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Op 28 februari 2018 is de Nota Begrotingsruimte 2018-2022 gepubliceerd. De nota 

begrotingsruimte geeft inzicht in de financiële situatie van de gemeente 

Amsterdam bij ongewijzigd beleid.  

 

In de nota begrotingsruimte is aangegeven dat het gepresenteerde financieel 

meerjarenbeeld niet compleet kon worden gepresenteerd, onder meer doordat nog 

geen rekeningresultaat over 2017 kon worden gegeven en omdat de budgettaire 

gevolgen uit de Viermaandsrapportage 2018 nog niet bekend waren. Daarbij is 

aangegeven dat medio april een addendum op de nota begrotingsruimte wordt 

gepresenteerd, waarin deze ontwikkelingen zijn meegenomen en een zo actueel 

mogelijk financieel beeld kan worden gegeven.  

 

In tabel 1 is dit zo actueel mogelijke financiële meerjarenbeeld opgenomen. In dit 

beeld is de besluitvorming over de viermaandsrapportage verwerkt.  

 

Tabel 1. Financieel meerjarenbeeld 

 

Begrotingsjaar (in € miljoen) I/S 2018 2019 2020 2021 2022

0. STARTPUNT

Saldo Begroting 2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1. AUTONOME ONTWIKKELINGEN

Gemeentefonds (incl. reserveringen BCF en sociaal domein) S -11,7 4,4 35,5 77,1 156,2

Areaalontwikkeling S 2,0 1,4 -0,3 -5,2

Belastingen S 8,0 12,7 12,8 13,0 13,2

Dividend deelnemingen S 5,1 2,1 2,1 3,6 3,6

Erfpacht S -5,9 -4,8 -1,9 3,2 8,8

Renteresultaat S 11,1 0,6 -5,9 -8,0

Rekeningresultaat 2017 I 74,0

Vrijval Algemene Reserve I 12,8

2. BESTUURSOPDRACHT RESERVES EN VOORZIENINGEN

Gevolgen opschonen reserves en voorzieningen I 100,9 3,9 1,5 1,5 1,4

3. ACTUALISATIE KAPITAALLASTEN

Actualisatie kapitaallasten S 18,1 19,8 7,1 10,6 2,5

4. KNELPUNTEN STADSDELEN

Gevolgen oplossen knelpunten stadsdelen S -14,9 -14,9 -14,9 -14,9 -14,9

5. MEE- EN TEGENVALLERS

Budgettair effect overige mee- en tegenvallers S -43,2 -21,8 -23,2 -8,8 -10,0

Kapitaallasten investering Piet Heintunnel S -2,0 -2,0 -2,0

Subtotaal 143,1 14,6 19,1 77,2 145,6

NOMINAAL

Loon- en prijsontwikkeling S -26,4 -68,8 -117,8 -171,7

Beschikbare ruimte 143,1 -11,8 -49,7 -40,6 -26,1



Ten opzichte van het budgettaire beeld in de Viermaandsrapportage 2018 is een 

tegenvaller toegevoegd (zie blok 5 in de tabel) als gevolg van kapitaallasten 

behorend bij een onvermijdelijke investering in de Piet Heintunnel. Zoals gemeld in 

de brief van 13 april jl. van wethouder Litjens aan de raad, moet er in 2019 een 

investering in de Piet Heintunnel worden gedaan van € 38 miljoen. Deze investering 

in 2019 leidt tot kapitaallasten van € 2 miljoen vanaf 2020. In verband met het 

onvermijdelijke karakter van deze investering, zijn deze kapitaallasten 

gepresenteerd in het financieel meerjarenbeeld.  

 

Verder is ten aanzien van het gepresenteerde budgettaire beeld een aantal 

opmerkingen te maken. Allereerst dient opgemerkt te worden dat een aantal 

posten in het beeld omgeven zijn met onzekerheid. Dat geldt met name voor de 

uitkering uit het gemeentefonds en het rekeningresultaat.  

De uitkering uit het gemeentefonds laat een forse stijging zien als gevolg van het 

regeerakkoord en het interbestuurlijk programma. Uit deze stijging moeten echter 

ook knelpunten in het sociaal domein en de toekomstige nominale ontwikkeling 

worden gedekt. De uitkering uit het gemeentefonds kan flink fluctueren; uit iedere 

door het ministerie van BZK gepubliceerde circulaire volgt een positieve of 

negatieve bijstelling. De hier gepresenteerde reeks zal dan ook blijven veranderen, 

waarbij het risico bestaat dat de uitkering lager wordt. Om te voorkomen dat bij een 

negatieve bijstelling direct moet worden omgebogen, is in de nota 

begrotingsruimte geadviseerd om niet alle ruimte uit het gemeentefonds te 

beleggen maar een deel te reserveren.  

Het rekeningresultaat van € 74,0 miljoen positief is voorlopig; dit kan nog wijzigen 

als gevolg van de  accountantscontrole.  

 

Daarnaast is van belang te melden dat de stelpost voor knelpunten in het sociaal 

domein bedoeld is voor tegenvallers die zich voordoen bij ongewijzigd beleid. 

Hierbij is dus nog geen rekening gehouden met de budgettaire gevolgen van de 

investeringen in maatschappelijke voorzieningen die nodig zijn als gevolg van de 

groei van de stad. Deze investeringen brengen kapitaallasten met zich mee, die 

daarmee beslag leggen op de budgettaire ruimte (los van de gevolgen die dit heeft 

op de schuldontwikkeling).  

 

Ten aanzien van de nominale ontwikkeling geldt dat de hiervoor gereserveerde 

middelen ruimschoots ontoereikend zijn om de verwachte meerjarige loon- en 

prijsstijgingen op te kunnen vangen. Op basis van de meest recente ramingen van 

het CPB voor de loon- en prijsontwikkeling is een jaarlijkse tranche nodig oplopend 

tot € 231 miljoen in 2022 (zie de Nota Begrotingsruimte 2018-2022). In de begroting 

zijn in de afgelopen jaren middelen gereserveerd voor nominale ontwikkeling, 

oplopend tot ruim € 59 miljoen in 2022. Het tekort (uitgaande van een 

gelijkblijvende bestedingskracht van de begroting) is daardoor kleiner dan dat het 

was, maar loopt nog altijd op tot ruim € 170 miljoen in 2022. De loon- en 

prijsontwikkeling is onvermijdelijk: de gemeente zal hoe dan ook geconfronteerd 

worden met hogere lonen en prijzen.  
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