein Werk en Inkomen  - 20 Begroting 2012 

Nog te bestemmen AIF 128,3  

 
Over de inzet van de AIF middelen en de criteria waaraan bestedingen moeten voldoen 
heeft de Raad uitvoerig met het College van gedachten gewisseld. De Raad heeft voor de 
algemene criteria voor bestedingen uit het AIF bepaald en (her)bevestigd6 dat 

• het AIF –conform Programakkoord – uit de 3 pijlers bestaat: 
Economie en Innovatie (E&I) 
Klimaat , Duurzaamheid en Luchtkwaliteit (KDL) 
Stedelijke Ontwikkeling en Bereikbaarheid (SOB) 

                                                      
6
 Amendementen 474, 493 en 608 (jaar 2011) 
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• extra toevoegingen, zoals de Escrow middelen van € 18,3 miljoen, verdeeld 
worden conform de in het Programakkoord genoemde verdeling van 30% (E&I), 
30% (KDL) en 40% (SOB). 

• de verdeling financieel renderend vs. maatschappelijk renderend 80% - 20% is. 
Deze verdeling geldt vanaf het begin van het AIF.  

 
Deze besluitvorming leidt tot de volgende verdeling van middelen in het AIF: 

 
Op 30 november 2011 heeft de Raad de pijlerspecifieke criteria voor de pijler KDL 
vastgesteld en is het eerste bestedingsvoorstel voor de pijler Klimaat, Duurzaamheid en 
Luchtkwaliteit door de Raad aangenomen. Voor het project ‘windcoalitie’ wordt  € 3,5 
miljoen uit het financieel renderende deel gedekt. Een bedrag van € 1,03 miljoen wordt uit 
het maatschappelijk renderende deel onttrokken voor de leningfaciliteit particuliere sector 
(particulieren kunnen tegen een lage rente geld lenen om energiebesparende 
investeringen in hun huis te doen) en de zelflevering zon bij VVE’s (bijdrage aan collectief 
systeem van zonnepanelen op een gezamenlijk dak).  
 
Op 15 februari 2012 heeft de Raad ingestemd met de pijlerspecifieke criteria van de pijler 
Economie & Innovatie. De Kennis & Innovatieagenda is richtinggevend voor de 
voorstellen van de Amsterdam Economic Board en dient daarmee als basis voor de 
indiening van aanvragen uit de pijler Economie & Innovatie. Met de Kennis & 
Innovatieagenda zijn tien projecten geïdentificeerd die een toegevoegde waarde hebben 
voor de regio. De komende tijd worden hiervoor concrete projectvoorstellen uitgewerkt. 
Voor 2012 worden twee projecten (Life Sciences Fund Amsterdam II en Proof of Concept 
Fund) met positief advies van de Board ingediend bij het AIF ter grootte van € 8 miljoen. 
Deze projecten zijn grotendeels financieel revolverend. De verwachting is dat in 2013 voor 
een bedrag van € 25 miljoen aan projecten bij het AIF worden ingediend.  
 
Voor de pijler Stedelijke Ontwikkeling en Bereikbaarheid zijn nog geen pijlerspecifieke 
criteria vastgesteld.  
 
Elk  bestedingsvoorstel voor middelen uit één van de pijlers wordt vooraf ter instemming 
aan de Gemeenteraad voorgelegd. Bij de Kadernota 2013 liggen nog geen nieuwe 
voorstellen voor.  

Pijlers in AIF Totaal
Categorie Maatschappelijk 

renderend
Categorie Financieel 

renderend

E&I pijler € 55,5 miljoen € 11,1 miljoen € 44,4 miljoen

KDL pijler € 65,5 miljoen € 13,1 miljoen € 52,4 miljoen

SOB pijler € 7,3 miljoen € 1,5 miljoen € 5,9 miljoen

totaal € 128,3 miljoen € 25,7 miljoen € 102,6 miljoen
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Bijlage 1 - Financieel Meerjarenperspectief 2013-20 16 
 
In het voorjaar 2012 is het Financieel Meerjaren Perspectief (FMP) voor de periode 2013-
2016 opgesteld. Het betreft een vierjarige vooruitblik op de ontwikkeling van een aantal 
posten in de gemeentebegroting. Uitgangspunt is de vastgestelde Begroting 2012 
(inclusief eerste begrotingswijziging) en het beleid dat tot op heden – ook voor komende 
jaren - is vastgesteld. Er is verondersteld dat schokken zoals in de stresstest beschreven 
zich niet voordoen.  
Eerst volgt een meerjarige doorkijk voor de structurele begroting, vervolgens de 
meerjarige ontwikkeling van incidentele middelen.  
 
FMP Structureel  

In onderstaande tabel zijn de wijzigingen in structurele middelen van jaar op jaar 
weergeven. Het zijn structurele mutaties, dus een tekort in enig jaar zal een volgend jaar 
ook bestaan, tenzij er nieuwe structurele besparingen worden vastgesteld. De tabel geeft 
de ontwikkeling bij ongewijzigd beleid weer. De ontwikkelingen zijn in vier categorieën 
onder te verdelen. Elke categorie wordt afzonderlijk toegelicht.  
  

 Structureel (* € 1 mln) 2013 2014 2015 2016 totaal  

I Reguliere FMP posten -51,9 -10,3 -30,2 -3,2 -95,6 

II Inzet op Herstel I 34,5 45,1   79,6 

III Opschonen begroting  -13,9 -13,9 -8,0 0 -35,8 

IV  Stelpost Hervormingen 25,8    25,8 

 Subtotaal -5,5 20,9 -38,2 -3,2 -26,0 
 
De tabel laat zien dat de Begroting 2013 een structureel tekort heeft van € 5,5 miljoen 
wanneer geen aanvullende maatregelen worden getroffen. Het tekort loopt in de jaren 
daarna op tot € 26 miljoen. In deze cijfers is nog geen rekening gehouden met de 
gevolgen van nieuwe rijksbezuinigingen of een verder verslechterend financieel 
economisch perspectief. Tegelijkertijd is wel rekening gehouden met het volledig 
realiseren van de eerder vastgestelde bezuinigingsopgave van € 208 miljoen in de 
periode 2011-2014. Bij de Begroting 2012 is een stelpost Rijksbezuinigingen en 
hervormingen gevormd van € 25,8 miljoen. In 2012 is dit bedrag, gezien alle 
onzekerheden incidenteel ingezet zodat deze middelen nu ruimte opleveren voor het FMP 
2013-2016. 
 
Categorie I Reguliere FMP posten structureel 

I Reguliere FMP posten (* € 1 mln)  Begroting 2012 2013 2014 2015 2016 Totaal  

1 Gemeentefonds 847,4 2,5 15,5 -2,8 22,0 32,9 

 Af: nominale compensatie (2%)   -15,5 -14,9 -13,2 -43,6 

 Af: nominale compensatie 2013 (2%)  -16,0    -16,0 

2 Belastingen 188,1 2,3 0,3 0 0,4 3,0 

3 Erfpacht 45,2 -3,7 1,4 3 -0,8 -0,1 

4 Deelnemingen (netto) 15,2 -0,8 0 0 0 -0,8 

5 Haven (netto) 37,1 -0,5 0,7 0,8 1,3 2,3 

6 Afvalenergiebedrijf (netto) 10,0 0 0 0 0 0 

7 WWB uitkeringslasten  -19,5    -19,5 

8 Effecten rente en afschrijving  -6,2 -2,7 -6,3 -2,9 -18,1 

9 Stelpost overige ontwikkelingen  -10,0 -10,0 -10,0 -10,0 -40,0 

 Totaal  -51,9 -10,3 -30,2 -3,2 -95,6 
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Voorgaande tabel laat zien dat het totaal van de reguliere FMP posten zich de komende 
jaren sterk negatief ontwikkelt. Elk jaar worden aanvullende tekorten voorzien. In 2013 is 
sprake van een tekort van € 52 miljoen, dat bij ongewijzigd beleid oploopt tot een tekort 
van ruim € 95 miljoen vanaf 2016. Deze ontwikkeling is niet nieuw; reeds bij het 
Programakkoord was de negatieve ontwikkeling bekend en zijn bezuinigingen vastgesteld 
voor een bedrag van € 208 miljoen (Inzet op Herstel I).  
Hierna vindt u een toelichting per begrotingspost. 
 
1. Gemeentefonds 
Het financieel meerjarenperspectief is gebaseerd op de meest recente berichtgeving van 
het rijk, de september- en decembercirculaire 2011. De belangrijkste onderdelen voor de 
meerjarige raming van het gemeentefonds zijn:  
 
• Groei van de algemene uitkering. 

Het accres (groei) van het gemeentefonds en de ontwikkeling van de landelijke 
uitkeringsbasis (aantallen) leiden per saldo tot een stijging van de algemene uitkering. 
Voor de jaren 2013 wordt uitgegaan van positief accres en een toename van de 
landelijke uitkeringsbasis (aantallen inwoners, bijstandontvangers, areaal OZB etc.). 
Het eerste heeft een positief effect op de gemeentefondsuitkering van Amsterdam, 
het tweede heeft een negatief effect. Maar per saldo is het verwachte effect dus 
positief.  

• Een bijstelling uit het uitkeringsjaar 2010 met structurele doorwerking (€ 1,1 miljoen).  
Het gaat om de verrekening van een afrondingsverschil en de vrijval van de 
zogenaamde verdeelreserve, een gedeelte van de algemene uitkering dat niet aan 
gemeenten wordt uitgekeerd, maar als reservering apart wordt gehouden. Deze 
reserve dient om onverwachte effecten bij de meting van de aantallen op de diverse 
verdeelmaatstaven op te kunnen vangen. Op het moment dan de aantallen definitief 
zijn, wordt deze reserve verrekend. 

• De groei van de Amsterdamse uitkeringsbasis.  
De groei van Amsterdam, die tot uitdrukking komt in de Amsterdamse uitkeringsbasis, 
heeft een positief effect van € 1,2 miljoen per jaar. Dit is gebaseerd op de verwachte 
ontwikkeling van aantallen inwoners en woningen door de dienst Onderzoek en 
Statistiek. Er is uitgegaan van een groei van 2.000 woningen en 3.000 inwoners per 
jaar.  

• De ontwikkeling van de negatieve inkomstenmaatstaf OZB  
Een negatieve inkomstenmaatstaf OZB betekent dat de uitkering gemeentefonds 
verlaagd wordt met de OZB capaciteit van gemeenten op basis van het landelijke 
rekentarief. De negatieve inkomstenmaatstaf is in de raming van de uitkering 
gemeentefonds verwerkt. 

• Invoering Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) 
De eerste tranche van de bezuiniging uit het regeerakkoord die samenhangt met de 
invoering van de RUD’s is in 2012 op het gemeentefonds gekort. In 2012 en 2013 
wordt het resterende bedrag van € 50 miljoen stapsgewijs in het gemeentefonds 
verwerkt. Het structurele effect voor Amsterdam bedraagt -/- € 4 miljoen waarvan 
 € 1,6 doorwerkt in het stadsdeelfonds. 

• Modernisering Gemeentelijke Basisregistratie Persoonsgegevens (mGBA)  
Voor de ontwikkeling van de mGBA en de Online Raadpleegbare Reisdocumentatie 
Administratie (ORRA) wordt in 2009 t/m 2012 totaal € 25 miljoen meerjarig incidenteel 
uitgenomen. In 2009 is € 4,8 miljoen uitgenomen, in 2012 is de resterende 
€ 20,2 miljoen uitgenomen. In 2013 wordt dit weer aan het gemeentefonds 
toegevoegd. Het effect voor de centrale stad bedraagt structureel € 0,9 miljoen. 

• Wetsvoorstel vermindering politieke ambtsdragers 
In 2015 wordt de korting in het gemeentefonds verwerkt van € 110 miljoen die 
onderdeel is van het wetsvoorstel vermindering politieke ambtsdragers. Het aandeel 
van Amsterdam is naar verwachting -/- € 8,8 miljoen. Met betrekking tot dergelijke 
inkomsten uit het gemeentefonds voor bestuursorganen geldt een specifiek 
aandeelpercentage voor de stadsdelen, welke door de fusies van stadsdelen opnieuw 
berekend is en vooralsnog vastgesteld is op 75%. Het aandeel van de centrale stad is 
daarmee -/- € 2,2 miljoen. Bij de definitieve verwerking in het stadsdeelfonds zal dit 
aandeelpercentage nog aan de Raad voor de Stadsdeelfinanciën worden voorgelegd. 
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• Nationaal Uitvoeringsprogramma (NUP) 
In 2015 wordt een incidentele uitname gedaan van € 0,9 miljoen voor de dekking van 
de generieke uitvoeringskosten van het NUP, kosten die door de VNG worden 
gemaakt. De totale uitname in 2015 is hoger, maar daarvoor is dekking aanwezig in 
de reserve ‘egalisatie kasschuif gemeentefonds’. Het effect voor de centrale stad 
bedraagt € 0,5 miljoen. 

 
De financiële reeks die in voorgaande tabel is opgenomen, heeft betrekking op de  
ontwikkeling van de gemeentefondsuitkering voor de Centrale Stad. Hierbij is het aandeel 
voor het stadsdeelfonds (circa 40% van het gemeentefonds) buiten beschouwing gelaten.  
 
Nominale ontwikkeling 
Het FMP wordt opgesteld in constante prijzen, dat wil zeggen in prijzen van het lopende 
jaar 2012. Het gemeentefonds wordt berekend in lopende prijzen, waarbij het Rijk voor 
het meerjarenbeeld uitgaat van een jaarlijkse inflatie van 2%. Om een correct beeld te 
krijgen van de FMP ontwikkeling in constante prijzen, is op een aparte regel in de tabel 
een correctie voor de inflatie opgenomen.  
De gemeente kan zelf bepalen in hoeverre de diensten en bedrijven gecompenseerd 
worden voor loon- en prijsbijstellingen. Het College heeft gemeend in ieder geval voor 
2013 een ‘nullijn’ te moeten hanteren. Dat betekent dat de € 16 miljoen die in 2013 nodig 
zou zijn voor inflatiecorrectie met dit besluit anders ingezet kan worden. In hoofdstuk 3 is 
toegelicht dat het College dit bedrag voor frictiekosten bezuinigingsmaatregelen in wil 
zetten.  
 
Herijkingsonderzoek  
In de Begroting 2012 is gewezen op het lopende herijkingsonderzoek van het 
gemeentefonds en het vaste bedrag van de G4. De eerste fase van dit onderzoek is 
afgerond. Voor herijking van de verdeling van het gemeentefonds is vervolgonderzoek 
nodig. In de decembercirculaire 2011 is bekend gemaakt dat een bredere herijking van 
het gemeentefonds niet eerder dan met ingang van 2014 zal worden geëffectueerd. Op dit 
moment zijn de effecten voor de gemeentefondsuitkering van Amsterdam nog onbekend.  
 
2. Belastingen 
De baten bestaan uit OZB afdrachten en inkomsten van toeristenbelasting.  
Als gevolg van de economische crisis zal het woningareaal een zeer beperkte groei 
vertonen. De OZB inkomsten stijgen daarom slechts licht in de periode 2013-2016. Er 
wordt uitgegaan van € 1,5 miljoen over 4 jaar.  
De toeristenbranche laat een licht herstel zien in 2011. Daarom zijn de baten voor de 
jaren 2013 en verder € 1,5 miljoen hoger ingeschat dan in de Begroting 2012 opgenomen.     

 
3. Erfpacht 
Het erfpachtresultaat laat de komende jaren een vrij stabiel beeld zien tussen de € 40 en 
46 miljoen. Het daalt in 2013 omdat erfpachters steeds vaker kiezen voor een jaarlijkse 
canonbetaling in plaats van afkoop van de canon voor de rest van het tijdvak. Dit leidt tot 
minder meerwaarde die aan het resultaat wordt toegevoegd. In 2015 stijgt het 
erfpachtresultaat weer, omdat vanwege de indexatie en vanwege nieuwe uitgiften de 
canonopbrengsten zullen stijgen. 
 
4. Deelnemingen 
De dividenduitkeringen worden behoedzaam geraamd. De twee grootste 
dividenduitkeringen ontvangt de gemeente van Schiphol (€ 12 miljoen) en Alliander 
(€ 6 miljoen). Het is beslist niet ondenkbaar dat de aanhoudende turbulentie op de 
internationale kapitaalmarkten effect zal hebben op de winst die de Bank Nederlandse 
Gemeenten kan realiseren. Daar komt bij dat er diverse discussies gaande over nieuwe 
regelgeving en lastenverzwaringen voor banken, zoals een mogelijke ‘bankenbelasting’. 
Het zet de winst van de BNG onder druk. Voorzichtigheidshalve is de dividenduitkering 
van de BNG (€ 0,8 miljoen) vanaf 2013 daarom niet meer opgenomen. 
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5. Haven 
De verwachting is dat de winstafdracht van de haven in 2013 iets terugloopt, maar de 
jaren daarna oploopt en vanaf 2016 ruim € 2 miljoen hoger zal zijn dan in 2012. De groei 
wordt onder andere veroorzaakt door een toename aan zeehaven- en binnenhavengelden 
en een toename uit huren en pachten als gevolg van aankoop van terreinen. De ramingen 
zijn gecorrigeerd voor de bijdragen aan de 2e zeesluis en ombuigingen die meetellen in 
categorie II. Dat verklaart de kleine neerwaartse bijstelling in 2013.  
Overigens is bij de raming ook geen rekening gehouden met een eventuele 
verzelfstandiging van de Haven.  

 
6. Afvalenergiebedrijf 
De afvalenergiecentrale draait stabiel. Vanaf 2012 is de structurele winstafdracht, 
exclusief gemeentebrede taakstellingen, vastgesteld op € 10 miljoen per jaar.  

 
7. WWB uitkeringslasten 
Het tekort op de uitkeringslasten van de Wet Werk en Bijstand bedroeg in 2011 € 78 
miljoen. Dit tekort heeft voor een deel een incidenteel karakter, maar het is nog niet 
precies duidelijk in hoeverre het hoge tekort in 2011 doorwerkt naar 2012 en later. De 
verwachting is dat het tekort in 2012 minder groot is, maar nog altijd ruim meer zal zijn 
dan gedekt in de vastgestelde Begroting 2012. Het College heeft de Raad daarom 
voorgelegd om € 10 miljoen van het rekeningresultaat 2011 te bestemmen voor dekking 
van de mogelijke tekorten op de uitkeringslasten 2012. Voor de Begroting 2013 en latere 
jaren wordt vooralsnog uitgegaan van een jaarlijks tekort van € 42,9 miljoen. De 
aanwezige structurele dekking bedraagt € 23,4 miljoen. Het College stelt voor om het 
ongedekte tekort van € 19,5 miljoen in dit FMP van structurele dekking te voorzien.   
Indien tekorten hoger dan € 42,9 miljoen zich voordoen, zouden deze incidenteel gedekt 
kunnen worden. 
 
In dit verband zijn de ontwikkelingen met betrekking tot de Wet Werken naar Vermogen 
(WWnV) ook van belang. WWnV is de samenvoeging van het Participatiebudget, budget 
voor de sociale werkvoorziening en budget voor de Wajong. Hieronder de belangrijkste 
risico’s: 
 
� Nieuwe rijksbezuinigingen zouden nog kunnen leiden tot kortingen op de drie 

budgetten, waardoor WWnV budget lager uitkomt voor 2013 en verder. 
� Ministerie SZW is nog bezig met het verdeelmodel. Het totaalbudget WWnV wordt 

over gemeenten in Nederland verdeeld middels een objectief verdeelmodel. Of dit 
verdeelmodel gunstig uitpakt voor de gemeente Amsterdam is nog niet bekend (volop 
discussies in VNG Commissie belasting en financiën). 

� Op de sociale werkvoorziening wordt flink bezuinigd, de rijkssubsidie wordt de 
aankomende jaren sterk verlaagd tot 22.000 euro per SE in 2015. Deze bezuiniging is 
een feit. Er is geen sprake van minder Sw-ers, maar wel van lager budget. Tenzij 
gemeenten deze tekorten bijplussen, zal meer beroep gedaan worden op de andere 
middelen die samengevoegd worden tot het ene WWnV budget. 

� De Wajong wordt op dit moment uitgevoerd door het UWV. Of voldoende middelen 
meekomen van het rijk om deze extra taak als gemeente ter hand te nemen is maar 
zeer de vraag. 

� Cijfers die voorspellen wat de toestroom zal zijn in 2013 van Wajongers en Sw-ers 
zijn niet voorhanden.  

 
8. Effecten van rente en afschrijving 
Door het afschrijven daalt de boekhoudkundige waarde van activa en daarmee de 
rentelasten. Wanneer activa volledig zijn afgeschreven, vallen de afschrijvingslasten vrij 
ten gunste van de algemene dienst. Tegenover de budgettaire ruimte die zo ontstaat, 
staan zogenaamde routinematige investeringen en niet routinematige investeringen met 
een rompmatig karakter. Vooral in de jaren 2013 en 2014 zijn de lasten voor 
vervangingsinvesteringen en de geplande investeringen voor de Noord-Zuidlijn hoger dan 
de vrijval aan ruimte biedt. Er ontstaat zo een tekort op de algemene dienst.  
Een tweede financieel effect in ons huidige financieringsstelsel ontstaat doordat niet alle 
rente die aan reserves en voorzieningen wordt toegerekend, ook daadwerkelijk aan de 
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reserves en voorzieningen wordt toegevoegd. Deze rentebaten komen in dat geval ten 
gunste van de algemene dienst. Reserves en voorzieningen, waarvan de verwachting is 
dat zij aan het eind van de FMP periode nog niet volledig zijn uitgeput, worden als 
‘structureel’ aangemerkt. De totale rentebaten van deze reserves tellen mee als 
structurele ruimte. Doordat de totale omvang van deze reserves afneemt in vergelijking 
met voorgaande jaren, leidt dit tot een negatief beslag op de structurele ruimte.  
Per saldo leggen de effecten van rente en afschrijving de komende jaren een beslag op 
de structurele ruimte, voor de komende jaren oplopend tot ruim € 18 miljoen.  
 
9. Ontwikkeling structurele uitgaven  
Bij ongewijzigd beleid en het uitblijven van schokken zoals in de stresstest beschreven, 
mag men ervan uitgaan dat de meeste uitgaven in de begroting niet drastisch zullen 
wijzigen. Voor financieel kleine veranderingen, extra kosten als gevolg van 
areaaluitbreidingen en nu nog onvoorziene uitgaven is in het FMP een stelpost van € 10 
miljoen per jaar opgenomen.  
 
Categorie II Inzet op Herstel I 
In de begroting 2011 zijn de bezuinigingtaakstellingen uit het Programakkoord 2010-2014 
vertaald in concrete maatregelen voor de jaren 2011-2014. Het betreft een totaal bedrag 
van € 208 miljoen, waarvan € 112 miljoen op de bedrijfsvoering van de gehele 
gemeentelijke organisatie. De realisatie van deze bezuinigingen is momenteel in volle 
gang. Voor het gehele bedrag zijn besparingsmaatregelen vastgesteld. Voor de jaren 
2013 en 2014 bedragen de nog resterende taakstellende besparingsopgaven 
€ 34,5 miljoen en € 45,1 miljoen. Het College draagt er zorg voor dat de vastgestelde 
besparingen in zijn geheel gerealiseerd worden. Eventuele kasritme verschillen of 
vertragingen bij de realisatie worden incidenteel gedekt (zie FMP incidenteel, categorie II). 
  

 II Inzet op Herstel I (* € 1 mln) 2013 2014 2015 2016 Totaal  

10 Inzet op Herstel I  34,5 45,1   79,6 
 
De besparingen in 2013 en 2014 zijn als volgt over de domeinen sociaal, fysiek en 
bedrijfsvoering/ bestuur en Concern verdeeld:  
 

 II Inzet op Herstel I (* € 1 mln) 2013 2014 Totaal  

 Sociaal  16,6 4,4 21,0 

 Fysiek 2,2 2,9 5,1 

 Bedrijfsvoering 15,7 23,8 39,5 

 Innovatie  14,0 14,0 

 Totaal 34,5 45,1 79,6 
 
Onder de bedrijfsvoering is een inkooptaakstelling op de Grond, Weg en Waterbouw 
opgenomen van in totaal € 6 miljoen. Hiervoor is een alternatieve invulling gevonden. De 
invulling van deze besparing bestaat uit een afdracht van € 4 miljoen aan de algemene 
dienst uit de opbrengsten van de MUPI-concessie gedurende de looptijd van het contract. 
Voor de overige € 2 miljoen zal het College nog een (alternatieve) dekking aandragen.  
 
Categorie III Opschonen begroting structureel 
In de Begroting 2012 heeft het College aangekondigd enkele begrotingsposten, 
waaronder de kapitaaldienst bij de concerncontroller, aan een nadere analyse te 
onderwerpen. Reden hiervoor waren de geconstateerde aansluitingsfouten en daarmee 
dekkingsrisico’s tussen gemeentelijke diensten en de administratie bij de 
concerncontroller. Bij het schrijven van deze Kadernota is de analyse grotendeels 
afgerond, maar nog niet volledig. Bij de Begroting 2013 zullen wij de volledige uitkomsten 
kunnen presenteren. Bij de Begroting 2012 zijn de structurele lasten Noordzuidlijn (in 
tabel nr. 11, € 9,5 miljoen) en het vooraf begroten van rentebaten (in tabel nr. 12, € 18,2 
miljoen) al genoemd als te corrigeren posten. Vooralsnog leidt de analyse slechts tot twee 
extra reparaties: budgettair gezien van kleinere omvang en met incidentele middelen op te 
vangen (zie FMP incidenteel).  
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Er is één structureel dekkingsprobleem aan het licht buiten de kapitaaldienst. Dit betreft 
een bedrag van € 1,25 miljoen in het gemeentefonds (in tabel nr. 13), bedoeld voor 
maatschappelijk opvang, maar dat ten onrechte is vrijgevallen ten gunste aan de 
algemene dienst.  
Een positief effect betreft de bij rekening 2011 gemelde correctie op het budget voor de  
brandweerzorg. De prijscompensatie is per abuis niet correct in de Begroting 2012 
opgenomen; de lasten zijn te hoog begroot. De correctie levert een structurele ruimte van 
€ 1,2 miljoen op. 
 
Alle reparaties betreffen het (alsnog) corrigeren van reeds door de Raad geaccordeerde 
uitgaven. Het College heeft het voornemen de nu geïnventariseerde opschoningen vóór 
het begin van de volgende bestuursperiode te hebben opgelost. Dat betekent dat de 
benodigde correcties in de begrotingen 2013 en 2014 een plek moeten krijgen.  
 
In de Begroting 2012 is ook melding gemaakt van structurele uitgaven die met incidentele 
middelen gedekt worden. Het College is van mening dat de tekorten die ontstaan, 
wanneer de incidentele middelen wegvallen, opgevangen dienen te worden in het jaar 
waarin zich dit voordoet. Het betreft de ISV middelen, die in 2015 vervallen (€ 8 miljoen) 
en de jaarlijkse onttrekking aan de reserve meerwaarde afkoopsommen grondbedrijf die 
vanaf 2019 niet meer mogelijk is (€ 7 miljoen). De laatste is in onderstaande tabel nog niet 
te zien, aangezien het buiten de huidige FMP periode valt. 
 

 
III Opschonen begroting  
Structureel (* € 1 mln) 2013 2014 2015 2016 Totaal  

11 NZ lijn kapitaallasten correctie -4,75 -4,75   -9,5 

12 Rentebaten niet meer vooraf begroten -9,1 -9,1   -18,2 

13 Correctie maatschappelijke opvang -1,25    -1,25 

14 Vervallen dekking vanuit ISV    -8,0  -8,0 

15 Correctie begroting brandweerzorg 1,2    1,2 

 Subtotaal -13,9 -13,9 -8,0 0 -35,8 
 
 
Categorie IV Stelpost Hervormingen 
In de Begroting 2012 is een structurele ruimte van € 25,8 miljoen incidenteel ingezet om 
de gevolgen van rijksbezuinigingen voor kwetsbare Amsterdammers tijdelijk en 
gedeeltelijk te compenseren. Het bedrag is in 2012 verdeeld over 5 onderwerpen in het 
sociaal domein: Kwetsbare huishoudens (€ 4 miljoen), Re-integratie (€ 12,5 miljoen + 
(€ 20 miljoen incidenteel)), Armoede (€ 5 miljoen), Risicojongeren (€ 3 miljoen) en 
Veiligheid (€ 1,3 miljoen). Al eerder is aangegeven dat het uiterst onzeker was of deze 
structurele ruimte in 2013 beschikbaar zou zijn. Gezien de tekorten in 2013 lijkt het het 
College niet gepast deze ruimte als ‘vrij besteedbaar’ te kwalificeren. De € 25,8 miljoen is 
in het FMP volledig ingezet om het resterende tekort 2013 zo klein mogelijk te maken.  
 
 

 
IV Structurele ruimte Begroting 2012   
Structureel (* € 1 mln) 2013 2014 2015 2016 Totaal  

16 Stelpost hervormingen  25,8     25,8 
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FMP Incidenteel   

In de navolgende tabel zijn de bedragen opgenomen die per jaar beschikbaar zijn. Het 
zijn incidentele bedragen, dus eenmaal uitgegeven zijn de middelen niet meer 
beschikbaar voor een volgend jaar. De hoge baten als gevolg van de verkoop van de 
Nuon aandelen zijn uitzonderlijk. Het College acht een aparte afweging over de inzet van 
de middelen daarom gerechtvaardigd. Deze baten zijn op een aparte regel in de tabel 
weergegeven.  
 
 Incidenteel (* € 1 mln) 2013 2014 2015 2016 Totaal  

I Reguliere FMP posten 51,5 11,2 4,6 -4,5 62,8 
II Kasritme verschillen eerder vastgestelde 

besparingen -13,0 -17,9 -9,1 0 -40,0 

III Opschonen begroting  -5,5 0 0 0 -5,5 

 Subtotaal 33,0 -6,7 -4,5 -4,5 17,3 

       

IV Bijzondere baten (Nuon) 142,6 3,8 55,9 0 202,3 

 
 
Categorie I Reguliere FMP posten incidenteel 
In onderstaande tabel is de ontwikkeling van de begrotingsposten opgenomen, die 
jaarlijks in het FMP naar de laatste inzichten worden aangepast. Onder de tabel volgt een 
toelichting per regel. 
 

I Reguliere FMP posten (* € 1 mln) 2013 2014 2015 2016 Totaal  

1 Rente effect eigen middelen  16,5 3,2 1,3 0 21,0 

2 Vrijval afschrijvingslasten 30,0 22,5 15,0 7,5 75,0 

3 Rekeningresultaat 2011 15,0 - - - 15,0 

4 Verkiezingen 0 -4,5 -1,7 -2,0 -8,2 
5 Overige incidentele ontwikkelingen 

(stelpost) -10 -10 -10 -10 -40 

 Totaal 51,5 11,2 4,6 -4,5 62,8 

 
1. Rente effect eigen middelen  
Zoals eerder bij het structurele deel toegelicht, wordt standaard geen rente aan de 
reserves en voorzieningen toegevoegd. De hierdoor bespaarde rente uitgaven komen ten 
gunste van de algemene dienst. De reserves en voorzieningen die de komende 4 jaar 
geheel worden onttrokken, genereren een bespaarde rentetoerekening van € 16,5 miljoen 
in 2013. In de jaren daarna zijn de voordelen lager vanwege de veel kleinere omvang van 
het totaal aan reserves en voorzieningen. 
 
2. Vrijval afschrijvingslasten 
Volgens onze huidige begrotingsvoorschriften dienen kapitaallasten volledig gedekt te 
worden op het moment dat -via een prioriteit in de begroting- tot een investering besloten 
wordt. De werkelijke bestedingen van het investeringsbedrag vinden vaak pas later plaats, 
zeker als een project een meerjarige looptijd kent. Voor zover de investeringen nog niet 
zijn gedaan, vallen de kapitaallasten vrij. In 2013 wordt uitgegaan van een vrijval van 
€ 30 miljoen, grofweg de helft van de kapitaallasten van eerder akkoord bevonden 
investeringen.  
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3. Rekeningresultaat 2011 
Het rekeningresultaat 2011 bedraagt na resultaatbestemming € 15,0 miljoen. Dit bedrag is 
vrij besteedbaar voor het jaar 2013, onder voorbehoud van goedkeuring door de Raad. 
 
4. Verkiezingen 
In 2013 zijn (vooralsnog) geen verkiezingen voorzien. In 2014 vinden verkiezingen plaats 
voor de Gemeenteraad en het Europees Parlement. In 2015 zullen verkiezingen voor de 
Provinciale Staten gehouden worden en in 2016 voor de Tweede Kamer.  
 
5. Overige incidentele ontwikkelingen 
Deze stelpost dient ter dekking van incidentele uitgaven bij de begroting die nu nog niet 
kunnen worden voorzien. De hoogte is gebaseerd op ervaringen uit voorgaande 
begrotingsopstellingen en op de toename van onzekerheden en de daarmee gepaard 
gaande risico’s. Indien tegenvallers zich voordoen zal uiteraard in eerste instantie gezocht 
worden naar compensatie binnen de budgettaire begrotingskaders en reeds beschikbare 
middelen. Echter door de financiële krapte worden de mogelijkheden om onverwachte 
tegenvallers op te vangen steeds beperkter. Het College acht een stelpost van 
€ 10 miljoen per jaar bijdragen aan een prudent begrotingsbeleid.  
 
 
Categorie II Kasritme verschillen Inzet op Herstel I 
De eerder vastgestelde besparingsopgave van € 208 miljoen (zie ook FMP structureel, 
categorie II) wordt gerealiseerd door diverse besparingsmaatregelen. Twee van deze 
maatregelen leiden weliswaar tot besparingen, maar kennen een vertraging van 1 tot 2 
jaar. Het betreft besparingen op huisvesting en op ICT. Deze vertragingen worden 
incidenteel gedekt. In totaal leidt dit tot € 40 miljoen benodigde incidentele middelen. 
 
6. Huisvesting  
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.  
 
7. ICT 
De besparingen ICT worden niet volgens plan gehaald, maar met een vertraging van 
ongeveer 2 jaar. Tot en met 2012 zal slechts de besparing op telefonie van € 450.000 
gerealiseerd worden. Dat betekent dat er incidenteel dekking gevonden moet worden tot 
en met 2015. Het betreft voor de jaren 2013-2015 in totaal € 34,4 miljoen.  
 

 
II Kasritme verschillen   
Structureel (* € 1 mln) 2013 2014 2015 2016 Totaal  

6 Huisvesting -2,6 -2,9 -0,1 0 -5,6 

7  ICT -10,4 -15,0 -9,0 0 -34,4 

 Subtotaal -13,0 -17,9 -9,1 0 -40,0 
 
 
Categorie III Opschonen begroting  
Zoals bij het structurele gedeelte van deze categorie aangegeven, heeft de opschoning 
van de begroting geleidt tot 2 correcties die incidenteel kunnen worden opgevangen. Het 
betreft kosten voor de Nieuwe Leeuwarderweg en de kosten voor de 2e zeesluis. 
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8. Nieuwe Leeuwarderweg 
In 2002 is binnen het toen nog aanwezige quotum voor de “vervanging hoofdnet auto” een 
bedrag van € 5,0 miljoen (prijspeil 2003) gereserveerd voor de kosten van de verlaging 
van de Nieuwe Leeuwarderweg. Dit heeft op 11 mei 2004 geleid tot het verstrekken van 
een krediet, echter met de omissie een verantwoordelijke beheerder te benoemen. 
Hierdoor is in de loop der jaren de reservering weggevallen. Dekking wordt hierbij 
opnieuw geregeld.  
  
9. IBOI indexering 2e zeesluis 
In het convenant tussen Rijkswaterstaat, Provincie Noord-Holland en Gemeente 
Amsterdam van 24 november 2009 is afgesproken dat de gemeente Amsterdam 
€ 122,257 miljoen bijdraagt aan de realisatie van een nieuwe sluis. Dit bedrag is 
gebaseerd op het prijspeil van 2007. In de jaren hierna wordt het bedrag geïndexeerd met 
IBOI index. De dekking voor indexeringskosten bleek bij de check op de betreffende 
begrotingspost niet geheel toereikend voor de IBOI index. Er is een tekort van € 0,45 
miljoen, dat in deze categorie wordt gecorrigeerd.  
 

III Opschonen begroting (* € 1 mln) 2013 2014 2015 2016 Totaal  

8 Nieuwe Leeuwarderweg -5,0 0 0 0 -5,0 

9 IBOI indexering 2e zeesluis -0,5 0 0 0 -0,5 
 

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

 
Categorie IV Bijzonder baten (Nuon) 
In 2013 en 2015 ontvangt de gemeente nog twee tranches van de verkoop van de Nuon 
aandelen. Na 2015 worden geen inkomsten meer voorzien met uitzondering van een 
mogelijke uitkering van Escrow middelen (€ 9,3 miljoen). Voorzichtigheidshalve is met 
deze Escrowbaten nog geen rekening gehouden.  
 

IV Bijzondere baten (* € 1 mln) 2013 2014 2015 2016 totaal  

10 Opbrengst verkoop Nuon 135,6 0 51,4 0 187,0 
 

Incidentele dividend uitkering Nuon 7,0 3,8 4,5 0 15,3 

 Totaal 142,6 3,8 55,9 0 202,3 

 
 
Specifieke opmerkingen  

Bij het FMP is een aantal specifieke risico’s te benoemen. Deze zijn:  
 
ICT  
In de FMP berekeningen is uitgegaan van een vertraging van 2 jaar voor de realisatie van 
de besparingen ICT. Dit wordt zeker mogelijk geacht voor de huidige ICT toepassingen. 
Echter, gezien de snel op elkaar volgende technieken en toepassingen op ICT-gebied, is 
het zeer goed mogelijk dat nieuwe investeringen nodig zijn om aansluiting te houden bij 
recente en nieuwe ICT ontwikkelingen. Het is de vraag of de totale uitgaven aan ICT 
uiteindelijk structureel met een bedrag omlaag kunnen.  
 
Bedrijven 
De nieuwe inzichten op het gebied van de financiële huishouding van de gemeente, in het 
bijzonder de kasstroomsturing en het streefdoel van de schuldquote, hebben gevolgen 
voor de afdrachtafspraken met gemeentelijke bedrijven, zoals de Haven. Wij willen 
immers expliciet de wijze van financiering van (vervangings)investeringen, met of zonder 

                                                      
7 In het besluit is opgenomen dat er een overschot in de begroting ontstaan indien er zogenaamde “kansen” 
worden gerealiseerd. Deze kansen betreffen het verwerven van Europese subsidie, BTW voordeel en mogelijke 
efficiencyvoordelen. Mochten deze kansen uiteindelijk gerealiseerd worden en er een overschot ontstaat 
ontvangt Amsterdam hiervan 25%. De kansen ten aanzien van de Europese subsidie en het BTW voordeel zijn 
in de Raadsflap geschat op € 109 mln, 25% voor Amsterdam is dan € 27,25 mln. 
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vreemd vermogen, aan de orde stellen. Dit kan gevolgen hebben voor de winstafdrachten 
en daarmee voor het FMP. Over de mate waarin en wijze waarop zullen wij de Raad bij 
gelegenheid nader informeren. 
 
Onderhoudskosten bruggen en walmuren 
Stadsdeel Centrum voert als opdrachtnemer voor de Centrale Stad 
vervangingsinvesteringen en onderhoudwerkzaamheden uit aan bruggen en walmuren. 
Deze taak had in het stadsdeelfonds opgenomen moeten zijn maar, dat is (nog) niet 
gebeurd. Gevolg is dat de investeringen gedekt worden door een begrotingspost bij de 
concerncontroller, lange tijd beheerd zijn door de gemeentelijke dienst IVV, een 
afschrijvingstermijn kennen van 75 jaar en BTW apart gedeclareerd dient te worden bij het 
BCF compensatiefonds.  
Het College wil deze taak nu alsnog in het stadsdeelfonds opnemen. Cebeon is gevraagd 
dit onderwerp mee te nemen in een adviesaanvraag over de toekomst van de financiële 
verhoudingen zodat het op termijn via objectieve maatstaven in het stadsdeelfonds kan 
worden meegenomen. Vergoeding via het stadsdeelfonds heeft tot gevolg dat een 
jaarlijkse vergoeding voor het totale investeringsbedrag wordt opgenomen en niet meer 
een vergoeding voor jaarlijkse afschrijvingslasten.  Dit betekent een fors (mogelijk 
€ 5,9 miljoen) extra beslag op de algemene dienst.  
In afwachting van het advies van Cebeon is het voorstel van het College de mogelijke 
kosten 2013 te betrekken bij de stelpost ´overige ontwikkelingen´ in het FMP.  
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Bijlage 2 - Verwerking moties in Kadernota 2013 
 
Motie R Wettelijke taken 
De motie R van het raadslid Van Drooge bij de Kadernota 2012 draagt het College op om 
in beeld te brengen in hoeverre gemeentelijke taken voortvloeien uit een wettelijke 
verplichtingen of uit eigen keuzes. Vervolgens zou kunnen worden gekwantificeerd wat de 
minimale benodigde besteding is om de taken met een wettelijke grondslag te verrichten. 
 
Het College voert deze motie uit in het kader van het traject ‘één Stad, één Opgave’. 
Allereerst is inzichtelijk gemaakt hoeveel de gemeente Amsterdam uitgeeft aan de 
taakgebieden die het ministerie van Binnenlandse Zaken binnen het gemeentefonds 
onderscheidt. Vervolgens zijn deze uitgaven per inwoner vergeleken met het 
uitgavenniveau van andere gemeenten. Dit geeft inzicht in de mate waarin het 
uitgavenniveau van de gemeente Amsterdam afwijkt. 
 
Komend jaar wordt dit onderzoek verdiept (zie de paragrafen 4.3 en 4.4 voor een nader 
beeld). Het uitgavenniveau van de gemeente Amsterdam zal allereerst worden 
vergeleken met het uitgavenniveau van gemeenten waarvan de structuurkenmerken 
overeenkomen met de gemeente Amsterdam (dit kunnen per taakgebied andere 
gemeenten zijn). Daarnaast zal worden beoordeeld in hoeverre het voorzieningenniveau 
per taakgebied daadwerkelijk noodzakelijk en bestuurlijk gewenst is. Dit wordt bepaald 
door de wettelijke taken als vertrekpunt te nemen en vervolgens het voorzieningenniveau 
te vergelijken met andere gemeenten. Op basis van dit onderzoek worden in de Begroting 
2014 vervolgens objectief bepaalde maatstaven budgetten aan de taakgebieden 
toegekend. Een eerste beeld van dit onderzoek wordt gegeven in de Kadernota 2014.  
De uitvoering van deze motie loopt dus nog.  
 
Motie 906’’ Subsidies  
Motie 906’’ bij de Begroting 2012, vraagt de Raad uiterlijk bij de Kadernota 2013 over de 
uitkomsten van de subsidieherziening te informeren. Bij de subsidieherziening in het 
kader van Inzet op Herstel II dient het rendement per euro, het maatschappelijk belang 
van een subsidie en de noodzakelijke gemeentelijke (geldelijke) bemoeienis, leidend te 
zijn.  
 
In antwoord op deze motie en motie 975 kan het College melden dat zij de huidige 
subsidiepraktijk in Amsterdam versnipperd vindt. Elk beleidsterrein heeft zijn eigen 
aanpak, methodiek en beleidsregels rondom subsidie(verordeningen). Voor ontvangende 
partijen presenteert de gemeente zich hiermee uitermate divers. Ook is informatie over 
subsidieverstrekking niet goed inzichtelijk. Het College wil een grote kwaliteitsverbetering 
op dit vlak realiseren. 
 
De verbetering heeft niet alleen een kwalitatief, maar ook een financieel voordeel. Een 
van de maatregelen in het kader van de bezuinigingsopgaven in Inzet op Herstel I richt 
zich op een besparing van € 1,5 miljoen in de kosten omtrent subsidieverstrekking. Om dit 
te realiseren is eind 2011 het stedelijke traject ‘Uniformering en Vereenvoudiging van 
Subsidies’ gestart, waarbij de volgende doelstellingen zijn vastgesteld: 
� De dienstverlening richting de subsidieontvanger is verbeterd en de administratieve 

lasten voor de instelling/particulier zijn verminderd (klantgerichtheid); 
� De organisatie rondom subsidieverlening Amsterdam is zo efficiënt mogelijk ingericht 

(vereenvoudigd en geüniformeerd); 
� Informatieverstrekking en –vergaring rondom subsidieverstrekking is beter 

toegankelijk voor alle betrokken partijen (transparantie). 
 
Om invulling te geven aan deze doelstellingen en de financiële taakstelling onderneemt 
het College de volgende stappen:  
 



 
 
 

 

Kadernota 2013 
 
 
 

 
 

68 

Allereerst zijn wij op dit moment bezig met het kader “Een nieuwe Algemene Subsidie 
Verordening” voor Amsterdam. De planning is dat deze net voor de zomer of na de zomer 
van dit jaar door de Raad vastgesteld zal kunnen worden. De gemeente verleent jaarlijks 
subsidie aan maatschappelijke instellingen en particulieren. Dit gebeurt op basis van de 
Algemene subsidieverordening (AsA) dan wel op basis van bijzondere verordeningen. De 
verordeningen bevatten allerlei algemene bepalingen over bijvoorbeeld het indienen van 
een subsidieaanvraag, weigeringgronden en de wijze van verantwoording voor 
toegekende subsidies. De nieuwe Algemene subsidie verordening (en in navolging 
daarop zullen ook de bijzondere verordeningen worden aangepast) zal op veel punten 
vereenvoudigd worden voor zowel de subsidieontvangende instelling als de gemeente. 
 
Ook is gestart met het onderzoeken welke organisatievorm  rondom subsidieverstrekking 
het meest efficiënt is voor onze stad. Daarbij wordt ook meegenomen het zodanig 
organiseren en inrichten dat inzicht wordt gegeven hoe de subsidiegelden worden 
besteed, gekoppeld aan de realisering van de beoogde doelstellingen (maatschappelijke 
effecten). Daarmee wordt de Raad in positie gebracht om uw controlerende rol als het 
gaat om het bereiken van maatschappelijke effecten middels de inzet van subsidies 
(doelmatigheid) beter te kunnen vervullen. Wij verwachten na de zomer hier meer 
duidelijkheid over te kunnen geven. 
 
Om vervolgens het proces optimaal te kunnen ondersteunen wordt een (digitaal) 
subsidieloket alsmede een subsidievolgsysteem ingevoerd. Dit loket wordt de toegang 
voor zowel burgers als instellingen waarbij op eenvoudige wijze via standaard formulieren 
subsidie kan worden aangevraagd. Ook de verantwoording van subsidies wordt hierin 
meegenomen waardoor dit veel efficiënter en klantgerichter is georganiseerd. Daarbij 
wordt meegenomen of het wettelijk mogelijk is om structurele subsidierelaties minder 
(frequent) formulieren te laten invullen of meerjarige subsidies te verlenen. Dit ook mede 
gezien de opgave tot deregulering. Ook hiervan is het de verwachting na de zomer een 
businesscase gereed te hebben waarbij de baten en lasten in beeld zijn gebracht.  
 
In motie 975 wordt een integraal overzicht van alle verstrekte subsidies verzocht. Bij de 
jaarrekening 2011 is door de diensten die subsidie verstrekken een overzicht gemaakt 
van alle verstrekte subsidies gekoppeld aan de doelstellingen vanuit de Raad. In de 
gemeenterekening wordt een gecomprimeerd overzicht opgenomen. Voor de stadsdelen 
is dit overzicht er nog niet maar daar wordt op dit moment aan gewerkt. Op deze wijze 
verwachten wij u volgend jaar bij de jaarrekening 2012 een totaal overzicht te kunnen 
verschaffen van alle verstrekte subsidies in onze gemeente.  
 
 
Motie 946’’ Gevolgen vreemdelingenbeleid 
Motie 946´´ bij de Begroting 2012 vraagt om in de integrale afweging bij de Kadernota 
2013 de voeding van het Fonds gevolgen vreemdelingenbeleid voor de jaren 2013 en 
verder mee te nemen.  
 
Het College heeft deze motie uitgevoerd. Het fonds gevolgen vreemdelingenbeleid heeft 
als doel om tijdelijk te kunnen voorzien in middelen voor levensonderhoud – onderdak bij 
schrijnende omstandigheden. De stand van de reserve fonds vreemdelingenbeleid 
bedraagt eind 2011 € 0,8 miljoen. De uitgaven die de laatste 5 jaren ten last van het fonds 
zijn gebracht komen gemiddeld uit op ruim € 0,5 miljoen per jaar. Ervan uitgaande dat ook 
gedurende de verdere programperiode dit kostenpatroon zich voortzet, is een aanvullend 
bedrag van ruim € 0,7 miljoen nodig tot eind 2014. In deze Kadernota is een incidentele 
bijdrage van € 0,2 miljoen opgenomen zodat dekking van de kosten tot en met 2013 
geregeld is. Het resterend benodigd bedrag voor 2014, afhankelijk van de uitputting van 
de reserve maar vooralsnog ingeschat op € 0,5 miljoen, zal worden meegenomen in de 
Kadernota 2014.  
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Motie 949’ Effectiever en strenger straffen van ‘af valovertreders’ 
Motie 949’, aangenomen bij de Begroting 2012, de Raad voor de Kadernota te berichten 
over de mogelijke voordelen die de invoering van het middel van de spoedeisende 
bestuursdwang biedt ten aanzien van ‘afvalovertredingen’.  
 
In de overwegingen bij de motie is al goed beschreven wat de mogelijke voordelen zijn 
van het toepassen van de spoedeisende bestuursdwang. Daar kan ook een niet 
onbelangrijk nadeel tegenover worden gesteld: het toepassen van de spoedeisende 
bestuursdwang leidt onder meer tot het hanteren van de omgekeerde bewijslast. 
Maatschappelijk kan dit makkelijk tot grote weerstand leiden, waardoor de handhaving 
eerder moeilijker dan makkelijker kan worden. De afweging om toch over te gaan tot 
spoedeisende bestuursdwang ligt momenteel bij de stadsdelen.  
In de Kadernota is een bezuiniging van € 3,5 miljoen opgenomen te realiseren door een 
grotere efficiency in de afvalketen. In het geval dat de regie over de afvalinzameling dan 
ook meer centraal zal komen te liggen kunnen wij overwegen het toepassen van 
spoedeisende bestuursdwang stadsbreed in te voeren. 
 
 
Motie 960’ Rendement sportsubsidies 
Motie 960’, aangenomen bij de Begroting 2012, vraagt om het inzichtelijk maken van de 
middelen die door de gehele gemeente Amsterdam aan sportbeoefening worden 
uitgegeven en bij de Kadernota een plan te presenteren waarmee het rendement van 
sportsubsidies en accommodatievergoedingen zowel op maatschappelijk als financieel 
gebied worden vergroot. 
 
De beantwoording en uitvoering van deze motie wordt betrokken bij het nieuwe Sportplan 
2013-2016 dat binnenkort zal worden gepresenteerd.  
 
 
Motie 963 WMO-egalisatiereserve 
Motie 963 vraagt bij de Kadernota 2013 met voorstellen ten aanzien van de huidige 
WMO-egalisatiereserve te komen over 
- het formuleren van beleid om financiële risico’s van de expanderende WMO-begroting 
beter te beheersen 
- het opnemen van een bandbreedte binnen reserve WMO-egalisatiereserve-systematiek 
 
De door de Raad verzochte voorstellen kunnen niet los worden gezien van het 
optimaliseren van de ramings- en monitorfunctie.  In de huidige systematiek van het 
opstellen van de begroting wordt voornamelijk gebruik gemaakt van ervaringsgegevens. 
Deze worden geëxtrapoleerd naar het volgende begrotingsjaar. Deze systematiek wordt 
komende tijd verder geoptimaliseerd. 
In het kader van die optimalisatie worden, in samenwerking met de diensten Advies en 
Ondersteuning en Onderzoek en Statistiek, voorstellen voorbereid die moeten leiden tot 
een gedegen ramingsfunctie binnen de dienst Wonen, Zorg en Samenleven (DWZS), een 
goede monitoringmethode en een (werk)proces waarbij ingrepen in het 
voorzieningenniveau binnen een zo kort mogelijke termijn kunnen worden gerealiseerd. Er 
zullen in deze systematiek periodieke ramingen worden opgesteld waarbij zoveel mogelijk 
twee jaar vooruit wordt gekeken. Indien uit deze forecast blijkt dat er kans is op 
overschrijding van de begroting dan zullen voorstellen worden gedaan teneinde binnen 
het budgettaire kader te blijven. 
Overigens is het van belang daarbij te onderkennen dat het bijsturen van de uitgaven, i.c. 
aanpassingen aan voorzieningen en het voorzieningenniveau, werkt als het bijsturen van 
een mammoettanker: het heeft tijd nodig. Het kost de gemeente zeker een jaar om de 
gewenste aanpassingen in de voorzieningen te implementeren. Een belangrijke reden 
hiervoor is dat cliënten veelal opnieuw moeten worden geïndiceerd en hun bestaande 
rechten tot die tijd blijven doorlopen. Daarnaast is de praktijk dat cliënten bij wijziging in de 
voorzieningen nog wel eens naar de rechter stappen, hetgeen vertraging in de 
implementatie van wijzigingen veroorzaakt.  
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Ramingen en het verwerken van trends en effecten van de ontwikkelingen in het 
dynamische veld van de zorg zijn de basis voor verwachtingen ten aanzien van de 
noodzakelijke stand van de egalisatiereserve. Het bepalen van bandbreedtes voor de 
egalisatiereserve Wmo hoort daarbij. Dit mede in het licht van een majeure ontwikkeling 
de komende jaren: de decentralisatie van de AWBZ-begeleiding. De AWBZ-begeleiding 
zal worden opgenomen in de Wmo, hetgeen een verdubbeling van de Wmo-omzet 
betekent. In de loop van dit jaar zal hierover een notitie en voorstellen worden opgesteld. 
Daarnaast is ook het veld van de Maatschappelijke Opvang (MO) niet geheel 
beheersbaar: de instroom van daklozen is niet van te voren helemaal te voorspellen en 
voor de uitstroom uit de MO-voorzieningen zijn flankerende voorzieningen nodig (zoals 
huisvesting, dagbesteding); indien deze niet voldoende voorhanden zijn kan geen 
uitstroom plaatsvinden. 
 
Ten aanzien van de gevraagde bandbreedtes van de Wmo-egalisatiereserve kan het 
volgende worden aangegeven. Het bepalen van de minimum- en maximumniveaus kan 
vanuit verschillende invalshoeken: 

• Wet- en regelgeving, voorschriften. Het gaat dan met name om het Besluit 
Begroting en Verantwoording (BBV) en de interne richtlijnen van de gemeente 
Amsterdam. Beiden bieden slechts een beperkte set regels en geven relatief veel 
vrijheid tot het type reserve en het inrichten daarvan. Normen voor bandbreedtes 
zijn er niet. Dat betekent dat regelgeving ons hierin niet leidt en we op basis van 
beschikbare gegevens zelf de bandbreedte kunnen bepalen. 

• De ervaringen met de Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG) en de Wmo. De 
WVG-ervaringen zijn gebruikt bij het bepalen van het maximum van de 
egalisatiereserve bij de invoering van de Wmo. Besloten is toen die te stellen op 
maximaal 10% van de omzet Wmo. Gezien de ervaringen in met name de laatste 
jaren is dit geen overbodige luxe gebleken; de uitgaven Wmo zijn ten opzichte 
van de eerste jaren fors gestegen, ingrepen in het voorzieningenniveau van de 
Wmo waren noodzakelijk en overschotten uit andere zorg gerelateerde 
begrotingsposten waren nodig om tekorten te dekken.  

• De factoren van invloed op schommelingen in de uitgaven. De grootste fluctuaties 
en risico’s binnen het Wmo voorzieningenpakket doen zich voor bij de Hulp bij 
Huishouden (HbH). De overige voorzieningen zijn veel minder aan fluctuaties 
onderhevig en derhalve van minder belang voor het bepalen van een 
bandbreedte voor de egalisatiereserve. 

 
Een maximumniveau van de egalisatiereserve is destijds vastgesteld op 10% van de 
Wmo-omzet; een minimumniveau is nog niet vastgesteld. Reden voor het hanteren van 
een minimumniveau is de signaalfunctie die daarvan uitgaat: dreigt de reserve onder dat 
niveau te zakken, dan dient direct te worden bijgestuurd. 
 
De egalisatiereserve staat niet op zichzelf maar is een resultante van degelijke ramingen 
en begrotingen, monitoring van de werkelijke uitgaven gedurende het begrotingsjaar en 
tijdige bijsturing op de te verwachten uitgaven. De egalisatiereserve is een voorziening die 
nodig is om een tijdelijk financieel probleem op te lossen.  
 
Als ramingen, monitoring en het proces van bijsturen geoptimaliseerd zijn zou een 
minimumniveau van de egalisatiereserve van nul moeten voldoen: daarvan kan 
voldoende signaalfunctie uitgaan.  
Echter, voor het doorvoeren van maatregelen is –zoals hiervoor al aangegeven- tijd nodig. 
Mocht die tijd, bijvoorbeeld door maatschappelijk onrust over betreffende maatregelen, 
juridische procedures etc. langer zijn dan gepland dan is een hogere minimumstand van 
de egalisatiereserve noodzakelijk. In feite is een dergelijk bedrag dan nodig om tijd te 
hebben maatregelen op een zorgvuldige manier door te kunnen voeren.  
 
Zoals hiervoor al aangegeven is de HbH de belangrijkste veroorzaker van schommelingen 
in de uitgaven. Voorlopige inzichten, op basis van de onder- en met name 
overschrijdingen sinds 2008 leiden tot de conclusie dat het gemiddelde jaartekort 
€ 4 miljoen bedraagt. Het ligt in de rede dit bedrag ook te nemen als minimumniveau voor 
de egalisatiereserve. 
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De toekomst 
De bovengrens van 10% van de Wmo-omzet betekent op dit moment een maximum-
niveau van € 12,9 miljoen.  
Echter, de komst van de AWBZ-begeleiding betekent dat sprake zal zijn van een andere 
financiële vertaling van het maximumbedrag. Niet alleen zal een verdubbeling van de 
Wmo-omzet plaatsvinden, ook de systematiek in het AWBZ-werkveld verschilt van die van 
de Wmo: is bij de Wmo de groei van het budget gebaseerd op de werkelijke uitgaven van 
eerdere jaren; naar verwachting zal voor het te decentraliseren budget voor de AWBZ-
begeleiding een vaste groeivoet worden gehanteerd. Bovendien heeft de gemeente bij 
invoering van de AWBZ-begeleiding nog onvoldoende zicht op cliënten, soort vraag, wijze 
en kosten van uitvoering, het effect van de grote hoeveelheid aanbieders in dit werkveld, 
etc. Daardoor is in de implementatiefase en de tijd daarna nog onvoldoende zicht op de 
effecten van de decentralisatie op de gemeentelijke uitgaven en de 
sturingsmogelijkheden. Dit wordt uiteraard betrokken bij het hierboven aangegeven 
onderzoek in het kader van de ramings- en monitorfunctie. 
Later dit jaar zal hierop nader worden teruggekomen. 
 
Conclusie 

• Op basis van voorlopige aannames wordt voorgesteld een ondergrens van 
€ 4 miljoen aan te houden voor de egalisatiereserve Wmo 

• In de loop van 2012 worden ten aanzien van de minimum- en maximumomvang 
egalisatiereserve, ook in verband met de overkomst van AWBZ-begeleiding, 
nadere voorstellen gedaan. 

• Het jaar 2012 wordt gebruikt voor de optimalisatie van de ramings- en 
monitorfunctie ten aanzien van de open einde regelingen. Dit gebeurt in 
samenspraak met de diensten O+S en DAO. 

 
 
 
Motie 964 Draagkracht WMO 
Motie 964, aangenomen bij de Begroting 2012, vraagt bij Kadernota 2013 een overzicht te 
bieden van waar binnen de WMO het draagkrachtprincipe (in verschillende vormen) kan 
worden toegepast en de kosten en baten daarvan in kaart te brengen.  
 
Het vragen van een eigen bijdrage is alleen mogelijk bij de verstrekking van een 
individuele voorziening in natura of een persoonsgebonden budget. Gemeenten hebben 
verder de mogelijkheid om een eigen aandeel in de kosten te vragen bij een financiële 
tegemoetkoming.  
De Centrale Raad van Beroep heeft in december 2011 de kaders bepaald voor 
gemeenten voor het opleggen van eigen bijdragen aan cliënten. Uit die jurisprudentie kan 
geconcludeerd worden dat gemeenten geen inkomensgrenzen mogen hanteren en geen 
besparingsbijdragen mogen vragen bij de verstrekking van voorzieningen.  
 
Zoals eerder in het preadvies op de motie is aangegeven, wordt het draagkrachtprincipe 
al gehanteerd binnen de Wmo. Voor hulp bij het huishouden (Hbh) wordt de 
inkomensafhankelijke eigen bijdrage toegepast, zoals geregeld in Artikel 15 lid 1 en artikel 
19 lid 1 Wmo. Een eigen bijdrage vragen voor rolstoelen (alle vormen) is wettelijk niet 
toegestaan. 
Wel is het mogelijk om voor woon- en vervoersvoorzieningen een eigen bijdrage of eigen 
aandeel in de kosten te vragen. Naast de inkomsten van het heffen van een eigen 
bijdrage of eigen aandeel wordt verwacht dat cliënten minder snel een aanvraag doen 
voor een voorziening. Daarnaast zullen cliënten eerder een voorziening inleveren als ze 
hier geen gebruik meer van maken. Een goede kosten-baten afweging is moeilijk te 
maken, omdat de gemeente niet over de inkomensgegevens beschikt en de inning van de 
eigen bijdrage door het CAK uitgevoerd wordt.  
 
Wat betreft de functie begeleiding is de gemeente vrij om te bepalen of voor begeleiding 
een eigen bijdrage gaat gelden, maar niet in de systematiek ervan; voor Wmo en AWBZ 
geldt één soort systematiek die wettelijk bepaald is, mede om cumulatie van eigen 
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bijdragen bij gebruik van meerdere zorgvormen te voorkomen. Of de gemeente 
Amsterdam bij de functie begeleiding een eigen bijdrage wil opleggen zal afhangen van: 

• Vormgeving van de producten in het kader van begeleiding (als we sommige 
ondersteuningsvormen meer collectief en wijkgericht willen inzetten, dan past 
daar geen eigen bijdrage regeling bij die gebaseerd is op individueel afgenomen 
uren en minuten)  

• Wens om bepaalde groepen uit te sluiten van de eigen bijdrage (bijvoorbeeld 
zorgmijders)  

• Verwachte opbrengst in relatie tot de administratieve last bij gemeente en 
uitvoerende organisaties.  

 
De voorbereidingen op de decentralisatie van de AWBZ functie begeleiding zijn in volle 
gang. De komende periode worden bovenstaande punten uitgewerkt en zal duidelijk 
worden of en in hoeverre het toepassen van de eigen bijdrage regeling voor de functie 
begeleiding mogelijk is. 

 
Motie 972 Geen ‘spookinkomsten’ bij gemeentelijke d iensten 
Motie 972, aangenomen bij de Begroting 2012, verzoekt het College geen 
inkomstenverhoging te realiseren door gemeentelijke diensten bij andere gemeentelijke 
diensten nieuwe doorbelastingen te laten rekenen c.q. bestaande doorbelastingen extra te 
verhogen. 
 
Het College is niet voornemens inkomsten te genereren via hogere doorbelastingen aan 
gemeentelijke diensten. Het College is wel voornemens de kosten daar te presenteren 
waar zij zich daadwerkelijk voordoen. Voor centraal gefaciliteerde  
bedrijfsvoeringonderdelen zoals huisvesting en ICT, kan dat betekenen dat gemeentelijke 
diensten op tariefbasis een financiële afdracht aan het concern moeten doen. In dat geval 
‘betalen’ de gemeentelijke onderdelen voor de producten en diensten die zij afnemen. Het 
zal hierbij gaan om kostendekkende tarieven. De invoering van dit systeem zal bij enkele 
diensten en bedrijven tot een verschuiving in de hoogte van kosten leiden (en van de 
baten bijvoorbeeld wanneer diensten voor hogere kosten gecompenseerd moeten 
worden). Gemeentebreed zal echter geen sprake van inkomstenverhoging zijn.  
 
 
Motie 975 Integrale subsidiedoorlichting 
Motie 975, aangenomen bij de Begroting 2012, verzoekt het College om  
bij de jaarrekening 2011 in voorbereiding op de Kadernota 2013, een integrale 
subsidiedoorlichting te presenteren, waarbij is gekeken naar de effectiviteit en de 
doelmatigheid van alle gegeven subsidies in 2011. 
 
Voor de reactie van het College wordt verwezen naar de reactie bij motie 906’’.  
 
 
Motie 976´ Één norm voor de algemene reserves van s tadsdelen 
Motie 976´ bij de Begroting 2012 vraagt om bij de Kadernota 2013 voorstellen te 
presenteren voor 1 minimumnorm voor de algemene reserves van stadsdelen en met de 
stadsdelen tot afspraken te komen over de wenselijkheid van het vormen van decentrale 
reserves. 
 
In reactie op deze motie verwijst het College naar paragraaf ‘Van één stad één opgave 
naar één stad één financieel stelsel’ in deze Kadernota. In deze paragraaf lichten wij toe, 
gezamenlijk met de stadsdelen, in dit jaar en komend jaar een toekomstbestendig 
financieel stelsel te introduceren voor stad en stadsdelen dat effectiviteit en efficiency 
bevordert. Via dit stelsel wordt op een objectieve en transparante wijze bepaald welk 
budget per taakgebied bij een bestuurlijk gewenst voorzieningenniveau en een optimale 
taakverdeling (schaalniveau uitvoering taak) noodzakelijk is. Een op maat gesneden 
budget, passend bij de bestuurlijk gestelde kaders met daarbinnen voldoende 
bestedingsvrijheid stelt de professionals zo in staat om hun werk goed te doen en het 
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maximale met dat budget te realiseren. Aan de hand hiervan zullen ook benodigde 
centrale of decentrale reserves beoordeeld kunnen worden. Daarnaast is het College voor 
de korte termijn voornemens de algemene reserves van stad en stadsdelen te 
´bevriezen´. Met deze besluiten in de Kadernota geeft het College niet alleen invulling aan 
de motie, maar gaat zij verder in haar doel de gemeente in financieel opzicht toekomst 
bestendig te maken.  
 
 
Motie 993’ Exploitatie gemeentelijke parkeergarages  
Motie 993’, aangenomen bij de Begroting 2012, vraagt het College zich maximaal in te  
spannen om de exploitatie van gemeentelijke parkeergarages al vóór 2014 
kostendekkend te maken 
 
Het College streeft naar kostendekkendheid van de Amsterdamse parkeergarages, eerder 
nog dan 1-1-2014. Aan de kostenkant wordt daarom bespaard door verlaging van 
operationele kosten. We hebben echter te maken met de stagnerende markt door de 
conjuncturele ontwikkelen. Dit is een landelijke trend. Hierdoor blijven de opbrengsten 
achter bij de verwachtingen.  
 
 
Motie 1000 Illuminatie  
Motie 1000, aangenomen bij de begrotingsbehandeling 2012, vraagt het College bij de 
Kadernota 2013 een illuminatieplan te presenteren waarmee het rendement van 
illuminatie maximaal wordt vergroot en in gegaan wordt op objecten en gebieden die voor 
(aanvullende) illuminatie in aanmerking komen.  
 
In antwoord op deze motie stelt het College voor, in het kader van 400 jaar 
grachtengordel, een selectie van bijzondere grachtenpanden van beroemde ontwerpers 
(zoals Philips Vingboons, Jacob van Campen en Hendrick de Keyser) subtiel en zonder 
hinder aan te lichten. Deze wijze van aanlichten is op relatief eenvoudige wijze te 
realiseren door middel van het integreren van een energiezuinige LED/verlichtingseenheid 
in de lantaarns van de openbare verlichting (model Kroonlantaarn). Hiermee is al goede 
ervaring opgedaan bij het aanlichten van het museum de Hermitage. Het gaat om 
herprioritering binnen het vervangingsprogramma. Op basis van een inschatting van circa 
25 aan te lichten bijzondere grachtenpanden is een eenmalige investering van € 0,1 
miljoen nodig. Onder voorbehoud van de goedkeuring van de rekening 2011 door de 
gemeenteraad, is dekking hiervoor aanwezig in de bij  de rekening 2011 gevormde 
reserve ten behoeve van de viering van 400 jaar grachtengordel. Extra wensen, zoals het 
3D led aanlichten onder de bruggen, acht het College financieel gezien op dit moment 
onwenselijk.  
 
 
Motie 1015’ Ambachtseconomie / maakeconomie 
Motie 1015’, aangenomen bij de Begroting 2012, verzoekt het College om de 
ambachtseconomie/ maakindustrie onderdeel te maken van het arbeidsmarktbeleid en in 
kaart te brengen welke initiatieven er op dit vlak al zijn; in overleg hierover te treden met 
het hoofdbedrijfschap ambachten; voorstellen te doen om kansen van Amsterdammers 
binnen de maakindustrie ambachtseconomie/ maakeconomie te vergroten; dit te doen  
voor de sectoren die worden benoemd in de arbeidsmarktbrief en hierover voor de 
Kadernota 2013 te rapporteren aan de Raad.   
  
De uitwerking van deze motie wordt meegenomen in de uitwerking van het 
arbeidsmarktagenda. In de gezamenlijke commissies WPA/EZP/JIF van 10 mei 2012 
wordt de voortgang op de arbeidsmarktbrief besproken. 

 
Motie 1018 Financiële stresstest voor Amsterdammers   
Motie 1018 bij de Begroting 2012 verzoekt om per inkomenscategorie (laag, midden, 
hoog) een stresstest uit te voeren naar de financiële en sociale gevolgen voor 
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Amsterdammers van landelijke, provinciale en gemeentelijke bezuinigingen en daar vóór 
1 maart aan de Raad over te  rapporteren. 
 
Het College probeert een zo goed mogelijke inschatting te maken van de gevolgen van 
rijks-, provinciaal en gemeentelijk beleid voor Amsterdammers.  Momenteel worden de 
effecten per inkomenscategorie samen met het ministerie van SZW, G4, G32 en Nicis 
onderzocht. Het eerste doel van het in beeld brengen van de veranderende regelgeving is 
om zicht op de rechtstreekse inkomensgevolgen te krijgen. Er zijn echter ook dynamische 
inkomensgevolgen (bijv. hoeveel mensen gaan als gevolg van de nieuwe werkwijze aan 
het werk), welzijnseffecten (bijv. beperken van hulp in de huishouding), gevolgen van de 
decentralisaties en substitutie-effecten (bijv. groeiend beroep op de WMO) en gebruik van 
duurdere voorzieningen door wegvallen van goedkopere voorzieningen. Vanzelfsprekend 
kunnen niet al deze gevolgen integraal in beeld worden gebracht. In eerste instantie  zal 
alleen naar inkomens- en waar mogelijk welzijnseffecten voor huishoudens worden 
gekeken. In het najaar van 2012 wordt het onderzoek afgerond.  
 
 
Motie 1019 Verdere reductie inhuur externen 
Motie 1019 draagt het College op de uitgaven aan externen verder te reduceren tot een 
percentage van niet meer dan 10% van de totale loonsom. 
 
In het kader van de Strategische Personeelsplanning gemeente Amsterdam (onderdeel 
Amsterdam Financieel Gezond) stelt het College aan de Raad voor om de normering voor 
inleen te wijzigen. Bij een flexibele organisatie past een andere benadering. Deze nieuwe 
benadering dient primair tot het tegengaan van begrotingsoverschrijdingen en het 
omzeilen van de gewenste maximale WOPT-beloningsnorm8: 
• de kosten van inleen blijven binnen de financiële ruimte voor de formatie van de 

organisatie, 
• inleen met een uurtarief, danwel een jaarlast hoger dan de WOPT-norm (voor uurtarief 

te delen door 1200 uur) vindt alleen plaats na toestemming van het College (rapportage 
aan de Raad conform het beginsel comply or explain). 

 
 
Motie 1020 Kinderen in Armoede 3 (Stadspas) 
Motie 1020, aangenomen bij Begroting 2012, verzoekt het College het bereik van de 
stadspas onder minimagezinnen te verhogen daartoe in het voorjaar 2012 een voorstel te 
doen aan de Raad. 
 
Het college zal laten onderzoeken of door bestandskoppelingen tussen de Dienst Werk en 
Inkomen, team Stadspas, de Dienst Persoonsgegevens en het UWV, meer 
minimahuishoudens voor de Stadspas kunnen worden aangeschreven. Daarnaast worden 
bestaande aanschrijfbestanden geoptimaliseerd. Opgemerkt moet worden dat deze acties 
plaatsvinden gelijktijdig met een bezuiniging van  € 0,3 miljoen op het begrotingsbudget 
voor de Stadspas (Inzet op Herstel II). In eerste instantie zullen de vergoedingen aan 
‘rijke’ 65-plussers (> 110% WSM) vervallen, maar vervolgens kunnen ook verlagingen per 
ontvanger nodig zijn om binnen budget te blijven. Voorts is het onvermijdelijk dat, 
wanneer de doelgroep uitbreidt als gevolg van de motie 1020, de vergoedingen per 
ontvanger dalen. Hierdoor zullen minima, waaronder gezinnen met kinderen, zelf meer 
moeten bijdragen aan activiteiten op het gebied van sport, cultuur en recreatie. 
 
 
Motie 1021 Universiteit voor Toegepaste Wetenschapp en 
Motie 1021, aangenomen bij de Begroting 2012, verzoekt het College voor de Kadernota 
2013 te rapporteren over:  
- de voorwaarden waaronder een Amsterdamse Universiteit voor Toegepaste 
Wetenschappen via openbare aanbesteding kan worden gerealiseerd; 
- bij welke bedrijfssectoren mogelijkheden zijn voor Amsterdamse Universiteit voor 
Toegepaste Wetenschappen 
                                                      
8 Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens 
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- op welke locaties in de stad deze universiteit het best gehuisvest kan worden. 
 
Een bestuurlijke reactie op deze motie wordt op dit moment voorbereid in de vorm van 
een vooronderzoek. Dit vooronderzoek moet leiden tot een tussenrapportage die nog voor 
de zomer aan de Raad zal worden aangeboden. Afhankelijk van de uitkomsten van het 
vooronderzoek en van de conclusies die College en Raad trekken tijdens de bespreking 
daarvan kan dit leiden tot de uitwerking van een concreet plan. Mogelijk wordt daarin een 
beroep gedaan op het (financieel) revolverende deel van het Amsterdams Investerings 
Fonds.  
 
 
Motie 1036 Hervormingsagenda  
Motie 1036, aangenomen bij de Begroting 2012, verzoekt het College aan Raad voor te 
leggen dat 
I een hervormingsprogramma dat 
- de rol van de overheid in de samenleving als uitgangspunt heeft en niet de huidige 
begroting of gemeentelijke organisatie 
- per beleidsterrein doelstellingen formuleert op basis waarvan de wijze van uitvoering van 
het beleid wordt bepaald. 
- daarbij – naast reeds geformuleerde uitgangspunten voor hervormingen – uitgaat van 
‘Behoud het Goede, Doe Dingen Anders en Doe Andere Dingen’ 
- de noodzakelijke bezuinigingen realiseert 
II externe partijen die geen binding hebben met de gemeente, de gemeentelijke begroting 
en organisatie te laten analyseren en op basis daarvan aanbevelingen te doen voor 
hervormingen 
III draagvlak te creëren voor het hervormingsprogramma binnen en buiten de 
gemeentelijke organisatie 
 
De Kadernota 2013 is het antwoord van het College op deze motie. De Kadernota omvat 
ingrijpende maatregelen ten aanzien van de gemeentelijke organisatie. Deze maatregelen 
zijn gestoeld in analyses van adviesbureaus McKinsey (Inzet op Herstel II), Berenschot 
(één Stad, één Opgave) en adviezen van de externe klankbordgroep ingesteld voor 
Amsterdam Financieel Gezond. Verder is in hoofdstuk 4 nader ingegaan op de 
hervormingen en de vervolgstappen die in de hervormingen worden genomen.  
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Bijlage 3 - Uitwerkrichtingen 1 Stad, 1 Opgave 
 
In onderstaande tabel is opgenomen wie de bestuurlijk opdrachtgevers zijn voor de 
uitwerkrichtingen in het kader van 1 Stad, 1 Begroting. In de aanloop naar de Begroting 
2013 worden deze voorstellen uitgewerkt in een solide businesscase. Op basis van de 
uitkomsten van de business case, wordt bij de begrotingsbesprekingen in september 2012 
het definitieve besluit genomen om het traject in uitvoering te nemen. 
 

 Uitwerkrichting Beoogde besparing  

(* €1 miljoen) 

Bestuurlijke aansturing 

Centrale Stad 

1 Sociaal: beleidsuitgaven 4,5 Wethouder Ossel 

2 Sociaal: uniformering en vereenvoudiging subsidies 2 Wethouder Gehrels 

3 Sociaal: schuldhulpverlening 2 Wethouder Ossel 

4 Sociaal benchmark 13 Wethouders Ossel  

en Van der Burg 

5+6 Fysiek: slimmere financiële monitoring ruimtelijke 

projecten en bundelen kennis en capaciteit RO 

3 + 15 Wethouder Van 

Poelgeest 

7 Fysiek: Standaardisering beheer openbare ruimte 

(Puccini) 

5 Wethouder Wiebes 

8 Fysiek: Inkoop GWW 6 Wethouder Wiebes 

9 Fysiek: Afvalbeheer / inzameling 3,5 Wethouder Gehrels 

10 Fysiek: Parkeren 15 Wethouder Wiebes 

11 Fysiek benchmark 14 Wethouders Wiebes  

en Van Poelgeest 

12 Dienstverlening 10 Wethouder van der Burg 

13 Personeel 12 Wethouder van der Burg 

14 Inkoop overig 2 Wethouder Gehrels 

15 Huisvesting panden afstoten 5 Wethouder Gehrels 

16 Toezicht 5 Burg. Van der Laan 

17 Bestuur en ondersteuning benchmark 3 Burg. Van der Laan  

en wethouder Van Es 

 Totaal 120  
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Bijlage 4 – Kadernota 2013 – Begroting 2013 
 

Financiële 
opgave 

Periodiek meerjarige cijfers toetsen aan de laatste ontwikkelingen 

 Kadernota 2013 Begroting 2013 Begroting 2014 
besluiten over uitwerking 
maatregelen ter vergroting 
van de wendbaarheid van 
de organisatie en de balans 
(zie ook MIP en SPP) 

Stresstest presentatie uitkomsten 
stresstest 
 

4 scenario's voor de 
financiële strategie in tijden 
van krimp en onzekerheid 
om bij ingrijpende 
maatregelen tevens 
discussie te voeren over 
strategische 
ontwikkelingsrichting 

 

Nadere analyse en validatie 
van de investeringsplannen 
(inclusief stadsdelen) en de 
bijbehorende 
financieringsvraag: 
financieringsvoorstel 

maatregelen die de 
financieringsrisico's van 
de gemeente beter 
beheersbaar maken:   
 

Kasstroomanalyse en 
balansprognose en bij de 
jaarrekening 2012 een 
analyse van de 
mogelijkheden om de 
balans te verkorten 

lange termijn schuldquote 
van 70% 

inzicht in wat we doen om 
de risico's te beheersen 

integreren 
kasstroomprognose in 
P&C producten 

spelregels en richtlijnen 
voor het beoordelen van 
een individueel project 

vergroten buffer om 
renterisico's te dragen 

Inzicht in solvabiliteit; eigen 
vermogen t.o.v. schuld, 
weerstandsvermogen t.o.v. 
schuld 

Meerjaren 
investerings 
Programma 
(MIP) 

bewustzijn vergroten 
alternatieve  
financieringsmogelijk 
heden 

Eén norm voor het 
weerstandsvermogen voor 
de hele stad 

 

Constatering dat 
gemeente zal moeten 
ingrijpen en sturen op de 
ontwikkeling van het 
personeelsbestand om de 
bestuurlijke opgave te 
kunnen blijven realiseren. 
(spanning vraag en 
aanbod arbeidsmarkt) 
Maatregelen: 
Frictiekosten inzetten voor 
talent- en 
mobiliteitsontwikkeling 

Besluiten over spelregels 
en inzet reserve 
frictiekosten 

 Strategisch 
Personeels 
Plan (SPP) 

sturen op inleen tot de 
inhuur die een equivalent 
van de WOPT-norm te 

Inzicht in consequenties 
voor lager geschoold 
personeel en besluiten om 
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boven gaat verlies van 
werkgelegenheid bij 
medewerkers in lagere 
loonschalen op 
verantwoorde wijze op te 
vangen 

 Overleg met 
vakorganisaties voor 
A'dams akkoord voor 
investeren in meer 
ontwikkeling en mobiliteit 
voor medewerkers 

  

Besluit over 
gemeentebrede opgave 
van € 120 miljoen; 
besparingsopgave voor 
CS voor de jaren 2013, 
2014 en 2015 is € 18 mln, 
€ 36 mln en € 18 mln 
 

  

Besluit over 17 
uitzoekrichtingen die 
samen optellen tot € 120 
miljoen 
 

Op basis van 
businesscases samen met 
sd besluiten over het in 
uitvoering nemen van de 
maatregelen als uitwerking 
van de 17 uitzoekrichtingen. 

 

Scenario's voor wenselijke 
veranderingen in de 
gemeentelijke organisatie 
(o.a. eenduidige sturing v.d. 
stedelijke diensten); 
veranderaanpak voor de 
organisatie 

Aankondiging hervorming 
gemeentelijke organisatie 
en personeelsbeleid 

uitwerking stedelijke 
aansturing bedrijfsvoering 

Besluit implementatie  
€ 120 mln te betitelen als 
groot stedelijk project 

Mogelijk aanpassing van 
verordening SD, NRGA en 
mandaatstructuur 

m.i.v. 1 januari 
2014 1 ambtelijke 
organisatie 

Naast de geëigende 
indeling van de begroting 
een geconsolideerde 
begroting voor de hele stad 

Op basis van het 
advies van de raad 
voor 
stadsdeelfinanciën 
hanteren van een 
nieuw 
verdeelsystematiek 

1 stad 1 opgave 

Besluit 1 stad 1 begroting 
en 1 financieel stelsel 

Opzet integrale 
ramingsfunctie 

 

 


