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Inleiding
Op 21 maart 2018 vinden de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam plaats. Daarna beginnen de onderhandelingen over een nieuw college en wordt een nieuw collegeprogramma opgesteld. Om de politieke
onderhandelaars inzicht te geven in de financiële (on)mogelijkheden van de gemeente, is voorliggende nota
begrotingsruimte opgesteld.
De nota begrotingsruimte geeft inzicht in de financiële situatie van de gemeente Amsterdam bij ongewijzigd
beleid. Dit betekent dat een beeld wordt geschetst van de budgettaire situatie als gevolg van het beleid dat
door het gemeentebestuur is vastgesteld. Het is dus nadrukkelijk geen document waarin wordt ingegaan op
wensen die leven en plannen die bestaan ten aanzien van de verschillende beleidsterreinen, maar waarover
geen besluitvorming heeft plaatsgevonden. Uiteraard geldt dat als ervoor wordt gekozen om bestaand beleid
uit te breiden of om nieuwe plannen uit te voeren, dit budgettaire consequenties heeft. In voorliggende nota
wordt hier niet op ingegaan. In de verkenningen die onderdeel zijn van de Staat van Amsterdam wordt wel
een doorkijk gegeven op enkele grote thema’s die spelen en welke mogelijke keuzes daarin zijn te maken.
De nota begrotingsruimte bestaat uit vier onderdelen. Allereerst wordt in deze nota het financieel meerjarenbeeld 2018-2022 gepresenteerd (hoofdstuk 1). Dit beeld bevat de financiële ontwikkelingen bij ongewijzigd
beleid. Dit betekent dat de door de raad vastgestelde begrotingsstand, de Begroting 2018, als uitgangspunt
is genomen. Vervolgens zijn de actuele autonome ontwikkelingen geactualiseerd en zijn de budgettaire
effecten in kaart gebracht waarvan we zeker weten dat deze zich voordoen.
Omdat de nota begrotingsruimte voor de verkiezingen beschikbaar dient te zijn, is het niet mogelijk het financieel meerjarenbeeld al volledig te kunnen presenteren. Dit komt doordat het rekeningresultaat over 2017 en
de budgettaire effecten volgend uit de Viermaandsrapportage 2018 niet voor de verkiezingen beschikbaar
zijn. Deze twee onderdelen zullen dan ook op een later moment worden toegevoegd. Medio april wordt
een addendum op de nota begrotingsruimte gepresenteerd, waarin alleen de budgettaire gevolgen van de
viermaandsrapportage (voor zover deze nog niet in voorliggende nota begrotingsruimte zijn opgenomen),
het rekeningresultaat over 2017 (dat mogelijk incidentele begrotingsruimte oplevert) en eventuele majeure
externe ontwikkelingen (zoals grote ontwikkelingen vanuit het Rijk) worden opgenomen.
In de meerjarencijfers van de huidige begroting zijn structurele en incidentele lasten opgenomen. Voor de
incidentele lasten geldt dat de budgetten aflopen, wat betekent dat het bijbehorende beleid in principe ook
dient af te lopen. In veel gevallen betreft het hier de incidentele coalitieakkoordmiddelen vanuit de huidige
collegeperiode, maar er zijn ook middelen incidenteel toegekend bij de afgelopen voorjaarsnota’s en begrotingen. In hoofdstuk 2 wordt in kaart gebracht welk beleid stopt als de huidige meerjarencijfers ongewijzigd
blijven. Daarnaast wordt gepresenteerd wat het kost als het beleid wordt voortgezet.
In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de nu geldende financiële kaders en systematieken en op de wijze waarop
de begroting is ingericht.. De kennis en ervaring die de afgelopen jaren is opgedaan inzake de spelregels
rondom de financiën in Amsterdam, is gebruikt om de huidige kaders, systematieken en werkwijzen tegen
het licht te houden. In hoofdstuk 3 wordt ten aanzien van een aantal van deze onderdelen uiteengezet op
welke wijze aanpassingen mogelijk zijn. Met deze adviezen wordt gestreefd naar een zo effectief en doelmatig mogelijke manier - voor zowel raad, college als ambtelijke organisatie - waarop binnen de gemeente
Amsterdam het proces rondom financiën wordt georganiseerd.
Ten slotte wordt in hoofdstuk 4 een overzicht gepresenteerd van de bezuinigingsoperaties die sinds 2010
hebben plaatsgevonden in de gemeente Amsterdam en wat de stand van zaken hiervan is.
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1. Financieel meerjarenbeeld
In dit hoofdstuk wordt inzicht gegeven in de begrotingsruimte bij ongewijzigd beleid. Daarnaast wordt kort
ingegaan op de eventuele budgettaire ruimte die uit reserves kan worden gehaald, indien daartoe bepaalde
keuzes worden gemaakt.

1.1 Meerjarenbeeld bij ongewijzigd beleid
In de tabel hieronder is het financieel meerjarenbeeld van de gemeente Amsterdam voor de periode 20182022 gepresenteerd. De kolom I/S geeft aan of de bedragen voor een beperkte periode gelden (I = incidenteel) of structureel van aard zijn (S). De bedragen in deze jaren laat de ruimte (+) of het tekort (-) zien ten
opzichte van het huidige meerjarige begrotingssaldo. De bedragen in de tabel zijn per jaar, niet cumulatief.
Tabel 1.1. Financieel meerjarenbeeld
Begrotingsjaar (in € miljoen)

I/S

Saldo Begroting 2018

2018

2019

2020

2021

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

AUTONOME ONTWIKKELINGEN
Gemeentefonds

S

-2,0

-7,5

-9,5

-17,5

17,5

Belastingen

S

5,4

5,4

5,4

5,4

5,4

Erfpacht

S

-5,3

-5,7

-2,8

0,9

3,3

Dividend

S

2,6

2,1

2,1

3,6

3,6

Renteresultaat

S

12,5

12,5

12,5

12,5

Areaalontwikkeling

S

-0,9

-4,9

-13,9

-18,8

Rekeningresultaat

I

PM

Bestuursopdracht Opschonen reserves en voorzieningen

I

PM

Actualisatie kapitaallasten

I

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

3,2

8,4

5,3

-6,5

26,0

32,2

52,0

59,3

59,3

(VOOR)GENOMEN BESLUITEN

Totaal
NOMINAAL
Beschikbare stelpost voor loon- en prijsontwikkeling

S

Loon- en prijsontwikkeling

S

Dekking vanuit gemeentefonds

S

Totaal inclusief nominaal

-58,6

-120,8

-177,1

-231,0

12,0

33,0

62,6

89,2

115,8

15,2

15,0

-0,9

-35,1

-29,9

Saldo Begroting 2018
Het startpunt voor het financieel meerjarenbeeld is de in november 2017 vastgestelde Begroting 2018. Dit
betekent dat voor alle jaren het startpunt een begrotingssaldo van 0 is.

5
Gemeente Amsterdam | Nota Begrotingsruimte 2018 - 2022

Autonome ontwikkelingen
Gemeentefonds
De raming van de uitkering die Amsterdam ontvangt uit het gemeentefonds wordt ten opzichte van de
huidige begroting geactualiseerd als gevolg van twee ontwikkelingen. Allereerst als gevolg van de september- en decembercirculaire vanuit het Rijk, doordat deze nog niet zijn verwerkt in de huidige begrotingscijfers. Daarnaast heeft het regeerakkoord consequenties voor de hoogte van de gemeentefondsuitkering die
Amsterdam ontvangt. Ondanks dat de verwachting is dat de algemene uitkering uit het gemeentefonds voor
Amsterdam hoger zal uitvallen dan op dit moment is verwerkt in de begroting, zorgt dit niet voor meer vrije
ruimte. In de tabel hierna zijn de gevolgen voor de vrije ruimte weergegeven:
Tabel 1.2. Effect uitkering gemeentefonds
in € miljoen
September- en Decembercirculaire 2017
Regeerakkoord
Totaal

2018
-2,0
0
-2,0

2019
-11,5
4,0
-7,5

2020
-9,5
0
-9,5

2021
-8,5
-9,0
-17,5

2022
33,5
-16,0
17,5

September- en decembercirculaire
De raming van de Amsterdamse gemeentefondsuitkering in de Begroting 2018 is gebaseerd op de
Meicirculaire 2017. Daarna zijn nog de September- en Decembercirculaire 2017 gepubliceerd. Omdat het
regeerakkoord niet in deze circulaires is verwerkt, zijn deze circulaires beleidsarm.
Het grootste effect dat uit deze circulaires volgt is een neerwaartse bijstelling van € 10 miljoen in 2018 oplopend
tot € 12 miljoen in 2022 als gevolg van een stijging van de WOZ-waarden in Amsterdam. Hierdoor stijgt de
belastingcapaciteit van de gemeente. Deze stijging wordt in mindering gebracht op de gemeentefondsuitkering.
Het gemeentefonds groeit en krimpt mee met de Rijksbegroting via het accres. Vanwege het beleidsarme
karakter van de september- en decembercirculaire is het accres beperkt. Voor 2018 bedraagt dit nog € 5
miljoen, maar voor 2019, 2020 en 2021 respectievelijk - € 1 miljoen, € 0 en € 1 miljoen. Voor 2022 bedraagt
het accres € 40 miljoen. Dit komt voort uit de groei van de Rijksbegroting tussen 2021 en 2022, welke nog
niet verwerkt is omdat de jaarschijf 2022 nu wordt toegevoegd aan de Amsterdamse begroting.
Een zelfde effect doet zich voor bij de aanpassing van de gemeentefondsuitkering voor de verrekening met
het BTW-compensatiefonds (BCF). In de huidige systematiek neemt de verrekening vanuit het BCF ieder jaar
toe. Daardoor neemt de verrekening in 2022 toe met € 7 miljoen, tegen een aanpassing van € 1 miljoen in
2020 en 2021.
Doordat Amsterdam harder groeit dan de andere gemeenten van Nederland ontvangt Amsterdam een
relatieve groeicompensatie. Voor 2019 en verder wordt deze ingezet voor areaalontwikkeling (zie ook hierna
bij areaalontwikkeling). Voor 2018 bedraagt deze toevoeging € 3 miljoen.
Regeerakkoord
Op 10 oktober 2017 is het regeerakkoord gepresenteerd en op 3 november 2017 de Startnota, waarin de
vertaling van de financiële afspraken uit het regeerakkoord zijn opgenomen. De gevolgen hiervan voor
gemeenten zijn niet in de decembercirculaire verwerkt, zodat op dit moment nog niet duidelijk is hoe het
regeerakkoord van invloed is op de gemeentefondsuitkering die de gemeente Amsterdam ontvangt.
Verwacht wordt dat het ministerie van BZK in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen een tussentijdse
circulaire uitbrengt, mits er op tijd een interbestuurlijk programma wordt overeengekomen met onder andere
de VNG. Anders worden de gevolgen van het regeerakkoord voor het gemeentefonds pas in de Meicirculaire
2018 verwerkt. Op basis van het regeerakkoord en de Startnota is wel een eerste analyse gemaakt van de
effecten op de Amsterdamse gemeentefondsuitkering.
Uit deze eerste analyse komt naar voren dat de algemene uitkering die Amsterdam ontvangt (het deel van
de gemeentefondsuitkering dat niet is geoormerkt) hoger zal uitvallen dan waar tot dusver rekening mee is
gehouden in de begroting. De hogere algemene uitkering betekent echter niet dat er meer vrije ruimte is.

6
Gemeente Amsterdam | Nota Begrotingsruimte 2018 - 2022

Allereerst komt dat doordat met ingang van 2019 een groot deel van de integratie-uitkering Sociaal Domein
(IUSD) wordt toegevoegd aan de algemene uitkering.1
Daarnaast zijn er nog enkele ontwikkelingen die ervoor zorgen dat de hogere uitkering niet zorgt voor meer
ruimte. Zo wil bijvoorbeeld het Rijk een deel van het accres ‘labelen’ voor beleidsdoelen in de interbestuurlijke programma’s die nog afgesloten moeten worden met medeoverheden, moet ook de meerjarig verwachte
loon- en prijsontwikkeling hiermee worden opgevangen (zie ook hierna onder het kopje nominaal), zijn er
andere ontwikkelingen binnen het sociaal domein met een negatief effect (zoals de invoering van het abonnementstarief eigen bijdrage WMO) die hiermee gedekt moeten worden en dient de opschalingskorting van
Rutte II vanaf 2022 nog in de Amsterdamse begroting te worden verwerkt.
Corrigeren we de hogere algemene uitkering voor deze ontwikkelingen, dan resteert een kleine incidentele
plus in 2019 (van € 4 miljoen) en wordt de uitkering vanaf 2021 lager dan nu is begroot (€ 9 miljoen lager in
2021 en € 16 miljoen lager vanaf 2022).
In deze reeks is nog geen rekening gehouden met de effecten uit de interbestuurlijke programma’s die het
Rijk wil afsluiten met medeoverheden, omdat die simpelweg niet in te schatten zijn. In deze programma’s wil
het Rijk programmatische afspraken maken over onder andere de aanpak en bekostiging van samen op te
pakken maatschappelijke opgaven.
Uit bovenstaande volgt dat de gepresenteerde reeks een inschatting is en dat deze dan ook ongetwijfeld zal
wijzigen. De definitieve effecten zullen pas bekend zijn als BZK de circulaire presenteert waarin de gevolgen
van het regeerakkoord zijn verwerkt. Mogelijk dat dit reeds bij de Viermaandsrapportage 2018 het geval is.
In dat geval volgt de definitieve reeks in het addendum op deze nota begrotingsruimte. Indien BZK pas in
de meicirculaire de gevolgen van het regeerakkoord verwerkt, zal de duidelijkheid nog langer op zich laten
wachten. In ieder geval is duidelijk dat de gemeentefondsuitkering niet of nauwelijks tot meer budgettaire
ruimte zal leiden (sterker, het lijkt erop dat de ruimte eerder kleiner wordt).

Belastingen
Op basis van de realisatie over 2017 inzake de toeristenbelasting wordt de belastingraming meerjarig bijgesteld. Dit gebeurt conform de ramingssystematiek die de afgelopen twee jaar is gehanteerd. Bij die systematiek wordt de realisatie van het afgelopen jaar als uitgangspunt genomen, en wordt een groei verondersteld.
De voorlopige inschatting is dat dit leidt tot een verhoging van de opbrengsten uit de toeristenbelasting van
€ 5,4 miljoen structureel. Dit is een voorlopige bijstelling, de definitieve aanpassing volgt in de viermaandsrapportage als alle informatie beschikbaar is.

Erfpacht
De ramingen voor erfpacht zijn geactualiseerd en daarmee het erfpachtresultaat voor de algemene middelen.
Ten opzichte van de begroting is sprake van een tegenvaller in de jaren 2018-2020, vanaf 2021 slaat dit om
naar een (kleine) meevaller.
Deze actualisatie is onder meer het gevolg van de volgende ontwikkelingen:
• De canonopbrengsten voor de komende jaren zijn lager vanwege een lager uitgifteniveau in 2017 (€ 525
miljoen begroot, € 475 miljoen gerealiseerd);
• In de begroting werd verondersteld dat bij uitgifte 10% wordt afgekocht en in 90% van de gevallen voor
canon wordt gekozen. In 2017 is 16% afgekocht en het percentage canon 84%. Dit heeft een dalend effect
op de canonopbrengsten voor de komende jaren;
• Er wordt voor de jaren 2018 tot en met 2021 een hoger uitgifteniveau verwacht dan begroot. Dat heeft een
positief effect op de canonopbrengsten. Hierbij wordt aangenomen dat de erfpachters die kunnen kiezen
(en dus de bestemming wonen hebben) voor 80% kiezen voor canon en voor 20% kiezen voor afkoop.

1 Tot dusver waren deze middelen geoormerkt. Op het moment dat zich een mutatie voordeed in de hoogte van de integratieuitkering vanuit het gemeentefonds werd die 1-op-1 vertaald in de budgetten inzake het sociaal domein in de begroting. In de
nieuwe situatie is dat niet meer het geval. Het vergt dus expliciete besluitvorming om wijzigingen in de budgetten ten aanzien van het
sociaal domein aan te brengen.
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• De rentelasten zullen in 2018 lager zijn vanwege een lager uitgifteniveau, maar van 2019 tot en met 2021
hoger, omdat over die jaren verwacht wordt dat er meer grond wordt uitgegeven.
In het algemeen kan geconstateerd worden dat het erfpachtresultaat vanwege het grote verschil tussen het
canonpercentage (2,39%) en rentepercentage (1,3%) erg afhankelijk is van de toename van de grond. Als de
komende jaren meer grond wordt uitgegeven dan verwacht, zal het erfpachtresultaat hoger worden; als er
minder grond wordt uitgegeven zal het erfpachtresultaat lager worden.

Dividend
De dividendinkomsten vallen naar verwachting meerjarig hoger uit dan op dit moment in de begroting is
opgenomen. Dit wordt grotendeels verklaard doordat de meerjarenraming van de dividenduitkering van het
GVB opwaarts is aangepast.
Renteresultaat
Sinds het opstellen van de Begroting 2018 zijn ter herfinanciering van de bestaande schuld2 € 600 miljoen aan
nieuwe langlopende leningen aangetrokken tegen een vaste rente van gemiddeld 0,93%. Hierdoor daalt de
benodigde renterisicobuffer met € 12 miljoen per jaar en de externe rentelasten met € 0,45 miljoen per jaar.
Areaalontwikkeling
Amsterdam groeit elk jaar weer. Dat betekent dat het aanbieden aan de Amsterdammers van dezelfde (huidige) voorzieningen jaarlijks meer geld kost. Dit wordt het areaaleffect genoemd. Tegelijk levert groei ook meer
inkomsten op, bijvoorbeeld door meer toeristenbelasting en meer OZB (door oplevering nieuwe woningen).
Maar ook, per saldo, een groeicompensatie in de uitkering uit het gemeentefonds, als Amsterdam relatief
harder groeit dan andere Nederlandse gemeenten.3
Het areaaleffect voor 2018 is geraamd op € 7,5 miljoen. Dit is reeds structureel gedekt in de begroting.
Dat ligt anders voor de jaren 2019-2022. Hiervoor is het areaaleffect geraamd op € 9,5 miljoen per jaarschijf.
In de begroting is een stelpost gevormd voor de meerjarige areaaleffecten van € 5 miljoen structureel vanaf
2019 en nog eens € 5 miljoen structureel vanaf 2020. Voor deze reservering (bij de Voorjaarsnota 2017) is
uitgegaan van de verwachting dat vanaf 2021 de groeicompensatie uit het gemeentefonds voldoende
zou zijn om het areaaleffect volledig te kunnen dekken. Deze verwachting is bijgesteld op basis van de
decembercirculaire 2017 van het gemeentefonds; de groeicompensatie voor Amsterdam zal lager uitvallen,
omdat het Rijk uitgaat van hogere eigen opbrengsten uit OZB (door de stijging van de huizenprijzen).
De stelpost is dus niet voldoende om de geraamde meerjarige areaaleffecten te dekken. Onderdeel
van de areaalsystematiek is echter dat de relatieve groeicompensatie in de algemene uitkering uit het
gemeentefonds wordt gebruikt voor areaal (vandaar dat de inschatting van de gemeentefondsraming hiervoor is gecorrigeerd voor deze groeicompensatie). De relatieve groeicompensatie betekent een ingeschatte
aanvullende dekking voor areaaleffecten van € 3,6 miljoen in 2019, oplopend tot € 9,2 miljoen vanaf 2022.
Voor de resterende benodigde middelen voor areaal zal een beroep moeten worden gedaan op de (overige)
begrotingsruimte. Dit past in de systematiek – en de wens van de raad – om de stad ook bij groei in ieder
geval in stand te kunnen houden door de jaarlijkse areaaleffecten als onvermijdelijkheid te beschouwen
en niet afhankelijk te maken van de politiek-bestuurlijke afwegingen4.

2 In deze nota begrotingsruimte wordt de schuld gelijk verondersteld aan de ontwikkeling conform de Begroting 2018.
3 Zie ook de brief van de wethouder Financiën over de relatie tussen de waardestijging van Amsterdamse huizen en het
gemeentefonds. Deze brief is behandeld in de commissie Financiën van 14 december 2017.
4 Hiertoe is onder meer een motie (nr. 915) van het raadslid Guldemond aangenomen bij de Voorjaarsnota 2017.
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Tabel 1.3. Benodigde middelen areaalontwikkeling
in € miljoen
Areaalontwikkeling
Reeds gedekt in begroting (jaarschijf 2018)

2018

2019

2020

2021

2022

7,5

17,0

26,5

36,0

45,5

-7,5

-7,5

-7,5

-7,5

-7,5

Reservering stelpost

-

-5,0

-10,0

-10,0

-10,0

Relatieve groeicompensatie gemeentefonds

-

-3,6

-4,1

-4,6

-9,2

Aanvullend te dekken uit begrotingsruimte

-

0,9

4,9

13,9

18,8

Rekeningresultaat
Met ingang van 2015 (in de Voorjaarsnota 2015) wordt de bestemming van het rekeningresultaat betrokken
bij de voorjaarsnota. Zoals in de inleiding van deze nota aangegeven, is het op dit moment nog niet mogelijk
het rekeningresultaat 2017 te presenteren. In een addendum op de nota begrotingsruimte dat medio april
wordt gepubliceerd, wordt het rekeningresultaat opgenomen.

Gevolgen (voor)genomen besluiten
Vrijval volgend uit bestuursopdracht Opschonen reserves en voorzieningen
Ieder jaar moet geld zo effectief mogelijk worden ingezet. Overbodige reserveringen moeten daarom
worden voorkomen. Het overhevelen naar volgende jaren is slechts verantwoord als dit bijdraagt aan de uitvoering van gewenst beleid. Amsterdam heeft in de loop van de tijd een groot aantal bestemmingsreserves
ingesteld voor een veelheid aan doelen. Het huidige college heeft een bestuursopdracht geformuleerd om
alle bestemmingsreserves door te lichten om zo te komen tot een opschoning van de bestemmingsreserves.
Dit heeft geleid tot het opheffen van een groot aantal reserves en voorzieningen in de Jaarrekening 2015
en bij de Voorjaarsnota 2017, en tot de vaststelling in januari 2017 van het nieuwe gemeentelijke kader, de
beleidsnota Reserves en Voorzieningen.
Momenteel wordt gekeken of de bestaande reserves en voorzieningen voldoen aan dit kader of dat deze
opgeheven kunnen worden. Deze afronding van de bestuursopdracht vindt plaats begin 2018. Opheffing
van reserves en voorzieningen betekent incidentele vrijval, omdat deze middelen vrijvallen ten gunste van
de algemene middelen. Daarnaast is er mogelijk een beperkt structureel effect. Op dit moment is nog niet
bekend welke reserves en voorzieningen kunnen worden opgeheven en welke vrijval en welk structureel effect hiermee is gemoeid. In de Viermaandsrapportage 2018 worden deze effecten opgenomen, en daarmee
zullen deze onderdeel zijn van het addendum op deze nota begrotingsruimte.

Actualisatie kapitaallasten
Jaarlijks bij de voorjaarsnota worden de kapitaallasten in de begroting geactualiseerd. Dit betreft aanpassing
in drie categorieën:
1. de actualisatie van het meerjareninvesteringsplan (MIP) als gevolg van de meerjarige doorwerking van de
realisatiecijfers in t-1;
2. de actualisatie van de kapitaallasten als gevolg van aanpassingen in de activastaat van de gemeente; en
3. de kapitaallasten behorend bij de nieuwe investeringen waarover wordt besloten bij de voorjaarsnota.5
Bij de Voorjaarsnota 2017 heeft de meerjarige actualisatie op basis van de activastaat (categorie 2) niet
plaatsgevonden, omdat het (nieuwe) systeem waarin alle activa worden bijgehouden nog niet van voldoende
kwaliteit was. Dit is inmiddels voldoende verbeterd om een actualisatie te kunnen uitvoeren. Dit vindt regulier
plaats in de Viermaandsrapportage 2018, omdat voor een actualisatie ook gegevens nodig zijn over de boekwaarden per 31 december 2017 en inzicht in het resterende bestedingsritme. Deze informatie is opgehaald
in het proces van het jaarverslag. Om in het financieel meerjarenbeeld in deze nota een raming te kunnen
geven, is een inschatting gemaakt van de budgettaire ruimte als gevolg van de actualisatie van afschrijvingen
op afgerond investeringen (categorie 2). Deze inschatting van de vrijval wordt in de Viermaandsrapportage
5 Omdat in 2018 in verband met de verkiezingen geen voorjaarsnota wordt opgesteld, wordt in 2018 besloten over nieuwe
investeringen bij de Begroting 2019.
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2018 bijgewerkt en tezamen met de effecten van de actualisatie van 1) gepresenteerd in het addendum op
de nota begrotingsruimte in april

Nominale ontwikkeling en compensatie
Stelpost en geraamde loon- en prijsontwikkeling
Nominale ontwikkeling is van toepassing op alle (structurele) lasten in de begroting die direct gevoelig zijn
voor loon- of prijsstijgingen (dan wel -dalingen). Een deel van deze lasten wordt niet vanuit de algemene
middelen gedekt, maar door tarieven, reserves of externe inkomsten.
Voor het deel van de lasten dat door de algemene middelen wordt gedekt, is een stelpost voor de nominale
ontwikkeling in de begroting opgenomen. Deze stelpost is bedoeld om de effecten van loon- en prijsstijgingen te kunnen dekken. In de afgelopen twee jaar is de stelpost meerjarig extra gevuld omdat de tot dan toe
gereserveerde middelen bij lange na niet voldoende waren om de geraamde nominale ontwikkeling te kunnen dekken. Echter, nog steeds resteert er een groot gat tussen de gereserveerde middelen voor loon- en
prijsstijgingen en de middelen die benodigd zijn voor de jaren 2019-2021 (voor het jaar 2018 heeft de raad
reeds besloten over de nominale compensatie; bij de Viermaandsrapportage 2018 wordt dit overgeheveld
naar de verschillende organisatieonderdelen).
Op dit moment is er op de stelpost voor de nominale ontwikkeling € 32,2 miljoen beschikbaar in 2019, €
52,0 miljoen in 2020 en € 59,3 miljoen in 2021 en 2022. De verwachte nominale ontwikkeling voor personeel (inclusief sociale premies), materieel en subsidies vanaf 2019 is opgenomen in onderstaande tabel. De
verwachte nominale ontwikkeling is gebaseerd op de meest recente middellange termijnraming van het CPB.
Om de stelpost nominale ontwikkeling op niveau te brengen is dus € 26,4 miljoen nodig in 2019, oplopend
tot € 171,7 miljoen in 2022.
Tabel 1.4. Gevolgen nominale ontwikkeling
I/S

in € miljoen

2018

2019

2020

2021

2022

Beschikbare stelpost nominale ontwikkeling

S

32,2

52,0

59,3

59,3

Benodigde nominale ontwikkeling personeel

S

-35,6

-73,5

-106,0

-138,6

Benodigde nominale ontwikkeling materieel

S

-10,5

-21,8

-34,3

-44,3

Benodigde nominale ontwikkeling subsidies

S

-12,5

-25,5

-36,8

-48,1

Totaal benodigd nominale ontwikkeling

S

-26,4

-68,8

-117,8

-171,7

Voor de raming van de loonontwikkeling wordt gebruik gemaakt van de index loonvoet sector overheid van
het CPB. Voor de raming van de prijsontwikkeling is de index prijs overheidsconsumptie, netto materieel
(imoc) gebruikt. Voor de raming van de ontwikkeling van subsidies wordt het gebruikelijke mixpercentage
van de loon- en prijsindex gebruikt (2/3 loonontwikkeling en 1/3 prijsontwikkeling). Dit betekent dat de
volgende percentages zijn gehanteerd:
Tabel 1.5. Loon- en prijsontwikkeling
2018

2019

2020

2021

2022

Verwachte loonontwikkeling

3,9%

4,0%

3,3%

3,3%

Verwachte prijsontwikkeling

1,6%

1,7%

1,9%

1,9%

Verwachte ontwikkeling subsidies

3,1%

3,2%

2,8%

2,8%
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Bij de voorjaarsnota in jaar t wordt definitief besloten over de tranche nominale ontwikkeling in jaar t + 1.
Uiteraard is het mogelijk de nominale compensatie voor de loon- en prijsbijstelling niet of niet volledig uit
te keren. De facto betekent dit een taakstelling en opdracht voor de gehele organisatie, om te sturen op
loonmatiging, verjonging van het personeelsbestand en het drukken van materiële kosten. Loon- en prijsbijstellingen zijn onvermijdelijk dus zonder het treffen van maatregelen zal dan dekking gevonden moeten
worden in andere apparaats- of programmagelden.

Dekking vanuit het gemeentefonds
Zoals hiervoor uiteengezet onder de autonome ontwikkelingen zijn op dit moment nog niet de precieze
gevolgen van het regeerakkoord op de gemeentefondsuitkering bekend. Dit zal pas mogelijk zijn op het
moment dat het ministerie van BZK een circulaire uitbrengt. Er is wel een inschatting gemaakt van de gevolgen van het regeerakkoord op de gemeentefondsuitkering die Amsterdam ontvangt (de reeks die onder
autonome ontwikkelingen is gepresenteerd).
In die reeks is rekening gehouden met het deel van de uitkering uit het gemeentefonds dat, naar schatting,
bestemd is voor het opvangen van toekomstige loon- en prijsstijgingen. Ook daarvan is een inschatting gemaakt. De inschatting is dat Amsterdam hiervoor ongeveer € 12 miljoen in 2018 gaat ontvangen, oplopend
tot ruim € 115 miljoen in 2022.
Uiteraard geldt ook hiervoor dat dit een inschatting betreft; de definitieve effecten zullen pas bekend zijn als
BZK de circulaire presenteert waarin de gevolgen van het regeerakkoord en het akkoord met de medeoverheden over de interbestuurlijke programma´s.
Overigens geldt ook voor het deel van de gemeentefondsuitkering dat bestemd is voor nominale ontwikkeling, dat het een politieke keuze is hoe deze middelen worden aangewend. Dit kan dus ook voor andere
doeleinden zijn dan loon- en prijsbijstelling, al zal in dat geval dit dus in de praktijk een taakstelling voor de
gehele organisatie betekenen.

1.2 Reserves
In de paragraaf hiervoor is uiteengezet wat op dit moment de ruimte in de exploitatiebegroting is, bij ongewijzigd beleid. Daarbij is niet gekeken naar de eventuele vrije ruimte in reserves en voorzieningen. In het
Jaarverslag 2016 is naar aanleiding van verzoeken hiertoe vanuit de gemeenteraad inzicht gegeven in de
ruimte in vijf fondsen en vijf bestemmingsreserves. Uit deze analyse blijkt dat de ruimte om een uitname uit
deze reserves te doen zonder dat de realisatie van de voorgenomen doelen van de reserves in gevaar komen,
nihil is.
Ten aanzien van het Vereveningsfonds (VEF) en het Stedelijk Mobiliteitsfonds (SMF) is de werkwijze dat wat
aan inkomsten wordt gegenereerd op deze beleidsterreinen (respectievelijk de opbrengsten grondexploitaties en de opbrengsten uit parkeergelden), ook (grotendeels)6) wordt uitgegeven op deze terreinen. In
andere woorden: ‘er staat een hek om deze reserves’.
Het is uiteraard mogelijk om bestuurlijke keuzes te maken waarmee aanpassingen worden gedaan ten aanzien van de huidige systematiek inzake deze fondsen. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk de (verwachte) ruimte
in het VEF en het SMF niet alleen op de respectievelijke beleidsterreinen gebiedsontwikkeling en mobiliteit in
te zetten.
In bijlage 1 (VEF) en bijlage 2 (SMF) wordt uitgebreider ingegaan op de werking van beide fondsen.

6 Voor het Stedelijk Mobiliteitsfonds geldt dat een (vast) deel van de parkeeropbrengsten ten goede komt aan de algemene
dekkingsmiddelen.
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2. Keuzes bij financieel
meerjarenbeeld
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2. Keuzes bij financieel
meerjarenbeeld
In hoofdstuk 1 is het financieel meerjarenbeeld voor de jaren 2018-2022 bij ongewijzigd beleid gegeven. Het
uitgangspunt daarbij zijn de meerjarige structurele budgetten zoals deze zijn vastgesteld door de raad in de
Begroting 2018.
In de meerjarencijfers van die huidige begroting zitten verschillende incidentele lasten, bijvoorbeeld omdat
incidentele middelen uit het huidige coalitieakkoord aflopen of doordat dit middelen zijn die incidenteel zijn
toegekend in de afgelopen voorjaarsnota’s en begrotingen.
Het uitgangspunt bij incidentele middelen is dat deze bedoeld zijn als tijdelijk of eindig. Indien het de
bedoeling is om voortdurend beleid te dekken, is het nodig om structurele middelen ervoor vrij te maken.
De incidentele middelen in de huidige begroting zijn dan ook bewust eindig. Ten behoeve van een volledig
overzicht wordt toch in deze nota begrotingsruimte inzicht gegeven in de mate waarin met incidentele
middelen (meerjarig) beleid is opgezet. Daarbij ligt het accent op de meerjarig incidenteel beschikbaar gestelde middelen uit het huidige coalitieakkoord ‘Amsterdam is van iedereen’ en het herziene coalitieakkoord
‘Amsterdam blijft van iedereen’.
Daarnaast zijn bij verschillende P&C-producten incidentele middelen vrijgemaakt, maar daarbij is in lang niet
alle gevallen de bedoeling geweest om hiermee beleid op te zetten. Deze zijn in die gevallen dan ook niet
opgenomen in deze nota begrotingsruimte.
In dit hoofdstuk en in bijlage 3 wordt in kaart gebracht welke incidentele budgetten in de huidige begroting
horen bij aflopend beleid (welk beleid dus moet worden gestopt als de huidige meerjarencijfers ongewijzigd
blijven) en wat de gevolgen zijn als dit beleid niet wordt gecontinueerd. Deze toelichtingen zijn opgenomen in bijlage 3. Vervolgens presenteren we het financieel meerjarenbeeld dat ontstaat als de budgettaire
gevolgen van het voortzetten van het aflopende beleid worden toegevoegd aan het financiële plaatje uit
hoofdstuk 1.
Het doel van dit hoofdstuk is nadrukkelijk niet om aan te geven dat middelen vrijgemaakt moeten worden om
het aflopende beleid te continueren. Het is slechts bedoeld om in kaart te brengen wat momenteel wordt gedaan met de incidenteel beschikbaar gestelde middelen. Het wil ook niet zeggen dat er opnieuw aanvullende
middelen nodig zijn omdat het beleid niet af is of dat anders niet extra geïnvesteerd wordt in het betreffende
beleidsterrein. Bijvoorbeeld voor onderwijs zijn de afgelopen jaren substantiële structurele middelen toegevoegd aan de begroting; het niet continueren van het beleid dat wordt gedekt uit de incidentele middelen doet
niets af aan het feit dat een flinke impuls aan onderwijs is gegeven.
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Ter illustratie is in onderstaande tabel opgenomen welke extra structurele middelen in de afgelopen periode
zijn vrijgemaakt in de verschillende programma’s.
Tabel 2.1. Structurele beleidsintensiveringen
2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Dienstverlening en Informatie

1

2

2

2

2

2

2

2

Openbare Orde en Veiligheid

3

8

9

15

15

14

14

14

in € miljoen

Verkeer en Openbare Ruimte

1

1

15

16

13

13

13

13

Werk, Inkomen en Participatie

38

39

39

39

44

44

44

44

Onderwijs, Jeugd en Diversiteit

37

44

44

44

44

44

44

44

Welzijn, Zorg en Sport

18

18

18

21

21

21

21

21

Economie en Cultuur

6

9

9

10

10

10

10

10

15

15

16

16

16

16

16

16

Stedelijke Ontwikkeling en Wonen

0

2

5

6

6

6

6

6

Bestuur

0

0

0

1

1

1

1

1

118

139

158

169

172

171

171

171

Duurzaamheid en Water

Totaal

Bovenstaande reeksen betreffen dus zowel structurele middelen uit het coalitieakkoord ‘Amsterdam is van
iedereen’ en de herziening ervan (‘Amsterdam blijft van iedereen’) als structurele middelen uit de voorjaarsnota’s en begrotingen vanaf 2015. Deze beleidsterreinen hebben dus los van de incidentele middelen een
structurele impuls gekregen in de afgelopen periode.
Het onderscheid incidenteel en structureel is belangrijk in verband met het beoordelen van de mate van
begrotingsevenwicht. In artikel 189 van de Gemeentewet is opgenomen dat de raad erop toeziet, dat de
begroting structureel en reëel in evenwicht is. Met het begrip ‘structureel evenwicht’ wordt bedoeld dat in de
begroting structurele lasten gedekt dienen te worden door structurele baten. De term reëel heeft betrekking
op de mate van realiteit van de (meerjaren)begroting.

2.1 Incidentele middelen en bijbehorend aflopend beleid
In de tabel hieronder is aangegeven welke incidentele budgetten zijn opgenomen in de begroting en welk
(aflopend) beleid hiermee wordt uitgevoerd.7 Het is dus geen uitputtend overzicht van de incidentele lasten
in de begroting, maar geeft alleen de incidentele middelen weer waarmee beleid wordt uitgevoerd dat
niet gecontinueerd kan worden als de huidige begroting wordt gevolgd. Incidentele middelen die worden
gebruikt voor incidentele beleidsinzet (bijvoorbeeld het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek of de
inzet die is gedekt uit de vrijvallende middelen uit het fonds Zorg en Werk) of beleid waarvan de doelen zijn
bereikt, zijn niet opgenomen omdat hiervoor geldt dat voortzetting van het beleid sowieso niet mogelijk of
nodig is.
Dit betekent ook dat de incidentele lasten die beschikbaar zijn gesteld voor de voorbereiding van grote
projecten, zoals Sprong over ’t IJ of Haven-Stad, niet zijn opgenomen in het overzicht. Voor voorbereidingskosten geldt dat er geen voortdurend beleid voor wordt opgezet. Echter, er zijn wel (in sommige gevallen
substantiële) middelen nodig om deze projecten verder te brengen. Dat geldt niet alleen voor de investeringskosten, maar ook voor eventuele exploitatie- en proceskosten. In deze nota begrotingsruimte is hier
geen rekening mee gehouden, omdat de nota in kaart brengt wat het financiële meerjarenbeeld bij ongewijzigd beleid is. Bij het maken van bestuurlijke keuzes over de voortgang van de projecten dient wel rekening
te worden gehouden met de budgettaire gevolgen die nog niet zijn opgenomen in de begroting.

7 Dit betekent dus niet dat de gepresenteerde reeksen de enige middelen zijn die voor de betreffende beleidsterreinen beschikbaar
zijn. Veelal zijn naast de incidentele middelen ook structurele middelen beschikbaar voor dezelfde doelstellingen.
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Indien in de afgelopen jaren incidenteel geld beschikbaar is gesteld omdat de uitvoering van structureel
beleid tegenvallers liet zien (zoals bijvoorbeeld op het terrein van sociaal werk), is dit geen onderdeel van
dit hoofdstuk. Immers, dat betreft geen aflopend beleid, maar heeft betrekking op de uitvoering van beleid.
Mochten zich momenteel dusdanige knelpunten voordoen in de begroting, dan is het uitgangspunt dat
dit wordt meegenomen in de Viermaandsrapportage 2018 die het huidige college opstelt en begin april
aanbiedt aan de raad. Eventuele budgettaire gevolgen uit deze viermaandsrapportage worden zoals eerder
aangegeven opgenomen in het addendum op de nota begrotingsruimte dat medio april wordt gepubliceerd.
In de kolom ‘voor 2015?’ is per onderdeel aangegeven of ten behoeve van het betreffende beleid reeds voor
2015 incidentele middelen beschikbaar gesteld. Het rood gearceerde deel van de tabel geeft aan met ingang
van welk jaar de middelen komen te vervallen (dus een arcering vanaf 2019 betekent dat de middelen vanaf
2019 niet zijn opgenomen in de meerjarenbegroting). Voor een aantal onderdelen geldt dat de reeks vanaf
2019 iets afwijkt van het jaar 2018. Dit komt doordat in die gevallen door de huidige raad reeds is besloten
om in of vanaf 2019 meer of minder middelen in te zetten voor het bijbehorende beleid. Voor alle – niet rood
gearceerde – in de tabel opgenomen middelen geldt dat deze in de begroting zijn gedekt, dus het eventueel
voortzetten betekent een beslag op de algemene middelen.
In bijlage 3 is per aflopende budgetreeks toegelicht wat de impact is als het betreffende beleid niet wordt
voortgezet. Daarbij dient opgemerkt te worden dat deze toelichtingen zijn opgesteld door de organisatieonderdelen die zich bezighouden met het betreffende beleid. Desalniettemin is getracht een zo ‘ongekleurd’
mogelijke toelichting te geven. Uiteraard geldt voor al dit gepresenteerde beleid dat het een politieke keuze
is om de begroting te volgen en dus te stoppen met het beleid, opnieuw (aanvullende) middelen beschikbaar te stellen voor dit beleid of het beleid op een andere manier te dekken (bijvoorbeeld uit de structureel
beschikbare middelen in de begroting voor andere onderdelen op hetzelfde beleidsterrein).
Tabel 2.2. Incidenteel gedekt beleid
voor
2015?

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Top600

nee

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

Top400

in € miljoen
Programma 2 Openbare orde en veiligheid

nee

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

Veiligheid en openbare orde

ja

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

Diverse veiligheidsprojecten

ja

5,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

Handhaving veren

nee

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

Extra ureninzet bestaande veren

nee

0,5

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

ja

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

Programma 3 Verkeer en openbare ruimte

Handhaving taxi
Dierenwelzijn

nee

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

ja

20,0

20,0

20,0

20,0

15,0*

15,0

15,0

15,0

ja

2,5

Programma 4 Werk, inkomen en participatie
Armoede
Schuldaanpak

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

Vergoedingen OV mantelzorgverrichtende
minima
Werkbrigade

nee

0,3

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

nee

1,0

5,0

9,2

6,0**

11,2

11,2

11,2

Kinderen in armoede

nee

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Volwasseneneducatie

ja

7,7 6,0***

7,7

7,7

7,7

5,0

7,7

7,7
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voor
2015?

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

ja

2,1

2,1

2,1

2,1

2,1

2,1

2,1

2,1

Schoolpleinenprogramma

nee

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Programma gezonde scholen

nee

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

Inzet monumentale schoolgebouwen

nee

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

Stadsscholen020

nee

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

in € miljoen
Programma 5 Onderwijs, jeugd en diversiteit
Onderwijsinnovatie

Lerarentekort

ja

Meldpunt discriminatie

ja

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Programma 6 Welzijn, zorg en sport
Hulp bij huishouden

nee

3,0

3,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

Maatschappelijke opvang

nee

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Bed, bad, brood

nee

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

Prostitutie / stille dilemma's
Gebiedsgerichte preventieve activiteiten
zorg en welzijn
Inzet werkbrigade domein Sport & Bos

ja
nee
nee

Programma 7 Economie en cultuur
Erfgoedregistratie en -gegevens
Evenementen en manifestaties

nee
ja

2,9

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

2,9

2,9

2,9

2,9

2,9

2,9

2,9

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

PM

PM

PM

PM

International trade desk

nee

Versterking economische structuur

nee

16,0

ja

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

nee

6,0

6,0

6,0

6,0

9,0

9,0

9,0

9,0

ja

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

Zelfbouw

nee

1,0

1,0

1,0

1,0

0,7

0,7

0,7

0,7

Huisvesting statushouders****

16,0

Programma 8 Duurzaamheid en water
Klimaatbureau
Programma Luchtkwaliteit
Programma 9 Stedelijke ontwikkeling en wonen
Broedplaatsen

nee

1,5

2,6

40,7

PM

PM

PM

PM

Transformaties

ja

0,3

0,3

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

Woningbouwregie

ja

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

nee

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

14,2

13,5

13,5

13,5

13,5

13,5

3,0

90,4

97,6

97,6

97,6

Ruimte voor de stad
Diverse programma's
Amsterdamse aanpak asielzoekers en
statushouders****
Totaal benodigd voor continuering beleid

ja

* In de begroting is reeds vanaf 2019 structureel € 5 miljoen opgenomen voor armoedebestrijding. Vandaar dat voor continuering van beleid
vanaf 2019 € 15 miljoen aanvullend nodig is en geen € 20 miljoen.
** In de begroting is voor 2019 reeds € 5,2 miljoen opgenomen voor de werkbrigade. Vandaar dat voor continuering van beleid in dat jaar
minder dekking nodig is.
*** In de begroting is voor 2019 reeds € 1,7 miljoen opgenomen voor volwasseneneducatie. Vandaar dat voor continuering van beleid
in dat jaar minder dekking nodig is.
**** De uitgaven die zijn gedaan in het kader van het programma ten behoeve van vluchtelingen zijn in het overzicht opgenomen
onder zowel programma 9 (de huisvesting van statushouders) als onder de Amsterdamse aanpak asielzoekers en statushouders.
Deze dienen in samenhang te worden bezien.
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2.2 Financieel meerjarenbeeld bij voortzetten aflopend beleid
Indien al het aflopende beleid zoals gepresenteerd in paragraaf 2.1 wordt voortgezet, heeft dit de structurele
budgettaire gevolgen zoals gepresenteerd in de tabel vanaf 2018 (de rood gearceerde reeksen). Voegen we
deze budgettaire effecten toe aan het financieel meerjarenbeeld bij ongewijzigd beleid (uit hoofdstuk 1), dan
ontstaat een tekort van € 12,2 miljoen in 2018, € 75,4 miljoen in 2019, € 98,5 miljoen in 2020, € 132,7 miljoen
in 2021 en € 127,5 miljoen in 2022.
Tabel 2.3. Meerjarenbeeld bij continueren aflopend beleid
2018

2019

2020

2021

2022

Financieel meerjarenbeeld ongewijzigd beleid

15,2

15,0

-0,9

-35,1

-29,9

Gevolgen continueren aflopend beleid

-3,0

-90,4

-97,6

-97,6

-97,6

Financieel meerjarenbeeld bij continueren aflopend beleid

12,2

-75,4

-98,5

-132,7

-127,5

Begrotingsjaar (in € miljoen)

Uiteraard geldt hiervoor dat in bovenstaande tabel het totale effect is opgenomen van het continueren
van het aflopende beleid. Indien wordt doorgegaan met een deel van het aflopende beleid, dan wordt het
budgettaire beslag kleiner.
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3. Systematieken, kaders
en begrotingsopbouw
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3. Systematieken, kaders
en begrotingsopbouw
In de afgelopen vier jaar is erg veel gebeurd op het terrein van de Amsterdamse financiën. Allereerst is dit het gevolg van de verandering in het bestuurlijke stelsel en de reorganisatie van 1 januari 2015, waardoor er niet alleen
gemeentebrede P&C-producten worden opgesteld maar we ook zijn overgegaan op één financiële administratie.
Daarnaast zijn er aanbevelingen geïmplementeerd uit de raadsenquête naar de financiële functie in Amsterdam
over de periode 2002-2014.
In de periode vanaf 2014 is stevig ingezet op de versterking van de financiële functie en op het verbeteren van
de P&C-cyclus. In het overdrachtsdossier dat nieuwe collegeleden ontvangen, is informatie opgenomen over de
Amsterdamse financiën en de (huidige) wijze waarop de P&C-cyclus binnen Amsterdam is georganiseerd.
De huidige P&C-cyclus, die geldt voor de gehele gemeentelijke organisatie, is pas vier jaar geleden opgezet.
Logischerwijs zijn er daardoor in de P&C-cyclus, en in de totstandkoming van de producten die daar onderdeel
van uitmaken (de voorjaarsnota, de begroting, de najaarsnota en het jaarverslag), onderdelen die verdere verbetering of aanpassing behoeven. Deels komt dit doordat het ministerie van BZK aanpassingen heeft doorgevoerd
in het BBV, welke weerslag hebben in (de totstandkoming van) de P&C-producten.
De overgang naar een nieuwe coalitieperiode is het aangewezen moment om deze veranderingen in de
begrotingsindeling of systematieken door te voeren. In dit hoofdstuk worden voorstellen gedaan om deze
verbeteringen te bewerkstelligen. Deze voorstellen komen voort uit ervaringen die zijn opgedaan in de
afgelopen jaren, uit evaluaties die hebben plaatsgevonden naar de P&C-cyclus en –producten en uit wensen
die de afgelopen jaren door zowel collegeleden als raadsleden zijn geuit inzake deze onderwerpen8.

3.1 Begrotingsindeling
Het opstellen van P&C-producten is gebonden aan voorschriften uit het Besluit Begroting en Verantwoording
Gemeenten en Provincies (BBV). Daarbinnen is echter ruimte hoe de opzet is van de begroting en het
jaarverslag. De raad heeft dit verder ingevuld middels de Financiële verordening gemeente Amsterdam 2017
en bijbehorende beleidsnota’s en regelingen. Doordat het jaarverslag een ‘spiegel’ is van hetgeen in de
begroting is voorgenomen, is de begroting bepalend hoe de indeling van de P&C-producten eruit ziet.
3.1.1 Programma’s en taakvelden
In de Begroting 2015 is voor het eerst de huidige begrotingsindeling gehanteerd. Hierbij is sprake van tien
beleidsprogramma’s (plus algemene dekkingsmiddelen en het overzicht overhead), die weer bestaan uit
47 programmaonderdelen, en die bestaan weer uit 132 producten. De raad autoriseert op het niveau van
programmaonderdeel, het college op het niveau van product.
In 2016 heeft een vernieuwing van het BBV plaatsgevonden. Onderdeel hiervan is dat met ingang van
de Begroting 2017 op grond van het BBV aan het CBS en de toezichthouder (en via het CBS tevens aan
de Europese Unie en aan BZK) moet worden gerapporteerd op het niveau van zogenoemde taakvelden.
Achtergrond daarvan is dat het ministerie van BZK meent dat een uniforme verplichte presentatie in de
begrotingsstukken de onderlinge vergelijkbaarheid tussen gemeenten zou bevorderen.
Met ingang van de Begroting 2017 is dan ook de verplichte taakveldenraming opgenomen in de begroting
van Amsterdam, maar is het sturingsniveau gehandhaafd op het niveau van programmaonderdelen (conform artikel 3 lid 4 in de Financiële verordening waarin staat dat in beginsel de programma-indeling en de
onderverdeling daarvan naar programmaonderdelen voor de duur van de raadsperiode vaststaat). Daarbij
8 De adviezen in deze nota begrotingsruimte richten zich op financiële systemen en de P&C-cyclus. Het gaat dus niet over de
opgave voor de organisatie in de financiële kolom en administratie.
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is expliciet aangegeven dat het aan de volgende raad en het volgende college is om te bepalen hoe om te
gaan met de taakveldenraming. De taakvelden verschillen in aantal niet veel van de programmaonderdelen:
er zijn 53 taakvelden vastgelegd in het BBV terwijl er sprake is van 47 programmaonderdelen in de begroting
van Amsterdam.
Geadviseerd wordt om bij de indeling van de begroting de taakvelden zoals voorgeschreven door het ministerie van BZK als uitgangspunt te nemen. Er bestaan nu twee indelingen naast elkaar. Dat is toegestaan, want
de raad is vrij om een begrotingsindeling te kiezen die haar goed past. Het zoveel mogelijk laten aansluiten
van de begrotingsindeling bij de taakvelden (en hoofdtaakvelden voor wat betreft de consolidatie van de
taakvelden) maakt de begroting eenvoudiger (want niet meer én programmaonderdelen én de verplichte
taakvelden).
Amsterdam is een voor Nederlandse begrippen grote gemeente met een grote begroting. Het is daarom
voorstelbaar dat de indeling naar taakvelden uit het BBV op onderdelen niet goed toepasbaar is op de
Amsterdamse situatie (bijvoorbeeld in het sociaal domein). Om die reden wordt geadviseerd zoveel mogelijk
aan te sluiten bij de taakveldenindeling, maar waar nodig maatwerk toe te passen.
Indien het advies om de taakveldenindeling als uitgangspunt te nemen voor de begrotingsindeling wordt
gevolgd, betekent dit dat in de Begroting 2019 (waarin het coalitieakkoord verwerkt wordt) programma’s en
programmaonderdelen worden opgenomen die zoveel mogelijk aansluiten bij de taakveldenindeling. Als bij
de uitwerking blijkt dat deze indeling op onderdelen niet goed aansluit bij de Amsterdamse situatie, dan ligt
het voor de hand pragmatisch om te gaan met het rapporteren op taakvelden. Mogelijk leidt dit dan tot een
indeling in programma’s en programmaonderdelen die op onderdelen afwijkt van de taakveldenindeling.

Advies 1
a. W
 ijzig de begrotingsindeling in beleidsprogramma’s, het overzicht algemene middelen en het overzicht
kosten van overhead die zoveel mogelijk aansluiten bij de indeling in hoofdtaakvelden die zijn voorgeschreven in het BBV;
b. Wijzig de huidige programmaonderdelen in aangepaste programmaonderdelen die zoveel mogelijk
aansluiten bij de taakveldenindeling, in lijn met de voorschriften vanuit het ministerie van BZK.

Ter illustratie is hieronder de begrotingsindeling weergegeven indien de (hoofd)taakveldenindeling vanuit het
BBV 1-op-1 zou worden gevolgd:
Overzicht 3.1. Begrotingsindeling conform BBV
Programma 1
Programmaonderdeel 1.1 (taakveld 1.1)
Programmaonderdeel 1.2 (taakveld 1.2)

Veiligheid
Crisisbeheersing en brandweer
Openbare orde en veiligheid

Programma 2
Programmaonderdeel 2.1 (taakveld 2.1)
Programmaonderdeel 2.2 (taakveld 2.2)
Programmaonderdeel 2.3 (taakveld 2.3)
Programmaonderdeel 2.4 (taakveld 2.4)
Programmaonderdeel 2.5 (taakveld 2.5)

Verkeer, vervoer en waterstaat
Verkeer en vervoer
Parkeren
Recreatieve havens
Economische havens en waterwegen
Openbaar vervoer

Programma 3
Programmaonderdeel 3.1 (taakveld 3.1)
Programmaonderdeel 3.2 (taakveld 3.2)
Programmaonderdeel 3.3 (taakveld 3.3)
Programmaonderdeel 3.4 (taakveld 3.4)

Economie
Economische ontwikkeling
Fysieke bedrijfsinfrastructuur
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
Economische promotie
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Programma 4
Programmaonderdeel 4.1 (taakveld 4.1)
Programmaonderdeel 4.2 (taakveld 4.2)
Programmaonderdeel 4.3 (taakveld 4.3)

Onderwijs
Openbaar basisonderwijs
Onderwijshuisvesting
Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Programma 5
Programmaonderdeel 5.1 (taakveld 5.1)
Programmaonderdeel 5.2 (taakveld 5.2)
Programmaonderdeel 5.3 (taakveld 5.3)
Programmaonderdeel 5.4 (taakveld 5.4)
Programmaonderdeel 5.5 (taakveld 5.5)
Programmaonderdeel 5.6 (taakveld 5.6)
Programmaonderdeel 5.7 (taakveld 5.7)

Sport, cultuur en recreatie
Sportbeleid en activering
Sportaccommodaties
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
Musea
Cultureel erfgoed
Media
Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Programma 6
Programmaonderdeel 6.1 (taakveld 6.1)
Programmaonderdeel 6.2 (taakveld 6.2)
Programmaonderdeel 6.3 (taakveld 6.3)
Programmaonderdeel 6.4 (taakveld 6.4)
Programmaonderdeel 6.5 (taakveld 6.5)
Programmaonderdeel 6.6 (taakveld 6.6)
Programmaonderdeel 6.7 (taakveld 6.71)
Programmaonderdeel 6.8 (taakveld 6.72)
Programmaonderdeel 6.9 (taakveld 6.81)
Programmaonderdeel 6.10 (taakveld 6.82)

Sociaal domein
Samenkracht en burgerparticipatie
Wijkteams
Inkomensregelingen
Begeleide participatie
Arbeidsparticipatie
Maatwerkvoorziening (WMO)
Maatwerkdienstverlening 18+
Maatwerkdienstverlening 18Geëscaleerde zorg 18+
Geëscaleerde zorg 18-

Programma 7
Programmaonderdeel 7.1 (taakveld 7.1)
Programmaonderdeel 7.2 (taakveld 7.2)
Programmaonderdeel 7.3 (taakveld 7.3)
Programmaonderdeel 7.4 (taakveld 7.4)
Programmaonderdeel 7.5 (taakveld 7.5)

Volksgezondheid en milieu
Volksgezondheid
Riolering
Afval
Milieubeheer
Begraafplaatsen en crematoria

Programma 8
Programmaonderdeel 8.1 (taakveld 8.1)
Programmaonderdeel 8.2 (taakveld 8.2)
Programmaonderdeel 8.3 (taakveld 8.3)

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en
stedelijke vernieuwing
Ruimtelijke ordening
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)
Wonen en bouwen

Programma 9
Programmaonderdeel 9.1 (taakveld 0.1)
Programmaonderdeel 9.2 (taakveld 0.2)
Programmaonderdeel 9.3 (taakveld 0.3)

Bestuur en ondersteuning
Bestuur
Burgerzaken
Beheer overige gebouwen en gronden

A
Programmaonderdeel A.1 (taakveld 0.5)
Programmaonderdeel A.2 (taakveld 0.61)
Programmaonderdeel A.3 (taakveld 0.62)
Programmaonderdeel A.4 (taakveld 0.63)
Programmaonderdeel A.5 (taakveld 0.64)
Programmaonderdeel A.6 (taakveld 0.7)
Programmaonderdeel A.7 (taakveld 0.8)
Programmaonderdeel A.8 (taakveld 0.9)
Programmaonderdeel A.9 (taakveld 0.10)
Programmaonderdeel A.10 (taakveld 0.11)

Algemene dekkingsmiddelen
Treasury
OZB woningen
OZB niet-woningen
Parkeerbelasting
Belastingen overig
Algemene uitkeringen en overige uitkeringen GF
Overige baten en lasten
Vennootschapsbelasting (VpB)
Mutaties reserves
Resultaat van de rekening van baten en lasten

B
Programmaonderdeel B.1 (taakveld 0.4)

Overzicht overhead
Overhead
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3.1.2 Gebiedsgericht werken in het begrotingsproces
Op dit moment is per programma in de begroting een apart programmaonderdeel opgenomen met de
budgetten van de bestuurscommissies. Daarmee wordt gesuggereerd dat deze programmaonderdelen álle
budgetten bevatten die gebiedsgericht ingezet worden. Gebiedsgericht werken is echter veelomvattender
dan de budgetten die door de stadsdeelorganisaties worden beheerd; het is de totale gebiedsgerichte inzet
die door de gemeente wordt gepleegd, zowel door stadsdeelorganisaties als door rve’s.
Het gebiedsgericht inzetten van budgetten is een middel, en geen doel. Immers, alle budgetten – zowel
centraal bij de rve’s als decentraal bij de bestuurscommissies – worden ingezet om de doelstellingen van de
raad, het college en de bestuurscommissies te bewerkstelligen.
Het in een apart programmaonderdeel opnemen van de budgetten van de bestuurscommissies – zoals in
de huidige begrotingsindeling het geval is – strookt daar niet mee. Ook al biedt dit de bestuurscommissies
de vrijheid om te schuiven met de budgetten over de gehele breedte van het programma, zonder hiervoor
vooraf goedkeuring van de raad te krijgen. Een vrijheid die het college niet heeft. De huidige opname van
gebiedsgericht werken in de begroting vergroot de flexibiliteit van de bestuurscommissies, maar staat een
integrale afweging bij de (centrale dan wel gebiedsgerichte) inzet van middelen in de weg.
Om de begrotingsindeling en het begrotingsproces beter op elkaar aan te laten sluiten en een integrale
afweging mogelijk te maken voor het thematisch dan wel gebiedsgericht inzetten van middelen, wordt - in
afstemming met de stadsdeelorganisaties - geadviseerd om bij de nieuwe begrotingsindeling geen apart
onderdeel voor gebiedsgericht werken of voor de budgetten van de bestuurscommissies op te nemen.
In plaats daarvan worden de gebiedsplannen uit de gebiedscyclus en in relatie daarmee de thematische
uitvoeringsplannen (zoals die voor het beheer van de openbare ruimte, voor handhaving en voor de basisvoorzieningen sociaal) gebruikt om aan de raad voor te leggen welke activiteiten plaatsvinden per gebied.
Op die manier ontstaat een beter beeld van de gebiedsgerichte inzet, waarbij de uitvoering (stadsdeelorganisatie én rve’s) dichter bij elkaar worden gebracht. Dit is in lijn met de op 29 november 2017 door de raad
aangenomen inrichting van het bestuurlijk stelsel in 2018 en bijbehorende verordening op het lokaal bestuur
waarin is opgenomen dat de gebiedsplannen door de raad worden vastgesteld.
In de praktijk betekent dit dat:
• bij de voorjaarsnota in jaar t de kaders (de budgetten per programmaonderdeel) voor het jaar t+1 worden
vastgesteld;
• dit wordt uitgewerkt in de begroting voor het jaar t+1 waarbij geen onderscheid wordt gemaakt in rve’s en
bestuurscommissies;
• de tweede helft van het jaar t door de bestuurscommissies wordt gebruikt om de gebiedsplannen voor het
jaar t+1 uit te werken op basis van de continue dialogen met bewoners en ondernemers (vaststelling van
de gebiedsplannen door de bestuurscommissies, met een zwaarwegende adviesrol voor de stadsdeelcommissies, vindt plaats in december);
• de gebiedsplannen in januari of februari van het jaar t+1 worden vastgesteld door de raad.
Bij de vaststelling van de gebiedsplannen door de raad bestaat de mogelijkheid om een budgettair neutrale
begrotingswijziging voor te leggen, indien uit de uitwerking van de gebiedsplannen blijkt dat het nodig is om de
beschikbare middelen anders te verdelen over de taakvelden. Hiermee wordt aangesloten bij de wens van motie
368 van Roosma en Guldemond om meer flexibiliteit te bewerkstelligen voor de bestuurscommissies, de mogelijkheden die hiervoor ambtelijk zijn onderzocht en de reactie van het huidige college op genoemde motie.
Door op deze wijze de P&C-cyclus en de gebiedscyclus aan elkaar te koppelen ontstaat bovendien de
noodzaak voor alle organisatieonderdelen om in contact te treden en afstemming te zoeken over de gebiedsplannen en de daarmee samenhangende thematische uitvoeringsplannen, waardoor betere samenwerking
ontstaat en gebiedsgericht werken daadwerkelijk van de gehele stad wordt.9 Bovendien kan de informatie en
kennis die wordt opgedaan bij het opstellen van de gebiedsplannen gebruikt worden bij het opstellen van de
bijdragen voor de voorjaarsnota in jaar t+1.
9 Dit betekent niet dat het inzicht in de beschikbare budgetten van de bestuurscommissies of de stadsdeelorganisaties minder
wordt. Deze budgetten blijven apart inzichtelijk in de gemeentelijke administratie.
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Advies 2
a. M
 aak bij het opstellen van de begroting geen onderscheid tussen ‘centraal’ en gebiedsgericht werken,
maar geef de raad inzicht in de (budgettaire) inzet per gebied via de gebiedsplannen die in het begin van
het jaar worden voorgelegd aan de raad;
b. Leg vast in de beleidsnota Planning & Control dat bij de vaststelling van de gebiedsplannen een budgettair neutrale begrotingswijziging kan worden opgesteld waarmee verschuivingen op budgetten voor
gebiedsgericht werken (dus ook tussen rve’s en stadsdelen) en tussen programmaonderdelen worden
geautoriseerd. Er kunnen ten behoeve van deze begrotingswijziging alleen begrotingsmutaties worden
ingediend die volgen uit de gebiedsplannen.

3.1.3 Producten vervangen door doelen
In de huidige begrotingsindeling bestaan de programmaonderdelen uit producten. In de begroting is een
productenraming ter kennisname opgenomen. De raad autoriseert niet op het niveau van producten; dit is
aan het college.
De onderverdeling van de programmaonderdelen naar producten, en dat voor dit niveau de autorisatie is belegd bij het college, wordt niet (langer) voorgeschreven in het BBV. Aangezien de afgelopen jaren veelvuldig
vanuit de raad de wens is opgebracht om een koppeling te kunnen maken tussen de doelen uit de begroting
en de middelen die ervoor worden ingezet, ligt het voor de hand om de programmaonderdelen niet langer
onder te verdelen naar producten, maar naar afgebakende doelen (en ook de administratie hierop in te
richten). Op die manier is van elke euro aan te geven voor welk doel deze wordt ingezet. Hiermee is voor de
raad uit de begroting af te lezen hoeveel geld voor welk doel wordt ingezet.
Met het onderverdelen van de programmaonderdelen naar doelen, wordt invulling gegeven aan de vraag
wat we willen bereiken. Daarmee is dit een bevoegdheid van de raad. Het autorisatieniveau van de raad zal
hier dan ook bij moeten aansluiten.
De manier waarop de doelen worden bereikt (de hoe-vraag) is vervolgens aan het college. Dit betekent dat
de activiteiten die worden gedaan om de doelen te bereiken onder verantwoording van het college vallen.
Dit betekent ook dat de beslissingsbevoegdheid om te schuiven binnen een doel bij het college ligt (zoals nu
het geval is tussen de producten), en dat autorisatie van de raad nodig is zodra er van het ene doel naar het
andere doel middelen worden geschoven.
Daarbij is wel van belang dat een strikte afbakening wordt gehanteerd: er kunnen geen doelen worden
opgenomen die onder meer dan één programmaonderdeel hangen en middelen kunnen niet gekoppeld zijn
aan meerdere doelen. Dit is nodig omdat anders geen koppeling meer is te maken tussen een doel en wat
daarvoor wordt uitgegeven.
De afgelopen jaren zijn regelmatig wijzigingen in doelen, activiteiten en indicatoren aangebracht door de
raad (deels op voorstel van het college). Het koppelen van middelen aan doelen heeft als implicatie dat de
doelen zoveel mogelijk ongewijzigd dienen te blijven gedurende een raadsperiode. Immers, elke euro in de
begroting is op die manier gekoppeld aan een doel en een wijziging in doelen betekent dan dat de begrotingsindeling (en administratie) moet worden aangepast.
Het uitgangspunt dient dan ook te zijn dat de doelen aan het begin van de raadsperiode door de raad worden
vastgesteld voor de gehele periode van vier jaar. In het verlengde daarvan geldt dit ook voor de onderliggende
activiteiten en indicatoren. Het eerste moment waarop de doelen, activiteiten en indicatoren worden opgesteld
(in de Begroting 2019), is dan ook het moment waarop deze voor de gehele raadsperiode vast dienen te worden gesteld. Uiteraard kan wel door de raad (al dan niet op voorspraak van het college) bij de P&C-momenten
worden geschoven met geld tussen de doelen, maar de doelen zelf dienen ongewijzigd te blijven.
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Schematisch leidt dit tot de volgende weergave:
Figuur 3.1. Schematische weergave sturingsniveaus

Een aanpassing van de begrotingsindeling vergt het nodige van de organisatie, omdat niet alleen het coalitieakkoord moet worden vertaald in de begroting maar deze vertaling ook moet passen binnen de nieuwe
indeling. Bij de Begroting 2019 zal dit grotendeels gerealiseerd moeten zijn, maar het is denkbaar dat ook de
Voorjaarsnota 2019 gebruikt moet worden om dit te vervolmaken.

Advies 3
a. B
 reid het huidige sturingsniveau van de raad uit van programmaonderdelen naar programmaonderdelen
met doelen zoals opgenomen in de begroting zodat een koppeling kan worden gemaakt tussen de
doelen en de middelen;
b. Zorg voor een set aan doelen die, per programmaonderdeel, het gehele programmaonderdeel beschrijven. Op deze manier is er een volkomen koppeling van middelen aan doelen en programmaonderdelen;
c. Wijzig het huidige sturingsniveau van het college van producten naar de activiteiten zoals opgenomen in
de begroting;
d. Laat de raad in de eerste begroting(swijziging) waarin het coalitieakkoord cijfermatig wordt vertaald, de
doelen, activiteiten en indicatoren vaststellen voor de duur van de gehele raadsperiode. Leg deze aanpassing vast in de beleidsnota Planning & Control.

Bij de huidige indeling in producten is voor ieder product één collegelid verantwoordelijk. In lijn hiermee
dient in de voorgestelde situatie ieder doel gekoppeld te zijn aan een verantwoordelijk collegelid. Doordat
de doelen en ook de programmaonderdelen duidelijk zijn afgebakend, ontstaat een logische verantwoordingsverdeling naar portefeuilles.
Dit betekent ook dat het doel dat wordt gehangen onder het programmaonderdeel overhead bij voorkeur
wordt belegd bij een coördinerend portefeuillehouder. In de huidige verdeling is dat niet het geval, waardoor
overhead (bedrijfsvoering) bij besluitvormingsmomenten in het college tussen wal en schip dreigde te raken.
In andere gemeenten is het gebruikelijk dat de bedrijfsvoering of overhead wordt toebedeeld aan de portefeuillehouder Personeel en Organisatie.
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Advies 4
a. M
 aak per doel in de begroting één portefeuillehouder primair verantwoordelijk;
b. Beleg de primaire verantwoordelijkheid van het doel behorend bij programmaonderdeel 0.4 Overhead bij
een coördinerend portefeuillehouder.

3.1.4 Doelen, activiteiten en indicatoren
Onder 3.1.3 wordt het advies gegeven om de doelen uit de begroting te koppelen aan middelen en de
beslissingsbevoegdheid hiervan bij de raad te leggen. Los van dit advies is het van belang dat het coalitieakkoord wordt vertaald in een doelenboom die overzichtelijk is en aansluit bij de begrotingsindeling. In de
huidige situatie is dat onvoldoende het geval. Het huidige college heeft, mede op verzoek van de raad, reeds
aangegeven te streven naar een betere koppeling van de doelen aan middelen.
In de huidige situatie zorgen de doelenboom en de activiteiten voor een tweetal knelpunten:
• er zijn teveel doelen en activiteiten die niet uniek zijn (activiteiten dienen meerdere doelen);
• doelen en activiteiten lopen teveel door elkaar (wat is een doel en wat is een activiteit om dat doel te
bereiken?).
Het uitgangspunt is dat het nieuwe coalitieakkoord wordt verwerkt in de Begroting 2019, en daarmee in
doelen per programmaonderdeel (indien voorgaande adviezen worden overgenomen). Dit betekent dat
bij de totstandkoming van de begroting een proces wordt opgezet om het coalitieakkoord te verwerken in
doelen en bijbehorende activiteiten en indicatoren.
Om ervoor te zorgen dat de nieuwe doelenboom overzichtelijker wordt dan in de huidige begroting, is het
van belang het aantal doelen, activiteiten en indicatoren beperkt te houden. Dit is ook nodig om te voorkomen dat te vaak wordt geschoven met middelen tussen doelen (want hiervoor is immers een begrotingswijziging nodig die moet worden goedgekeurd door de raad). Daarnaast moet een helder onderscheid worden
gemaakt tussen het doel, wat daarvoor wordt gedaan en op welke wijze de doelen en activiteiten worden gemeten. Dit alles betekent dat de doelen en activiteiten uniek zijn (anders is geen koppeling te leggen tussen
het doel en de middelen die daarvoor worden ingezet) en SMART moeten worden geformuleerd.

Advies 5
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

 eperk het aantal doelen per programmaonderdeel tot maximaal twee;
B
Definieer een doel als ‘de gewenste maatschappelijke situatie’;
Beperk het aantal indicatoren (los van de verplichte BBV-indicatoren) tot maximaal twee per doel;
Beperk het aantal activiteiten tot maximaal drie per doel;
Definieer een activiteit als ‘handeling die we gaan doen om het doel te bereiken’;
Beperk het aantal indicatoren tot maximaal twee per activiteit;
Neem, naast de doelen per programmaonderdeel, ook drie gemeentebrede indicatoren op die van
toepassing zijn op de breedte van de begroting. Over deze indicatoren wordt buiten de programma’s om
gerapporteerd. Laat het GMT deze drie indicatoren voorstellen aan het college.

In bijlage 4 is ter illustratie een programmaonderdeel uitgewerkt op basis van bovenstaande adviezen. In de
bijlage zijn fictieve doelen, doelindicatoren, activiteiten en activiteitindicatoren opgenomen, om te laten zien
hoe deze eruit kunnen zien als het hierboven opgenomen advies wordt gevolgd.

3.2 Aanpassing areaalsystematiek
Vanaf de Voorjaarsnota 2017 wordt gewerkt met een areaalsystematiek die door de raad is vastgesteld. Deze
systematiek zorgt ervoor dat de exploitatiebegroting ‘mee ademt’ met de ontwikkeling van de stad en de
bevolking. De areaalsystematiek is bedoeld om het wettelijk verplichte en/of maatschappelijk noodzakelijke
voorzieningenniveau voor de Amsterdammer mee te kunnen laten bewegen. Voorheen werd niet expliciet rekening gehouden met de onvermijdelijke effecten van autonome groei (of krimp) van de stad op de omvang
van de benodigde budgetten.
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In de areaalsystematiek worden groei en krimp gemeten aan de hand van drie objectieve – dat wil zeggen
niet direct door budgethouders te beïnvloeden – indicatoren: de ontwikkeling in het aantal inwoners, in het
aantal woningen en in de drukte. De onvermijdelijke budgettaire compensatie voor groei en krimp wordt
bepaald aan de hand van de volgende eenvoudige rekenregel:
Areaaleffect = (groei of krimp indicator) x (huidige netto lasten / huidige stand indicator).
Groei brengt niet alleen hogere lasten met zich mee, maar ook hogere inkomsten. Enerzijds door een hogere
uitkering uit het gemeentefonds en anderzijds door hogere eigen opbrengsten, zoals uit de OZB, de toeristenbelasting en parkeren. Voor de dekking van areaaleffecten is in de huidige meerjarenraming een structurele stelpost van € 5 miljoen opgenomen. Indien het areaaleffect in enig jaar hoger is dan deze stelpost,
wordt (door de wethouder Financiën) een prioritair voorstel ingediend voor aanvullende dekking. Primaire
bron hiervoor is de relatieve groeicompensatie uit het gemeentefonds en secundair de eventuele begrotingsruimte. Specifieke inkomsten, zoals uit de (groei van) de OZB, toeristenbelasting etc. worden niet gezien als
directe dekkingsbron. Deze inkomsten vloeien namelijk rechtstreeks naar de algemene middelen, waarna
bestuurlijke keuzes worden gemaakt ten aanzien van de besteding. Er is geen directe koppeling tussen deze
belastinginkomsten en de uitgaven.
In deze werkwijze schuilt nog een onvolkomenheid wanneer de groeicompensatie uit het gemeentefonds
achterblijft bij de (eerdere) verwachtingen. Bijvoorbeeld, zoals recentelijk door een harde stijging van de
WOZ-waarden van woningen in Amsterdam; hierdoor gaat het Rijk nu uit van een hogere eigen opbrengst
uit de OZB voor Amsterdam. Deze hogere eigen opbrengst wordt door het Rijk in mindering gebracht op de
groeicompensatie. In deze situatie is er sprake van groei van de stad, maar geen (of tegenvallende) groei van
de compensatie hiervoor in het gemeentefonds.
In de areaalsystematiek is nog niet afgesproken hoe hiermee om te gaan. Moet de meerjarenraming voor
de toegekende onvermijdelijke areaaleffecten worden aangepast (dus het verlagen van de stelpost die voor
areaalontwikkeling is gevormd) of is het gevolg van de stijging van WOZ-waarden en daarmee een lagere
gemeentefondsuitkering een tegenvaller voor de algemene middelen? Normaliter worden financiële tegenvallers uit het gemeentefonds verwerkt op de dossiers (bijvoorbeeld WMO of armoedebestrijding kinderen)
waarop de tegenvaller betrekking heeft. De ‘relatieve groeicompensatie’ is echter door het Rijk niet verbonden aan een gemeentelijke taak (of areaalsystematiek). Daarmee is het niet vanzelfsprekend om deze generieke compensatie te verwerken op de reeds gehonoreerde areaalgroei. Bovendien ontvangt de gemeente
ook hogere taakgebonden inkomsten, die nu nog niet zijn ingezet voor de areaalsystematiek.
Geadviseerd wordt de bestendigheid van de areaalsystematiek te borgen door eenmaal in de meerjarenraming toegekende areaaleffecten, inclusief stelposten, niet achteraf te corrigeren indien de relatieve
groeicompensatie lager wordt dan verondersteld, maar te beschouwen als een tegenvaller voor de algemene
middelen. Dit past in de systematiek – en de wens van de raad – om de stad ook bij groei in ieder geval
in stand te kunnen houden door de jaarlijkse areaaleffecten als onvermijdelijkheid te beschouwen en niet
afhankelijk te maken van de begrotingsruimte.10

Advies 6
Maak de areaalsystematiek onafhankelijk van (fluctuaties in) verwachtingen over de omvang van groeicompensatie in het gemeentefonds door de structurele reservering (stelpost) voor areaaleffecten niet (achteraf)
bij te stellen voor veranderingen in de uitkering uit het gemeentefonds, maar deze verandering te beschouwen als een mee- of tegenvaller voor de algemene middelen.

10

Zie eerder genoemde motie (nr. 915) van het raadslid Guldemond die bij de Voorjaarsnota 2017 door de raad is aangenomen.
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3.2.1 Maatschappelijke voorzieningen in relatie tot groei van de stad
De areaalsystematiek zoals deze wordt gebruikt sinds de Voorjaarsnota 2017 zorgt ervoor dat helder wordt
op welke wijze exploitatiebudgetten bij groei of krimp van de stad mee moeten bewegen om dezelfde voorzieningen te kunnen bieden. De areaalsystematiek gaat niet over investeringen die gedaan moeten worden
bij uitbreiding van de stad, zoals sportvelden of onderwijshuisvesting.
Omdat gemeenten verplicht zijn een baten-lastenstelsel te voeren, worden investeringen niet uit de beschikbare middelen in de begroting gedekt. De investeringssom wordt aangetrokken op de kapitaalmarkt en
maakt geen onderdeel van de exploitatiebegroting; de kapitaallasten (rente- en afschrijving) behorend bij de
investering wordt wel opgenomen in de exploitatiebegroting. De besluitvorming over nieuwe investeringen
vindt jaarlijks plaats bij de voorjaarsnota11. Daarbij wordt voor een periode van vier jaar vooruit gekeken
welke nieuwe investeringen nodig zijn. Op basis hiervan wordt berekend hoeveel kapitaallasten behorend bij
deze nieuwe investeringen nodig zijn, zodat dit verwerkt kan worden in de exploitatiebegroting.
In deze systematiek lopen dus ook nieuwe investeringen in bijvoorbeeld sportvelden of onderwijshuisvesting
mee. Indien dus als gevolg van groei van de stad meer van deze zogenoemde maatschappelijke voorzieningen nodig zijn, dan wordt hier rekening mee gehouden in de meerjarenraming inzake investeringen (het
meerjarig investeringsplan; MIP). Op basis van de begin 2018 vastgestelde referentienormen bedraagt de
ingeschatte investering in maatschappelijke voorzieningen bij nieuwbouw van 50.000 woningen ongeveer €
1,4 miljard. Het is dus zaak dat dit MIP zo actueel mogelijk is, zodat de toekomstige kapitaallasten in de begroting (en de hoogte van de investeringen, dat van invloed is op de schuldontwikkeling) volledig en juist zijn.
Hierbij dient rekening te worden gehouden met uitbreiding van de stad of het aanleggen van nieuwe wijken.

3.3 Behoedzaamheid algemene uitkering
Bij de voorjaarsnota, de begroting en de najaarsnota wordt de uitkering uit het gemeentefonds geactualiseerd.
Bij de voorjaarsnota gebeurt dit op basis van de september- en decembercirculaire die het ministerie van
Binnenlandse Zaken opstelt, bij de begroting op basis van de meicirculaire en bij de najaarsnota op basis van de
septembercirculaire (voor alleen het lopende jaar).
De beleidslijn in Amsterdam is sinds lange tijd dat de gehele budgettaire gevolgen van deze actualisaties
worden betrokken bij de besluitvorming. Dit brengt risico’s met zich mee: de circulaires vanuit het Rijk laten
lastig te voorspellen effecten zien, waardoor de ene keer een voordeel voor Amsterdam ontstaat en de
andere keer een nadeel. Met name bij de begroting kan dit tot problemen leiden.
Immers, de beleidsmatige keuzes worden gemaakt bij de voorjaarsnota, waarna deze worden vertaald in de
begroting. Het ligt daarom voor de hand dat bij de voorjaarsnota de meerjarige gevolgen uit de septembercirculaire worden betrokken. Echter, na de besluitvorming over de voorjaarsnota verschijnt de meicirculaire, welke wordt betrokken bij de begroting. Indien de meicirculaire zorgt voor een negatief effect voor
Amsterdam, moeten dus bij de begroting maatregelen worden genomen om de begroting meerjarig sluitend
te houden.
In de andere drie grote steden wordt hierop geanticipeerd door een onzekerheidsmarge toe te passen.
Geadviseerd wordt ook in Amsterdam behoedzaamheid in te bouwen door niet de gehele algemene uitkering in te zetten. Daardoor ontstaat rust in het besluitvormingsproces doordat niet bij iedere tegenvaller
vanuit het gemeentefonds hoeft te worden bijgestuurd. In de afgelopen jaren is enkele keren een onzekerheidsmarge opgenomen in de voorjaarsnota om gevolgen tussen de voorjaarsnota en de begroting op te
kunnen vangen. In lijn hiermee wordt voorgesteld vast te leggen dat bij de voorjaarsnota een reeks van € 5
miljoen in jaar t+1, € 10 miljoen in jaar t+2, € 15 miljoen in jaar t+3 en € 20 miljoen in jaar t+4 wordt gereserveerd om schommelingen in de algemene uitkering uit het gemeentefonds op te kunnen vangen. Dit betekent overigens ook dat als de gereserveerde middelen niet nodig zijn bij de begroting, deze verdeeld kunnen
worden bij de besluitvorming over de begroting.

11 Daarbij is overigens het streven om in volgende voorjaarsnota’s een duidelijker onderscheid te maken tussen
vervangingsinvesteringen en investeringen voor nieuw beleid. Op die manier komt de bestuurlijke focus meer terecht bij de
investeringen voor nieuw beleid.
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Advies 7
Reserveer in elke voorjaarsnota € 5 miljoen in jaar t+1, € 10 miljoen in jaar t+2, € 15 miljoen in jaar t+3 en €
20 miljoen in jaar t+4 om eventuele schommelingen in de algemene uitkeringen uit het gemeentefonds op te
kunnen vangen zonder direct maatregelen te hoeven treffen.

3.4 Geen algemene bezuinigingen (‘kaasschaaf’)
In de afgelopen jaren is een aantal keer een taakstelling (bezuiniging) opgelegd om met de bespaarde
middelen andere prioriteiten te kunnen realiseren. Hierbij is niet gekeken op welke manier een besparing kan
worden gerealiseerd, maar wordt een te besparen bedrag ‘omgeslagen’ over alle organisatieonderdelen. Het
is dan aan het organisatieonderdeel zelf om te kijken op welke wijze efficiënter kan worden gewerkt zodat
de besparing kan worden gerealiseerd. De taakstelling op inkoop, waarbij € 55 miljoen structureel wordt
bespaard, is een voorbeeld van een dergelijke taakstelling.
De ervaringen met dergelijke besparingen zijn niet onverdeeld positief. Gebleken is dat het opleggen van
een efficiëntietaakstelling van een bepaald percentage op de gehele organisatie (een ‘kaasschaaf’) leidt tot
problemen, omdat de verdeling complex is (sommige budgetten moeten (deels) worden uitgezonderd en
niet alle bezuinigingen leiden tot besparingen doordat de opbrengst ‘weglekt’ in bijvoorbeeld lagere tarieven) en het veel posten raakt en daarmee administratief omslachtig is. Bovendien kun je je afvragen of een
dergelijke algemene taakstelling logisch is bij een begrotingsomvang als die van de gemeente Amsterdam,
waarbij voldoende mogelijkheden zijn om middels maatwerk tot besparingen te komen.
Als onderdeel van de Staat van financiën, dat weer onderdeel is van het overdrachtsdossier dat is opgesteld
voor (de onderhandelaars van) het nieuwe college, is een zogenoemde ombuigingslijst opgesteld. Hierin zijn
per programmaonderdeel besparingsmogelijkheden opgenomen. Mocht het nodig zijn om bezuinigingen
te bewerkstelligen, dan wordt geadviseerd gebruik te maken van deze ombuigingslijst en geen algemene
taakstellingen via de kaasschaafmethode op te leggen. Het streven is om de ombuigingslijst tweejaarlijks te
actualiseren.

Advies 8
Maak in geval van het zoeken naar budgettaire ruimte, gebruik van de ombuigingslijst die door de organisatie is opgesteld om specifieke besparingen te realiseren. Gebruik niet het instrument van een algemene
taakstelling (‘kaasschaaf’) om eventuele besparingen te realiseren.

3.5 Buurtbudgetten
Op 10 mei 2017 is een motie van de raadsleden Roosma en Guldemond aangenomen waarin onder andere
wordt gevraagd in de verdere uitwerking van het nieuwe bestuurlijk stelsel een variant te onderzoeken waarin
middelen in de begroting worden opgenomen ten behoeve van (integrale) buurtbudgetten, zodat er in de
begroting budgettaire ruimte is om lopende een jaar in te kunnen spelen op nieuwe initiatieven en signalen
uit de buurt. Tevens vraagt de motie om in de nota begrotingsruimte een inschatting te maken van de mogelijke hoogte van deze (integrale) buurtbudgetten.
In de beantwoording van de motie heeft het huidige college voorgesteld om een (beperkt) flexibel budget
voor de bestuurscommissies in te stellen en hiervoor een helder bestedingskader te ontwikkelen, zodat het
formele en materiële budgetrecht van de raad gestand wordt gedaan. Het uitgangspunt moet daarbij wel
zijn dat één regeling wordt opgesteld voor alle gebieden die voldoende ruimte biedt om lokaal toe te passen
door de bestuurscommissies.
In het verlengde van bovenstaande en in lijn met de beantwoording van genoemde motie door het huidige
college, wordt geadviseerd om middelen vrij te maken waarmee ingespeeld kan worden op nieuwe initiatieven en signalen. Deze buurtmiddelen worden dus niet expliciet belegd, maar kennen een hogere mate van
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bestedingsvrijheid. Wel moet de besteding van deze middelen passen in de op te stellen regeling12.
Gezien de eerder voorgestelde begrotingsindeling naar de in het BBV voorgeschreven taakvelden past het
inpassen van een dergelijk buurtbudget het beste onder taakveld 0.8 Overige baten en lasten (programma
A Algemene dekkingsmiddelen). Hierbinnen wordt het buurtbudget dan toegekend aan de verschillende
bestuurscommissies waarbij geldt dat € 100.000 per gebied per jaar beschikbaar is. Dit betekent dat in totaal
€ 2,2 miljoen (€ 100.000 voor ieder van de 22 gebieden) beschikbaar wordt gesteld. Daarbij kan ervoor
worden gekozen de dekking hiervoor te vinden binnen de huidige budgetten van de bestuurscommissies.
In dat geval kunnen de stadsdeelcontrollers een voorstel doen welk deel van de huidige budgetten hiervoor
gebruikt kunnen worden.

Advies 9
a. S
 tel € 100.000 buurtbudget per jaar beschikbaar per gebied om in te kunnen spelen op initiatieven en
signalen uit de buurt;
b. Plaats deze buurtbudgetten onder taakveld 0.8 Overige baten en lasten in programma A Algemene
dekkingsmiddelen;
c. Stel een (beperkte) regeling op waarin wordt vastgelegd op welke wijze en onder welke voorwaarden het
buurtbudget mag worden aangewend.

3.6 Raadsbehandeling voorjaarsnota en begroting
In de beleidsnota Planning & Control heeft de raad vastgelegd dat de voorjaarsnota het hoofdbesluitvormingsmoment is en dat daarin de kaders worden vastgesteld die in de begroting worden uitgewerkt. In
het verlengde daarvan vinden er alleen bij de voorjaarsnota algemene beschouwingen plaats (conform wat
hierover is opgenomen in de beleidsnota Planning & Control).
Naast de algemene beschouwingen hebben de afgelopen jaren twee termijnen behandeling van de voorjaarsnota plaatsgevonden in de raadscommissies. Al met al zorgt dit voor een lange doorlooptijd van de
voorjaarsnota, maar aangezien bij de voorjaarsnota over de hoofdlijnen van het beleid wordt besloten, ligt
het voor de hand dat hierover een uitgebreid debat wordt gevoerd.
Dat ligt anders bij de begroting. Ook de behandeling van de begroting heeft de afgelopen jaren plaatsgevonden in twee termijnen per commissievergadering, voordat de begroting plenair wordt behandeld in de
raad. Bovendien is met ingang van 2017 de methode Duisenberg door de raad geïntroduceerd. Deze methode schrijft voor dat de begroting minimaal vier weken voor de eerste commissiebehandeling moet worden
gepubliceerd. Tezamen met twee termijnen in de commissies en de plenaire raadsbehandeling, zorgt dit
voor een lange doorlooptijd en veel ambtelijke capaciteit terwijl de begroting in feite een uitwerking is van
hetgeen waarover bij de voorjaarsnota uitvoerig is gedebatteerd. Geadviseerd wordt daarom de behandeling
van de begroting te beperken tot één termijn in de raadscommissies13.
Overigens laat dit onverlet dat de raadsleden na publicatie van de begroting technische vragen in kunnen
dienen. Ook blijft de mogelijkheid bestaan om moties en amendementen in te dienen bij de commissiebehandelingen, welke door het college van een preadvies zullen worden voorzien.

Advies 10
Spreek met het presidium af dat alleen bij de voorjaarsnota sprake is van algemene beschouwingen en twee
termijnen in de commissies, en dat bij de begroting geen algemene beschouwingen worden gehouden en
dat de begrotingsbehandeling in de commissies beperkt blijft tot één termijn. Leg dit vast door middel van
een aanpassing van de beleidsnota Planning & Control.

12 Geadviseerd wordt een beperkte regeling op te stellen met een ‘lichte’ toets en een beperkt aantal randvoorwaarden die met
name betrekking hebben op draagvlak en verantwoording.
13 Eventueel zou dit uitgebreid kunnen worden met een behandeling in een brede commissie Financiën.
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3.7 Financiële kaders
In de Gemeentewet en in het BBV zijn de wettelijke voorschriften rondom de gemeentefinanciën
vastgelegd. Op basis hiervan is voor Amsterdam de Financiële verordening gemeente Amsterdam
(1Stad1FinancieelStelsel) vastgesteld door de raad. In de verordening zijn de regels en uitgangspunten
vastgelegd voor het financiële beleid, beheer en organisatie. De uitwerking van de verordening is vervolgens
vormgegeven in beleidsnota’s (ook vastgesteld door de raad) en regelingen (vastgesteld door het college).
In voorliggende nota begrotingsruimte zijn enkele adviezen gegeven om de P&C-producten, bijbehorende
besluitvormingsprocessen en enkele systematieken te verbeteren. Indien het college besluit hierin mee te
gaan, zullen aanpassingen in de financiële kaders nodig zijn. Dat kunnen, afhankelijk van welke adviezen het
college overneemt, wijzigingen zijn van de beleidsnota’s (zoals de beleidsnota Planning en Control). In dat
geval is instemming van de raad nodig. Het kunnen ook aanpassingen betreffen van regelingen (zoals de
begrotingsregels die het college met elkaar afspreekt). In dat geval is het voldoende dat het college de wijzigingen vaststelt. De doorlooptijd voor het wijzigen van de kaders verschilt dan ook, maar zal in het uiterste
geval enkele maanden kunnen zijn.
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4. Overzicht bezuinigingen
sinds 2011
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4. Overzicht bezuinigingen sinds 2011
De afgelopen jaren hebben meerdere bezuinigingsoperaties plaatsgevonden. Om inzicht te geven in deze
besparingen en waar de bezuinigingen zijn neergeslagen wordt in dit hoofdstuk uiteengezet welke bezuinigingen zijn doorgevoerd sinds 2011. De opgenomen besparingen zijn zoals deze oorspronkelijk zijn besloten,
exclusief frictiekosten en eventuele ingroei.
Tabel 4.1. Bezuinigingen op organisatie sinds 2011
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Inzet op herstel 1

83

129

163

193

193

193

193

193

Inzet op herstel 2

-

-

18

19

19

20

20

20

1 Stad, 1 Opgave

-

-

31

77

123

123

123

123

Slagvaardige overheid

-

-

-

-

-

20

65

65

Inkoop

-

-

-

-

25

45

50

55

Subsidies

-

-

-

-

-

6

15

25

Besparing stadsdelen (vastgoed)

-

-

-

-

-

-

7

7

Nominale ontwikkeling

-

-11

31

51

70

110

142

171

83

118

243

339

429

516

614

658

in € miljoen

Totaal

De verschillende bezuinigingsoperaties worden hieronder toegelicht. In algemene zin kan gesteld worden dat
de bezuinigingen die de afgelopen jaren zijn doorgevoerd, grotendeels gericht zijn geweest op de organisatie (er zijn ook besparingen doorgevoerd in het primaire proces). Voor een deel van deze bezuinigingen
(bijvoorbeeld Slagvaardige overheid) geldt dat deze nog niet volledig zijn gerealiseerd; de volledige netto
besparing doet zich in die gevallen nog niet voor doordat nog sprake is van frictiekosten of ingroei.

Inzet op herstel 1
Door de (krediet)crisis die aanving in 2007 en in 2008 een hoogtepunt bereikte, heeft het Rijk een aantal bezuinigingen doorgevoerd die deels doorwerken naar de lagere overheden (waaronder gemeenten). Om deze
bezuinigingen op te kunnen vangen, is in de notitie Inzet op herstel: Heroverwegingsoperatie 2010-2014,
de mogelijkheden in beeld (uit februari 2010), over de breedte van de begroting, inzichtelijk gemaakt welke
keuzes tot ombuigingen er gemaakt kunnen worden. Voorts is, bij het vaststellen van het Programakkoord
2010-2014 (Kiezen voor de Stad), door de gemeenteraad ingestemd met een aantal bezuinigingen oplopend
naar in totaal € 19314 miljoen structureel vanaf 2014. Deze bezuinigingen zijn verwerkt in de begrotingen
2011 en verder.
Er is een maatregelenpakket gekozen over de breedte van de begroting, waarbij er maatregelen in alle programma’s van de begroting zijn opgenomen, maar ook de ondersteuning (bedrijfsvoering) bijdraagt aan de
bezuiniging. Voorbeelden van de bezuinigingen in de programma’s zijn het kostendekkend maken van leges,
reorganisatie bestuursdienst, openingstijden stadhuis aanpassen, bezuiniging op (nazorg) bodemsanering en
bezuiniging op Artis, de Hortus en het Kunstenplan. Voorbeelden van de bezuinigingen in de bedrijfsvoering
zijn die op ICT, inkoop personeel en huisvesting.

Inzet op herstel 2
Wegens onder meer nieuwe bezuinigingen van het Rijk, decentralisatie van rijkstaken (inclusief besparingsdoelstelling) en Herijking gemeentefonds is in de Begroting 2012 aangekondigd dat het maatregelenpakket
Inzet op Herstel 1 niet voldoende is. Voor het behoud van een gezonde financiële positie en om de ambities
14

Oorspronkelijk is dit pakket op € 208 miljoen vastgesteld, maar dit is neerwaarts bijgesteld.
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in het Programakkoord waar te kunnen maken, was er een aanvullend pakket aan maatregelen benodigd.
In de Kadernota 2013 is dit pakket opgenomen, waarbij er aanvullende maatregelen uit de notitie Inzet
op herstel: Heroverwegingsoperatie 2010-2014, de mogelijkheden in beeld zijn gekozen. Dit pakket bevat
31 maatregelen, oplopend tot een bezuiniging van € 20 miljoen structureel vanaf 2016. Deze maatregelen
waren te categoriseren in verlaging van beleid- en onderhoudsbudgetten, inkomstenverhogingen en overige
maatregelen.

1 Stad, 1 Opgave
Naast het pakket Inzet op Herstel 2, is in de Kadernota 2013 ook het maatregelenpakket 1 Stad, 1 Opgave
vastgesteld. Daar waar bij de pakketten Inzet op Herstel 1 en 2 de stadsdelen niet vertegenwoordigd waren,
is in 1 Stad, 1 Opgave door de stadsdelen en de (toen geheten) centrale stad tezamen een taakstelling
oplopend tot € 123 miljoen structureel vanaf 2015 ingevuld.
Binnen deze besparingsoperatie zijn er 22 maatregelen vastgesteld, waarmee besparingen worden gerealiseerd door verandertrajecten die leiden tot kostenreductie of verhoging van de opbrengsten en efficiencymaatregelen gebaseerd op een benchmark waaruit blijkt dat de gemeente Amsterdam op een aantal
terreinen aanzienlijk meer mensen en middelen inzette dan vergelijkbare gemeenten.

Slagvaardige overheid
In het Programakkoord 2014 -2018 (Amsterdam is van Iedereen) is een drietal maatregelen opgenomen.
Binnen de maatregel Slagvaardige overheid is, om beter in te kunnen spelen op veranderingen in de samenleving, ingezet op een meer flexibele en slagvaardige overheid. In de Voorjaarsnota 2015 is de maatregel
uitgewerkt naar een pakket van maatregelen waarmee € 20 miljoen wordt gerealiseerd vanaf 2016. Lagere
budgetten voor onderzoek en advies en minder kosten voor drukwerk en verzending door meer digitaal
werken zijn voorbeelden van deze maatregelen. Daarnaast is een zevental domeinen uitgewerkt waarbinnen
vanaf 2017 € 45 miljoen structureel bespaard wordt. Deze domeinen zijn communicatie, juridische zaken,
financiën, dienstverlening, handhaving en toezicht, stadsdelen en uitbesteden en centraliseren van uitvoerende taken. In totaal wordt er met Slagvaardige overheid € 65 miljoen gerealiseerd.
Inkoop
Als tweede maatregel uit het Programakkoord 2014 -2018 is een besparing op inkoop opgenomen, door
het meer benutten van schaalvoordelen door inkoop centraal efficiënter te organiseren. Deze bezuiniging is,
vanaf de Voorjaarsnota 2015, stapsgewijs in de begroting verwerkt. In totaal wordt hiermee een besparing
gerealiseerd die oploopt tot € 55 miljoen vanaf 2018.
Subsidies
Tot slot is in het Programakkoord 2014 -2018 een besparing op subsidies opgenomen. Door het merendeel
van de subsidies die de gemeente jaarlijks verstrekt opnieuw te beoordelen en te toetsen aan de huidige
doelen en ambities van de gemeente, is in de Voorjaarsnota 2015 een pakket opgenomen voor het verminderen van de verstrekte subsidies.
Besparing stadsdelen (vastgoed)
In de Voorjaarsnota 2016 is een oplossing voor de budgettaire problematiek rondom gemeentelijk vastgoed
opgenomen. Onderdeel van de oplossing was een taakstelling van € 7 miljoen15 structureel vanaf 2017 op de
stadsdelen. Deze taakstellig is uitgewerkt in een pakket aan maatregelen dat in november 2016 door de raad
is vastgesteld.

15 Oorspronkelijk was deze taakstelling € 14 miljoen, maar in november 2016 is door de gemeenteraad besloten deze neerwaarts
bij te stellen naar € 7 miljoen.
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Nominale ontwikkeling
In de budgetten die zijn opgenomen in de begroting van Amsterdam is nog geen rekening gehouden met
toekomstige loon- en prijsstijgingen. Jaarlijks wordt bij de voorjaarsnota in jaar t besloten over de uitdeling
van de nominale compensatie voor de loon- en prijsontwikkeling die door het CPB wordt geraamd in het
jaar t+1. Dit zijn dus structurele middelen, aangezien de betreffende loon- en prijsontwikkeling blijvend is. Er
wordt bij de voorjaarsnota dus niet besloten over de uitdeling van de nominale compensatie van de geraamde loon- en prijsontwikkeling in latere jaren.
Nadat voor 2012 meer werd uitgekeerd dan er aan daadwerkelijke loon- en prijsontwikkeling plaatsvond in
dat jaar, is voor de jaren 2013 en 2014 de nominale compensatie volledig ingehouden. Vanaf 2015 is de loonen prijsontwikkeling deels gecompenseerd. Dit betekent dat vanaf 2013 alle organisatieonderdelen van de
gemeente de onvermijdelijke loon- en prijsontwikkeling (deels) hebben moeten opvangen binnen de overige
budgetten.
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Bijlagen
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Bijlage 1 Vereveningsfonds
Inleiding
De uitvoering van de grondexploitatie is risicovol: het vergt grote voorinvesteringen (verwervingen, bouwrijp
maken) en is voor het realiseren van opbrengsten afhankelijk van de markt. Om te voorkomen dat de grondexploitatiepraktijk het financiële jaarresultaat van de gemeente sterk beïnvloedt en om de grote risico’s te
beheersen, is een aantal decennia geleden het Vereveningsfonds opgericht. Het Vereveningsfonds is een
gesloten financieel systeem waarmee de gebiedsontwikkeling in Amsterdam wordt gefinancierd. Los van
enkele rentetoevoegingen is er geen link tussen het fonds en de algemene middelen. De raad heeft dit
uitgangspunt van een gesloten systeem medio 2016 nogmaals herbevestigd met het vaststellen van het
Financiële Stelsel Gebiedsontwikkeling.
In het Vereveningsfonds worden de resultaten uit positieve grondexploitaties verevend met tekorten in
negatieve grondexploitaties. Daarnaast wordt de reserve van het Vereveningsfonds gebruikt om grote investeringen voor te financieren. Dat gebeurt vanuit prudentie: als de markt na een grote voorinvestering wegvalt
(zoals gebeurde in de periode 2009-2013) is het financiële risico voor de gemeente minder groot. Ook dient
de reserve als weerstandsvermogen om de conjuncturele en projectspecifieke risico’s van de grondexploitatieportefeuille op te vangen.
De reserve van het Vereveningsfonds bestaat uit een aantal onderdelen. Naast het weerstandsvermogen
voor het afdekken van de risico’s is een deel van de reserve bestemd ter dekking van reeds door de raad
vastgestelde kosten die niet in de grondexploitaties zijn opgenomen. Het gaat dan om reeds vastgestelde
financiële bijdragen die rechtstreeks uit de reserve worden gedaan en om ‘grondbedrijfvreemde’ kosten.
Deze kosten mogen als gevolg van de invoering van het nieuwe BBV in 2016 niet meer in de grondexploitatie
worden opgenomen, maar zijn wel onderdeel van de door de raad vastgestelde plannen en noodzakelijk
voor de gebiedsontwikkeling. Het resterende deel in de reserve is de zogenaamde vereveningsruimte. Dit
zijn de middelen die, na besluitvorming door de raad, kunnen worden ingezet binnen het financiële stelsel
van de gebiedsontwikkeling. Het gaat dan om de dekking van tekorten in (nieuwe) grondexploitaties, de
voorfinanciering van grote investeringen of bijdragen aan infrastructurele werken.
Het geld in het Vereveningsfonds is geoormerkt om te gebruiken voor de gebiedsontwikkeling. Wel is bij
de Voorjaarsnota 2016 incidenteel € 50 miljoen uit het Vereveningsfonds gehaald voor groot onderhoud van
buurten en voor sportaccommodaties. En bij de Voorjaarsnota 2017 is incidenteel € 23 miljoen uit het fonds
onttrokken om budgettaire knelpunten op te lossen bij het in goede banen leiden van de drukte in de stad
en ten behoeve van de voorbereiding van Sprong over het IJ.

Prognose vereveningsruimte
Op basis van de voorjaarsactualisatie16 van de grondexploitaties wordt voor de komende jaren de volgende
ontwikkeling van de vereveningsruimte verwacht:
Tabel B.1. Prognose vereveningsruimte
in € miljoen
Stand 1 januari
Dotaties/onttrekkingen
- Winstnemingen
- Rente VEF
- overige
Stand 31 december
16

2018

2019

2020

100

190

288

102
4
-/-14

100
6
-/-6

121
8
-/-10

190

288

407

Ten tijde van het opstellen van deze nota begrotingsruimte was de Eindejaarsrapportage Fondsen (ERF) 2017 nog niet gereed.
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De vereveningsruimte groeit door (tussentijdse) winstnemingen uit positieve grondexploitaties. Hierbij geldt
wel nadrukkelijk het voorbehoud dat de opbrengsten nog moeten worden verdiend en er ook nog investeringen moeten worden gedaan. De verwachte winstnemingen in 2018, 2019 en (in mindere mate) 2020
kunnen op dit moment met een voldoende mate van zekerheid worden geraamd, omdat de onderliggende
opbrengsten grotendeels gebaseerd zijn op contracten met marktpartijen. De ramingen na 2020 zijn echter
zeer gevoelig voor de marktomstandigheden en worden ook sterk beïnvloed door programmatische keuzes.
Gezien deze onzekerheid kunnen de winstnemingen na 2020 niet met voldoende zekerheid worden
geraamd. Daarom is alleen voor de eerste drie jaar een doorkijk gegeven.

Prognose aanwending van de vereveningsruimte
De inventarisatie van de verwachte aanwendingen van de vereveningsruimte de komende jaren is opgenomen in onderstaande tabel. De bedragen in de tabel zijn indicatief en betreffen het verwachte netto beslag
op het Vereveningsfonds (de totale investering is hoger). De raad heeft nog niet besloten over deze projecten, met uitzondering van de ontwikkelbuurten. De toekomstige tekorten van de ontwikkelbuurten worden
gedekt uit het Vereveningsfonds, maar hiervoor is nog geen indicatieve raming beschikbaar. Daarom is deze
post op PM gesteld. Voor de andere projecten in de tabel geldt dat de verwachting is dat de definitieve
besluitvorming zal leiden tot een beslag op de vereveningsruimte. Op basis van de huidige inzichten is de beschikbare vereveningsruimte de komende jaren volledig nodig voor investeringen in de gebiedsontwikkeling.
Tabel B.2. Bestedingsvoorstellen
in € miljoen
Javabrug
Verwervingen
- Marineterrein
- Hamerstraat
- Jan Evertsenstraat

105
190

Bovenwijkse infra/tunnels
- Fietsbrug sluisbuurt
- Tunnel Sciencepark
- Tunnel Bijlmerbajes

120

Parken

15

Ontwikkelbuurten

PM

Totaal

430

Het beslag op de vereveningsruimte staat pas vast na besluitvorming door de raad. Tot die tijd zijn door
het bestuur nog andere keuzes te maken over de wenselijkheid van een project, danwel de dekking van de
investering. Overigens moet op het moment van de besluitvorming van specifieke investeringsvoorstellen de
vereveningsruimte toereikend zijn, omdat de vereveningsruimte nooit negatief mag worden.
Belangrijk om te vermelden is dat deze inventarisatie van de bestedingsvoorstellen gebaseerd is op de
huidige inzichten, gericht op het huidige planaanbod en de inzichten vanuit Koers 2025. Hierbij wordt de
ambitie uit het huidige coalitieakkoord voortgezet om 5.000 nieuwbouwwoningen per jaar te bouwen.
Wanneer in de komende coalitieperiode de doelstelling wordt verhoogd naar meer dan 5.000 woningen, dan
zal een actiever grondbeleid noodzakelijk zijn met meer (voor)investeringen (waaronder verwervingen) en
infrastructurele maatregelen. Dit betekent een groter beslag op de middelen in het Vereveningsfonds en zal
ertoe leiden dat de draagkracht van het Vereveningsfonds om de benodigde investeringen te kunnen dekken
onder druk komt te staan.
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Bijlage 2 Stedelijk Mobiliteitsfonds
Inleiding: waarom een Stedelijk Mobiliteitsfonds?
Betaald parkeren is in het verleden ingesteld als inhoudelijke beleidsmaatregel en niet als financieel instrument. Om dat te benadrukken is destijds ook besloten om de opbrengsten niet zonder meer toe te voegen
aan de algemene middelen maar te oormerken. Om het draagvlak voor de inning van parkeerbelasting
te vergroten, dient er inzicht te bestaan in de bestedingen. Met de instelling van een Parkeerfonds (later
Mobiliteitsfonds) is expliciet besloten tot fondsvorming om de relatie tussen de ontvangsten uit parkeeropbrengsten en de besteding van de middelen in stand te houden. Het fonds beoogt de gemeentelijke
doelstellingen met betrekking tot mobiliteit en openbare ruimte via een effectief in te zetten financieel
instrumentarium te realiseren en tevens een directe en zichtbare relatie te leggen tussen de inkomsten uit
parkeermaatregelen en de besteding hiervan in het kader van de aanpak van het mobiliteitsbeleid.
Een ander doel is om op een eenvoudige wijze aanvullende middelen te verkrijgen van het Rijk of de
Vervoersregio. Voor elke euro die Amsterdam steekt in subsidiabele projecten krijgt de gemeente een
veelvoud er voor terug. Deze twee organen vragen vaak meerjarige zekerheid bij bestuurlijke toezeggingen
en verlangen cofinanciering. De reguliere P&C-cyclus om middelen aan te vragen sluit minder goed aan bij
de spelregels van subsidieverstrekkers en kijkt anderzijds niet ver genoeg vooruit om zekerheid te bieden. In
2016 zijn de decentrale stadsdeelparkeerfondsen samengevoegd met het Centraal Mobiliteitsfonds en is het
Stedelijk Mobiliteitsfonds (hierna SMF) ontstaan. Hierdoor is het mogelijk om de middelen in te zetten daar
waar deze het meeste effect sorteren en niet automatisch daar waar deze zijn opgehaald. Bij deze besluitvorming over de oprichting van het SMF zijn bovenstaande uitgangspunten herbevestigd.

Vierjaarlijkse herijking
Bij de samenvoeging in 2016 is door de raad besloten om de afspraken rond het SMF om de vier jaar te herijken. Het streven is rust in het fonds door niet jaarlijks de omvang en de spelregels te veranderen. Het idee is
dat het stadsbestuur elke vier jaar, bij de start van een nieuwe bestuursperiode, de kaders en spelregels van
het fonds kan heroverwegen (gaat het hek om het fonds open). Na de bestuurlijke keuzes is voor een periode
van vier jaar duidelijk wat de mogelijkheden en prioriteiten zijn voor het fonds (het hek gaat dan weer dicht).

Huidige werkwijze
De voeding
Het fonds wordt gevoed uit de bruto parkeeropbrengsten. Deze bestaan uit de opbrengsten van het fiscaal
straatparkeren, de parkeervergunningen en de naheffingsaanslagen (boetes). Van deze bruto parkeeropbrengsten worden eerst de uitvoeringskosten afgetrokken. De netto opbrengsten die daarna overblijven worden
verdeeld over bestuurlijk afgesproken afdrachten en bestedingen voor verbetering van het verkeer- en
vervoersysteem en de openbare ruimte.
Inkomsten uit de exploitatie van parkeergarages, P+R-terreinen, fietsenstallingen en het fietsdepot worden
(nog) niet beschouwd als parkeeropbrengsten voor het fonds maar als onderdeel van de betreffende exploitaties en programma’s. Deze exploitaties zijn echter vaak niet rendabel. Ze komen nu jaarlijks terug in het
meerjarenvoorstel van het fonds of worden uit andere dekkingsbronnen gedekt.

Besteding
Het fonds bestaat uit twee componenten:
een exploitatiedeel voor structurele lasten voor uitvoerings-/perceptiekosten, afdrachten aan de algemene
middelen en bestedingen die voortkomen uit het eigendom en exploitatie- en kapitaallasten van parkeergarages, stallingen, fietsdepot, veren en de milieuzone en een bestemmingsreserve voor incidentele en meerjarig incidentele uitgaven.
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Beide vormen communicerende vaten: hoe meer er nodig is voor structurele uitgaven, des te minder er over
is voor (meerjarig) incidentele uitgaven.

Voorwaarden besteding
Het Stedelijk Mobiliteitsfonds is op dit moment een fonds voor verbetering van het verkeer- en vervoerssysteem en de openbare ruimte. De gedachte is dat reguliere activiteiten, zoals instandhouding, beheer en
reguliere beleidstaken, niet worden gedekt uit het fonds maar via de algemene middelen. Dit omdat ook
wanneer er geen parkeeropbrengsten zouden zijn deze activiteiten toch uitgevoerd moeten worden. Het
fonds is er voor de noodzakelijke aanpassingen in de bestaande en nieuwe stad die nodig zijn om de stad
bereikbaar en leefbaar te houden.. Activiteiten die wel uit het fonds kunnen worden gedekt zijn projecten,
producten en programma’s met vooraf vastgestelde einddatum en activiteiten zonder vooraf vastgestelde
datum zoals exploitaties die nodig worden geacht voor verbetering van de openbare ruimte en/of het verkeer en vervoerssysteem. Kosten voor gebiedsontwikkeling die vooral ten bate komen van het te ontwikkelen
gebied zelf komen niet in aanmerking voor dekking uit het fonds.
Eveneens mogen bestuurlijk vaste en afgebakende afdrachten aan de algemene middelen en de perceptie-/
uitvoeringskosten uit het fonds worden gedekt. Door deze afbakening blijft de relatie tussen de opbrengsten
uit inning van parkeerbelasting en de besteding aan betere openbare ruimte en verkeer en vervoer in stand.
Op dit moment is de jaarlijkse afdracht bepaald op € 44,3 miljoen per jaar (ruim een kwart van de netto-opbrengsten). De perceptiekostenbedragen € 32 à € 33 miljoen (Begroting 2018).
Het restant aan netto parkeeropbrengsten wordt ingezet voor mobiliteitsbeleid en de openbare ruimte. Dit
bestaat niet alleen uit verhardingen maar ook uit groen en andere objecten zoals kunst, fonteinen en speelplekken. Ook de openbare parken in de stad worden gerekend tot de openbare ruimte. Investeringen hierin,
met als doel verbetering van de openbare ruimte, komen in aanmerking voor een bijdrage uit het fonds. Ook
vermindering van de negatieve effecten van mobiliteit, zoals verbeteren van de luchtkwaliteit en verkeersveiligheid komen in aanmerking voor een bijdrage uit het fonds. Ook al zijn parkeervoorzieningen niet altijd onderdeel van de openbare ruimte, investeringen in en exploitatie van deze voorzieningen (bijvoorbeeld P+R,
fietsenstallingen en inhuur van parkeerplekken) kunnen ten laste komen van het fonds zolang deze nodig of
nuttig worden geacht voor verbetering van de openbare ruimte en/of het verkeer- en vervoerssysteem.

Financiële en administratieve regels
Het fonds wordt jaarlijks geactualiseerd in de voorjaarsnota voor een periode van vijf jaar. Daarmee zijn alle
verwachte parkeeropbrengsten belegd voor die periode. Door het fonds jaarlijks te actualiseren en een
jaarschijf aan de raming toe te voegen, kunnen wel middelen vrij gemaakt worden voor nieuwe bestuurlijke
prioriteiten. Bovenstaande spelregels zijn vastgesteld in een verordening op het Stedelijk Mobiliteitsfonds
Amsterdam 2016.

Financiële ruimte SMF bij ongewijzigd beleid
Het huidige meerjarenvoorstel, opgenomen in de Begroting 2018, loopt tot 2021 en kent geraamde uitgaven
van in totaal circa € 800 miljoen voor de jaren 2018-2021. Voor een gedetailleerd overzicht en toelichting
wordt gemakshalve verwezen naar deze begroting. Na een nieuw collegeakkoord zal in het kader van de
Begroting 2019 een geactualiseerd meerjarenvoorstel voor de jaren 2018-2022 worden opgesteld. De vrije
ruimte bij ongewijzigd beleid kan worden gevonden in het toevoegen van de jaarschijf 2022 en groei van de
parkeeropbrengsten. Rekening houdend met structurele of meerjarig incidentele lasten zal de ruimte voor de
periode 2018-2022 bij ongewijzigd beleid circa € 75 tot € 100 miljoen bedragen, waarbij het zwaartepunt ligt
in de latere jaren. Vanzelfsprekend kan dit door herprioritering worden vergroot. De mogelijkheden hiertoe
worden enigszins ingeperkt door de hierboven genoemde spelregels en door het feit dat de middelen reeds
zijn toegezegd aan projecten, de uitvoering reeds is gestart of als dekking dienen voor personeelslasten.
Er dient echter wel rekening gehouden te worden met een reële kans dat er BTW moet worden afgedragen over
de parkeerinkomsten uit het straatparkeren. In Arnhem heeft een ondernemer een rechtszaak aangespannen
tegen de stad en deze zaak ligt inmiddels voor bij de Hoge Raad. Bij gelijkblijvende tarieven zullen de inkomsten
uit bezoekersparkeren in het geval van het afdragen van BTW dalen met 17,3%, circa € 35 miljoen per jaar.
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Echter ook om andere redenen zal er bij ongewijzigd beleid al serieuze keuzen gemaakt moeten worden.
De middelen van het fonds worden nu ingezet voor noodzakelijke verbeteringen in de bestaande stad, het
mogelijk maken van de nieuwe stad en het verbeteren van de verbindingen met de regio. Op die drie terreinen die mede afhankelijk zijn van een bijdrage uit het SMF is de vraag naar extra middelen groot, hieronder
enkele voorbeelden uit het huidige beleid:
• De investeringen in Koers 2025 en Sprong over ’t IJ: in het huidige meerjarenvoorstel zijn hiervoor reserveringen opgenomen van in totaal € 40 miljoen. Om de geplande 5.000 woningen per jaar te halen zal de
bijdrage uit het SMF fors moeten worden verhoogd. Bij nog hogere streefcijfers zal dat nog meer het geval
zijn.
• Terugdringen autoverkeer: investeringen om het niet noodzakelijk autogebruik terug te dringen zullen in
toenemende mate nodig zijn. Te denken daarbij valt ook over terreinen als touringcars en P+R. De gereserveerde middelen staan in geen verhouding tot de geformuleerde ambities.
• Fiets: het recente meerjarenplan fiets beschrijft dat forse investeringen in fietsinfrastructuur en stallingen
nodig zijn om de positie van de fiets in Amsterdam op peil te houden en te verbeteren;
• Luchtkwaliteit: het huidige programma stopt in 2018 maar inmiddels is duidelijk dat er ook na 2018 nog
maatregelen nodig zijn. Er zijn voor de jaren na 2018 echter geen middelen meer opgenomen voor nieuwe
maatregelen.

Mogelijke beleidswijzigingen
Naast de keuzes bij ongewijzigd beleid is afgesproken bij de start van een nieuwe bestuursperiode breder te
kijken naar de parkeeropbrengsten. De volgende onderwerpen zijn daarvoor op dit moment interessant:
• Verhouding tussen het SMF en de algemene middelen: In de vierjaarlijkse herijking worden afspraken
gemaakt hoeveel van de parkeeropbrengsten wordt afgedragen aan de algemene middelen en hoe om te
gaan met de ontwikkeling voor de komende vier jaar. Daarnaast moet een keus worden gemaakt van de
autonome ontwikkeling van de opbrengsten. Op dit moment komen zowel de mee- als tegenvallers ten
gunste/ten koste van het fonds. Aangezien de parkeeropbrengsten in hun aard behoren tot de algemene
dekkingsmiddelen is deze werkwijze niet conform de begrotingsregels. Er is besloten van de begrotingsregels af te wijken om de relatie tussen de opbrengsten en de besteding zo tastbaar mogelijk te maken.
Daarnaast wordt zo behoedzaam geraamd want het fonds is verantwoordelijk voor de tegenvallers. Het is
een bestuurlijke keuze om bij de herijking van het SMF de mee- en tegenvallers ten gunste/ten kosten van
het fonds te laten komen;
• Parkeeropbrengsten: Er kunnen keuzes gemaakt worden door de aanpassing van het areaal, de hoogte
van de tarieven en de verwachte bezetting. Uit eerste voorzichtige analyses blijkt dat de piek van de
opbrengsten wordt bereikt in 2020. De verwachting is dat de uitbreiding van het areaal nog maar beperkt
mogelijk is. Aan de andere kant zijn er ook plannen om de binnenstad autoluw te maken, dit zal een effect
hebben op de parkeeropbrengsten. Ook speelt mee dat het opheffen van parkeerplekken door deze te
verplaatsen naar parkeergarages voor vergunninghouders leidt tot een daling van de opbrengsten en tot
hogere kosten. Het aanpassen van het tarief is ook een knop waaraan gedraaid kan worden. Om goede en
gedegen uitspaken te kunnen doen over de effecten, zijn de rve Parkeren en rve V&OR nu bezig met een
onderzoek om voor verschillende scenario’s de effecten hiervan te kwantificeren;
• Overprogrammering: In de afgelopen periode is door raadsleden regelmatig de gevraagd om de uitputting van het fonds te vergroten bijvoorbeeld door overprogrammeren mogelijk te maken. De herijking
van het fonds is een moment om dit te onderzoeken en in kaart te brengen wat de risico’s van overprogrammeren zijn. Omdat de gemiddelde besteding van het fonds rond de 70% is en middelen daarmee
dus onnodig blijven liggen, kan er ruimte zijn om op een andere wijze de middelen te programmeren. Het
resultaat van de Jaarrekening 2017 zal bij dit onderzoek worden betrokken;
• Integratie straat- en garageparkeren: op dit moment maakt het garageparkeren slechts beperkt deel uit
van de systematiek van het SMF, terwijl er beleidsinhoudelijk wel grote raakvlakken zijn. Onderzocht wordt
wat de inhoudelijke en financiële effecten zijn van een verdere integratie van het straat- en garageparkeren. De portfolio van gemeentelijke garages kent echter een ongelukkige historie en was daardoor in ruime
mate verlieslatend. De bestaande portfolio is echter nu gesaneerd en daardoor zou een verdere integratie
door bijvoorbeeld de verrekening van het exploitatieresultaat nu tot de mogelijkheden behoren;
• Tijdelijk ParkeerFonds (TPF): Op dit moment bestaat er naast het SMF ook een tijdelijk ander fonds. De
stadsdelen hadden in hun eigen stadsdeelparkeerfondsen reserveringen opgenomen die niet meer passen
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in de nieuwe spelregels van het SMF. Het betreft hier veelal reguliere beheertaken waarvan niet zonder
risico’s de dekking kon worden laten vervallen. Deze zijn derhalve opgenomen in het TPF. Afhankelijk van
de keuzes die gemaakt worden rond het beheer van de openbare ruimte kan worden bepaald wat met het
TPF kan worden gedaan.

Beslisnotitie SMF
In deze paragraaf kunnen verschillende aspecten slechts op hoofdlijnen en kwalitatief worden geschetst. Om
de verschillende beslissingen gedegen en voorbereid te kunnen nemen, wordt gewerkt aan een separate
beslisnotitie over het SMF die aan de onderhandelaars kan worden aangeboden. Hierin staan bovenstaande
punten uitgebreider beschreven en gekwantificeerd. De oplevering van deze beslisnotitie is voorzien in maart
2018.
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Bijlage 3 Toelichtingen bij
aflopend beleid
In hoofdstuk 2 is cijfermatig gepresenteerd welke incidentele middelen in de begroting zijn opgenomen, voor
zover het incidentele middelen betreffen waarvoor beleid is opgezet dat zal stoppen indien hiervoor niet
opnieuw middelen in de begroting worden opgenomen. In deze bijlage wordt een toelichting gegeven op
het beleid dat met deze middelen wordt uitgevoerd en wat de gevolgen zijn doordat het afloopt.
De toelichtingen zijn opgesteld door de organisatieonderdelen die het betreffende beleid uitvoeren. Er is
getracht de gevolgen van het niet continueren van het betreffende beleid zo feitelijk mogelijk weer te geven.
Dit neemt niet weg dat op onderdelen in de toelichtingen de wens doorklinkt om het beleid te continueren;
dit is logisch omdat medewerkers zich verbonden voelen met hetgeen zij doen. Uiteraard is het een politieke
keuze om eventueel toch door te gaan met beleid waarvoor op dit moment geen middelen beschikbaar zijn
in de begroting.

Toelichtingen
Top600
De Top600 is de persoonsgerichte aanpak van 600 veelplegers van zogenoemde high impact-crimes (straatroof, overvallen, woninginbraak), die gezamenlijk verantwoordelijk waren voor 15.000 politiecontacten.
Zij krijgen een integrale aanpak om enerzijds de veiligheid te vergroten en anderzijds meer perspectief te
bieden (zorg én straf dus, soms gecombineerd) en er wordt via een speciaal gemeentelijk team ingezet op de
minderjarige broertjes en zusjes (preventie).
Het wegvallen van het incidentele budget voor de aanpak van de Top600 á € 2 miljoen heeft tot gevolg
dat de integrale aanpak op deze doelgroep significant moet worden afgebouwd. Dit raakt meerdere rve’s/
portefeuilles binnen de gemeente die hiervoor ‘dedicated teams’ hebben ingericht. Instrumenten die nu via
een persoonsgerichte aanpak worden ingezet om signalen in een zo vroeg mogelijk stadium op te vangen,
of problematiek in kaart te brengen, zullen niet meer kunnen worden ingezet. Het risico op recidive van high
impact-criminaliteit wordt vergroot doordat er minder (achtergrond)kennis van de persoon is. De mogelijkheid om tijdig te kunnen ingrijpen om recidive te voorkomen wordt beperkt. De inzet van het Preventief
Interventieteam (PIT) op broertjes en zusjes van de Top600 wordt eveneens verminderd. Daarnaast worden
projecten in detentie en dagbestedingstrajecten ten behoeve van motivatie, en screeningen van de Top600
door de GGD afgebouwd.

Top400
De Top400 gaat om jongeren en jongvolwassenen die in contact zijn geweest met de politie, maar nog niet
zo vaak al s de veelplegers uit de Top600. Het wegvallen van het volledige budget voor de Top400 à € 2,5
miljoen incidenteel per jaar heeft tot gevolg dat de integrale aanpak en twee jaar durende regie op deze
groep (zowel op projectniveau als op uitvoeringsniveau) stopt. Dit raakt meerdere rve’s/portefeuilles binnen
de gemeente die hiervoor ‘dedicated teams’ hebben ingericht. De systematische manier waarop de gemeente regie voert op het totaal van veiligheid en zorg vervalt hiermee. Het risico op doorgroei naar (meer) (high
impact)-criminaliteit zal hierdoor worden vergroot. Ook de specifieke interventies vallen weg, zoals:
• inzet preventief interventieteam (PIT) op broertjes en zusjes van de Top400;
• projecten in detentie;
• inzet Prison Gate Office van het Leger des Heils voor het ophalen aan de poort;
• alle screeningen van de GGD/PIT van de Top400;
• extra inzet om personen uit de Top600 te begeleiden naar school, leerwerktraject of werk.
De gemeenteraad heeft in 2015 ingestemd met de aanpak tot en met 2018 waarbij mensen gefaseerd in regie
worden genomen en dat mensen minimaal twee jaar in regie blijven. Daardoor zijn er tot 2020 frictiekosten.
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Voor deze frictiekosten zijn geen middelen opgenomen in de begroting. Als dit beleid niet wordt gecontinueerd zullen de frictiekosten dus gedekt moeten worden binnen de huidige budgetten van OOV.

Veiligheid en openbare orde
De middelen zijn ingezet voor de aanpak van radicalisering en inzet op horeca. Het vervallen van de incidentele middelen (€ 0,1 miljoen) betekent dat de aanpak radicalisering & polarisatie, bestaande uit het uitvoeren
van analyse, persoonsgerichte aanpak, netwerken, trainingen en activiteiten gericht op (naaste omgeving) van
geradicaliseerde personen, wordt afgebouwd. Ook de Rijksgelden zullen door dit kabinet vanaf 2018 worden
afgebouwd. De huidige aanpak wordt niet voortgezet wanneer de materiële kosten van het bestaande beleid
en de financiële bijdrage van het Rijk (tezamen € 0,65 miljoen) niet worden gedekt.
De inzet op horeca was vooral gericht op het tegengaan van de overlast en het uitgaansgeweld in drukke
uitgaansgebieden zoals het Rembrandtplein (Pilot Rembrandtplein). Het wegvallen van de middelen (€ 0,8
miljoen) betekent dat de aanpak van het verminderen van overlast en uitgaansgeweld wordt beëindigd. Dit
betekent stoppen met het voeren van regie, de inzet van de host en mystery guest, het laten uitvoeren van
evaluaties en nalevingsonderzoeken, en het leveren van een bijdrage aan de testfaciliteiten drugs.

Diverse veiligheidsprojecten
Het vervallen van de incidentele middelen betekent dat een aantal activiteiten in 2019 worden of zijn beëindigd. De monitoring voor het project Eigen Raam, de aanpak van illegale prostitutie, het programma prostitutie en project Rembrandtplein (samen € 2 miljoen) worden in 2018 afgerond. De benodigde inzet voor het
programma prostitutie is structureel geborgd.
Het programma Gedragsbeïnvloeding (€ 0,8 miljoen) loopt in 2018 af. Zonder structurele middelen wordt
er geen stedelijk expertisecentrum gerealiseerd. Dit betekent dat er niet langer met behulp van actuele
inzichten uit de gedragswetenschap gewenst gedrag wordt gestimuleerd als alternatief voor repressieve
handhaving.
Het project Wijk en buurt (€ 1,4 miljoen) bestaat, omdat er in de budgetten van de stadsdelen geen middelen zijn opgenomen om in te kunnen spelen op lokale veiligheidsproblemen die zich ad hoc voordoen, zoals
de inzet van extra toezichthouders en/of handhavers bij onrust in buurten (jeugdoverlast) of inzet van tijdelijke camera’s.
Voor de inzet voor het project Leefbaarheid en buurttevredenheid op de Wallen (€ 0,75 miljoen) zijn bijvoorbeeld hosts ingezet, een stofzuiger voor zwerfvuil bekostigd en is in 2017 beperkt extra handhaving ingehuurd. Het wegvallen van deze middelen voor met name hosts, betekent dat deze bijdrage aan het bewaren
van de openbare orde, het tegengaan van uitgaansgeweld en het voorkomen van overlast wordt beëindigd.
Handhaving veren
Voor de handhaving inzake de pontveren door verkeersregelaars is voor zowel 2017 als 2018 een bedrag
van € 0,3 miljoen toegekend. In september 2017 heeft een adviesbureau de inzet van de verkeersregelaars
geëvalueerd. De uitkomst van de evaluatie is dat het werk van de verkeersregelaars leidt tot:
• verbetering van de veiligheid en sociale veiligheid (vermindering van het aantal ‘potentiële conflicten’ met
circa 33%);
• een negen seconden snellere inscheping van passagiers;
• 3% meer mensen op een pont.
Hierdoor kan de dienstregeling in de spits beter worden uitgevoerd. Als de verkeersregelaars niet langer
worden ingezet, zullen naar verwachting de rijen bij de pont toenemen.

Extra ureninzet bestaande veren
Voor extra ureninzet op bestaande veren is een bedrag van € 0,5 miljoen voor 2017 en € 0,6 miljoen voor
2018 toegekend. De groei van het aantal verenpassagiers over het IJ bedroeg tussen juni 2017 en juni 2016
circa 15 % en ligt daarmee boven de prognoses. Het aantal veren groeit daarom en de al aanwezige veren
worden meer uren ingezet. Zo vaart sinds kort het tweede veer op het IJpleinveer niet meer alleen in de
spits, maar de hele dag, waardoor deze verbinding door een kortere wachttijd aantrekkelijker is. Als dit
budget niet wordt voortgezet, zal de vaarfrequentie van het IJpleinveer afnemen.
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Handhaving taxi
Het aantal taxi’s in Amsterdam is fors gegroeid. Dit zorgt voor een toename van drukte en overlast. In de
Voorjaarsnota 2017 is een bedrag van € 0,9 miljoen voor de jaren 2017 en 2018 toegekend, om daarmee de
handhaving van de overlast rond taxi’s te borgen. Het uiteindelijke doel is dat de taxibranche zichzelf grotendeels gaat reguleren.
Het is echter duidelijk dat – onder andere gezien de groei – het de komende jaren onhaalbaar is dat de
taxibranche de handhaving voor het overgrote deel zelf zal oppakken. Als er geen middelen worden uitgetrokken voor handhaving door de gemeente, zal dit waarschijnlijk leiden tot een toename van overlast.
Dierenwelzijn
Er is in de periode 2015-2018 in de begroting € 1 miljoen per jaar opgenomen voor de uitvoering van de
Agenda Dieren om het dierenwelzijn te bevorderen. Zonder dit budget krijgt de Agenda Dieren geen
vervolg. Hiermee stoppen ook de regeling bijdrage medische dierenzorg minima (A’dam regeling) en het
budget voor de kinderboerderijen.
Armoede
Bij het wegvallen van deze middelen zijn er minder voorzieningen voor mensen met een laag inkomen
beschikbaar en zullen diverse activiteiten om Amsterdamse minima extra te ondersteunen worden beëindigd.
Bij de volgende regelingen zal de vergoeding en/of het activiteitenniveau naar beneden moeten worden
bijgesteld en moeten worden versoberd:
• een minder hoge vergoeding voor de collectieve zorgverzekering;
• een lagere scholierenvergoeding;
• er kunnen minder pc’s of tablets worden verstrekt;
• versobering van de Stadspas;
• de ondersteuning aan mensen met een beperking wordt versoberd;
• de Regeling Tegemoetkoming meerkosten wordt verlaagd;
• er kunnen minder armoedeprojecten in stadsdelen worden gerealiseerd.
Het wegvallen van middelen heeft ook invloed op de hoogte van de Individuele studietoeslag, op de mogelijkheid om onderzoek te doen, te communiceren en innovatieve interventies te starten en het Pact van
Amsterdam/Coalitie tegen armoede. De volgende regelingen worden wanneer er geen extra middelen
beschikbaar komen beëindigd:
• tegemoetkoming aanvullend openbaar vervoer;
• participatievouchers (Makkie);
• scholingslening/voucher;
• projecten rond Energiearmoede;
• Agenda digitalisering;
• projecten Armoede en gezondheid;
• geïntensiveerde aanpak JGZ – Geuzeveld;
• een extra bijdrage voor zwemlessen voor kinderen;
• Cursussen Taal en persoonlijke financiële administratie;
• inspanningen tot het vergroten van het bereik van de minimaregelingen.

Schuldaanpak
Bij het wegvallen van deze middelen zal het innovatiebudget van de schuldhulpverlening wegvallen.
Daarnaast zullen de subsidies aan de Madis voor de uitvoering van de schuldhulpverlening verminderd
moeten worden met ca. 10%. Minder klanten kunnen worden geholpen om schuldenvrij te worden. Dit heeft
mogelijk gevolgen voor de uitstroom naar werk van onze klanten in de bijstand, aangezien schulden over het
algemeen als hoge drempel worden ervaren om weer aan het werk te gaan.
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Vergoedingen OV voor mantelzorgverrichtende minima
Door het wegvallen van deze middelen, die zijn opgenomen in de begroting nadat de gemeenteraad
hierover een motie had aangenomen, zal de voorziening waarbij mantelzorgers met een laag inkomen een
vergoeding in de vervoerskosten ontvangen vervallen.
Dit betekent dat mantelzorgers met een laag inkomen, die van deze regeling gebruikmaken, een stuk
lastenverlichting zullen gaan missen en dus met hogere kosten worden geconfronteerd. Mogelijk gevolg is
dat mantelzorgers stoppen met de activiteit waardoor de gebruikers van de mantelzorger worden geconfronteerd met hogere zorgkosten.
Werkbrigade
Via de werkbrigade kunnen maximaal 500 gemotiveerde mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt
twee jaar lang tegen wettelijk minimumloon meehelpen om de stad schoner, heler en veiliger te maken
en daarmee werkervaring opdoen die mogelijk leidt tot regulier werk. Er is incidenteel budget van € 6,4
miljoen beschikbaar voor 81 gastheren/gastvrouwen binnen het domein van openbare ruimte en veiligheid.
Daarnaast zijn er incidentele middelen voor de werkbrigade in 2018/2019 (€ 11,5 miljoen) en de cofinanciering voor opdrachten (€ 4 miljoen).
Met dit budget kunnen 419 brigadisten twee jaar aan het werk. Bij de werkbrigade gaat het om tijdelijke
arbeidscontracten in lijn met de periode van het beschikbaar stellen van de incidentele middelen. Bij het niet
continueren van middelen voor de werkbrigade zullen er na 2019 geen mensen meer werkzaam zijn via de
werkbrigade:
• omdat de lasten voor de werkbrigade gedeeltelijk gepaard gaan met uitstroom uit de uitkeringen en dus
teruglopende uitkeringslasten zullen deze weer toenemen. Netto kost de werkbrigade op dit moment op
jaarbasis meer dan dat bespaard wordt op uitkeringslasten. Door een hogere kans op definitieve uitstroom
naar regulier werk worden op langere termijn ook structurele uitkeringslasten teruggedrongen;
• verder zorgt de werkbrigade voor een intensivering van de uitvoering van werk op het terrein van schoon,
heel en veilig voor de stad. Bij het niet continueren van de werkbrigade moeten doelen op dat terrein
bijgesteld worden. Het gaat met name over het invullen van gastvrouw/gastheerschap; intensivering van
het opknappen en onderhouden van sportvelden en –accommodaties en de uitvoering van het aanvalsplan
schoon en afval.

Kinderen in armoede
Bij het wegvallen van deze middelen zal de bijdrage vanuit armoedebestrijding voor het project stadscholen020 gestopt moeten worden en zullen de groeiambities voor het sportarrangement met het
Jeugdsportfonds (duurzame deelname minimakinderen aan sport) worden geremd.
De huidige sportparticipatie van minimakinderen ligt rond de 30%. De ambitie om 60% van de Amsterdamse
kinderen die opgroeien in armoede te laten deelnemen aan sport eind 2022 is dan niet meer haalbaar.
Mogelijk gevolg is dat de zorgkosten onder minima stijgen (o.a. vanwege obesitas).
Volwasseneducatie
Volwasseneneducatie is een taak die de gemeente uitvoert op grond van de wet Educatie en beroepsonderwijs (WEB). Het Rijk verstrekt de gemeente hiervoor circa € 5 miljoen. Gezien de maatschappelijke
opgave met betrekking tot de aanpak van laaggeletterdheid in Amsterdam (het gaat om ongeveer 150.000
Amsterdammers) is in de Begroting 2018 € 7,7 miljoen extra aan middelen toegevoegd.
Indien de middelen beperkt blijven tot het Rijksgeld, heeft dat drie samenhangende gevolgen:
1. Het aanbod van de taalcursussen wordt verminderd van 5000 naar 3000 per jaar;
2. Laagdrempelige ondersteuningsactiviteiten worden geschrapt: (o.a. 545 taalcoacheskoppels, trainen van
circa 400 taalvrijwilligers en faciliteren van 66 informele taalaanbieders , project geïsoleerde vrouwen
met 75 plaatsingen op taal- en doorstroomtrajecten, oefen-pc’s voor het project Leef en Leer en digitale
leerprogramma’s aan 7500 Amsterdammers);
3. De gemeentelijke regie bij de werving en begeleiding van deelnemers en het toezicht op de kwaliteit en
de geleverde prestatie van de aanbieders verdwijnt. Hiermee is circa 33 fte gemoeid (€ 2,8 miljoen);
4. Het extra aanbod voor begeleiding van statushouders op het gebied van inburgering en opleiding
verdwijnt (€ 1,6 miljoen).
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Op grond van maatschappelijk kosten-baten-onderzoek blijkt dat investeren in de taalaanpak een positief
effect heeft omdat 1 euro een opbrengst heeft van 1,5 euro.

Onderwijsinnovatie
Amsterdam stimuleert de vernieuwing van het onderwijs, onder andere met nieuwe onderwijsconcepten
zoals de Kraamkamer, het actieplan Wetenschap en Techniek en de onderwijsagenda in het voortgezet
onderwijs. Innovatie speelt ook een belangrijke rol bij de uitbreiding van de stad. Voor onderwijsconcepten
die aansluiten bij wat de maatschappij vraagt, is geld beschikbaar gesteld voor stimulering van innovatie en
procesbegeleiding (ca. € 0,6 miljoen per jaar). Bij de uitvoering van de Voortgezet Onderwijs Agenda (€ 0,2
miljoen per jaar) wordt ingezet op de stimulering van brede scholengemeenschappen. Met het actieplan
Wetenschap en Techniek worden scholen gesteund bij het organiseren van een aanbod op deze thema’s.
In de huidige begroting is vanaf 2019 geen budget om de jaarlijkse inzet voor onderwijsinnovatie van € 2,1
miljoen te continueren.
Schoolpleinenprogramma
Amsterdam werkt aan de vernieuwing en verduurzaming van schoolpleinen. De afgelopen bestuursperiode
zijn 45 schoolpleinen vernieuwd. Hiermee wordt ervoor gezorgd dat schoolpleinen weer echte speelpleinen
worden, waar leerlingen worden uitgedaagd te spelen en zo meer te bewegen. Om het programma te
continueren is jaarlijks € 1,0 miljoen nodig, daarmee kunnen per jaar vijftien schoolpleinen worden vernieuwd.
Programma gezonde scholen
Amsterdam investeert op verschillende manieren in een gezond klimaat in de scholen. Dit om er voor te
zorgen dat kinderen kunnen leren en zich ontwikkelen in een prettige en gezonde omgeving. Voor de aanpak
van vier tot zes schoolgebouwen per jaar voor het voortgezet onderwijs is jaarlijks € 2,2 miljoen nodig.
Hiervan is € 1,9 miljoen structureel gedekt in de begroting, de resterende € 0,3 miljoen is de afgelopen jaren
gedekt uit de incidentele coalitieakkoordmiddelen die vanaf 2019 niet meer in de begroting zijn opgenomen.
Inzet monumentale schoolgebouwen
Scholen die in monumentale overgedimensioneerde gebouwen door de gemeente gehuisvest zijn, krijgen
daar geen extra middelen voor van het Rijk. Om te voorkomen dat dit ten koste gaat van de onderwijscapaciteit op de scholen is hiervoor de afgelopen jaren € 0,7 miljoen per jaar voor beschikbaar gesteld. Vanaf 2019
zijn deze middelen niet meer opgenomen in de begroting.
Stadsscholen020
Basisscholen in gebieden met een opeenstapeling van problemen doen hun uiterste best om kinderen
goed onderwijs te bieden. Met de inzet voor Stadsscholen020 wordt ernaar gestreefd dat alle kinderen in
Amsterdam, ongeacht herkomst, thuissituatie of buurt waarin ze opgroeien, de meest succesvolle schoolloopbaan kunnen doorlopen. Aan Stadsscholen020 doen op dit moment 40 scholen mee. Dit is de aanjaagfunctie voor innovatie en gelijke kansen en is beeldbepalend voor gelijke kansen in het onderwijs.
Lerarentekort
Het lerarentekort loopt volgens de prognoses snel op, waarbij rekening gehouden wordt met tekorten van
ruim vierhonderd fte in het basisonderwijs en vijfenzeventig fte in het voortgezet onderwijs in 2020. Voor de uitvoering van het Actieplan Lerarentekort is bij de Begroting 2018 € 1,5 miljoen incidenteel voor 2018 vrijgemaakt.
Met dit geld wordt gezorgd voor een imagoverbetering van het beroep leraar, het vergroten van de (zij-)instroom,
het aantrekkelijker maken van de loopbaanpaden van Amsterdamse leraren, het aanpassen van het aanbod op de
lerarenopleidingen en verbetering van een aantal randvoorwaarden zoals reiskosten, parkeren en wonen.
Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam
Het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam (MDRA) zet zicht in voor gelijke behandeling en tegen discriminatie. Het betreft een wettelijke taak met als doel het bestrijden en voorkomen van discriminatie. Het
MDRA ontvangt jaarlijkse een subsidie van € 0,4 miljoen van Amsterdam, waarvan € 0,1 miljoen uit incidentele middelen wordt gedekt. Door het wegvallen van de incidentele middelen van € 0,1 miljoen kan het MDRA
haar taak niet meer naar behoren uitvoeren.
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Hulp bij huishouden
Dit incidentele budget van € 2,0 miljoen wordt ingezet voor Wmo-voorzieningen, waaronder hulp bij het
huishouden. Indien dit niet wordt gecontinueerd betekent dit dat hulp bij huishouden niet kan worden
voortgezet.
Maatschappelijke opvang
Van het totaalbudget van € 180 miljoen dat wordt ingezet om de taak maatschappelijke opvang/beschermd
wonen vorm te geven, is € 0,5 miljoen incidenteel. Maatschappelijke opvang heeft de opgave om in de
komende jaren verder te extramuraliseren. Op dit moment wordt daaraan gewerkt door middel van extra
woningen, maar blijft de verwachte terugloop in kosten nog uit doordat de wachtlijsten worden verminderd.
Als gevolg hiervan heeft de gemeenteraad in 2018 incidenteel € 1,5 miljoen beschikbaar gesteld. Met ingang
van 2019 vallen zowel de incidentele middelen van € 0,5 miljoen als deze toevoeging weg. Verdere ontwikkeling is mede afhankelijk van beleidskeuzes bij het Rijk (verdeelmodel en afbakening Wet langdurige zorg/Wet
maatschappelijke ondersteuning).
Bed, bad, brood
De bed-bad-brood-voorziening is bedoeld voor de opvang van dakloze uitgeprocedeerde vreemdelingen.
Voor de uitvoering van deze taak is € 2 miljoen incidenteel beschikbaar in 2018. Door het aflopen van deze
middelen is er geen budget vanaf 2019 en verder om deze taak uit te voeren.
Prostitutie/ stille dilemma’s
Als aanvulling op het programma prostitutie worden extra verpleegkundigen ingezet om goede zorg aan
prostituees te verlenen. Deze extra inzet bedraagt € 0,5 miljoen en wordt uit incidentele middelen gedekt. Als deze middelen niet meer beschikbaar zijn, kan de extra inzet van verpleegkundigen niet worden
gecontinueerd.
Gebiedsgerichte preventieve activiteiten zorg en welzijn
Middels een door de gemeenteraad aangenomen amendement is in de begroting opgenomen dat in de
jaren 2017 en 2018 € 3 miljoen per jaar wordt onttrokken aan de egalisatiereserve Wmo. Deze middelen
worden ingezet voor de uitvoering van ‘welzijn op recept’, waarbij het welzijn van personen met psychosociale klachten wordt verbeterd door middel van activiteiten en ondersteuning door een coach in plaats van
medicatie. Indien deze middelen niet worden gecontinueerd stoppen deze activiteiten.
Inzet werkbrigade domein Sport & Bos
Wegvallen van de middelen voor inzet werkbrigade in het domein Sport & Bos betekent dat de werkbrigade
niet meer binnen het sportdomein kan worden ingezet, aangezien er binnen de rve geen middelen zijn voor
cofinanciering. Hierdoor vervallen taken voor 30 fte van de werkbrigade.
Erfgoedregistratie en -gegevens
Vanaf 2016 is extra geld beschikbaar gesteld voor erfgoedregistratie. In 2017 en 2018 gaat het om € 0,05
miljoen. De opgave is om deze erfgoedinformatie op orde te krijgen ten behoeve van de Omgevingswet. De
verschillende doelgroepen (aanvragers, ondernemers, architecten, initiatiefnemers, maatschappelijke organisaties) moeten over de volgende informatie en mogelijkheden kunnen beschikken:
• betrouwbare en toegankelijke basisgegevens;
• de mogelijkheid om contextinformatie te combineren met gegevens van andere Omgevingswetdomeinen
(ruimte, sociaal);
• interactief gebruikmaken van de publiekswebsite van de erfgoedgegevens door eigen kennis in te brengen
en de publieke kennis te verrijken.
Als deze middelen vanaf 2019 niet langer beschikbaar zijn heeft dat de volgende consequenties:
• de verschillende doelgroepen kunnen niet beschikken over volledig betrouwbare basisgegevens; een te
hoog percentage van de basisgegevens blijft onbetrouwbaar en voldoet daarmee niet aan de minimale
kwaliteitseisen;
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• contextinformatie (besluiten, cultuurhistorische adviezen, foto’s) kan niet worden gecombineerd met de
gegevens uit andere domeinen;
• de verschillende doelgroepen kunnen niet interactief gebruikmaken van de erfgoedgegevens op de
publiekswebsite; waardoor de publiekswebsite niet kan dienen als ‘interactieve proeftuin met het publiek’
voor de Omgevingswet.

Evenementen en manifestaties
Het evenementenfonds wordt gebruikt voor het ondersteunen van vrij toegankelijke evenementen met een
grote betekenis voor de stad. Voor de meest belangrijke evenementen is structureel € 2 miljoen nodig. Het
gaat hier om Sail Amsterdam, Amsterdam Gay Pride, Sinterklaas, Grachtenfestival, Amsterdam Light festival,
Uitmarkt, Amsterdam Dance Event (ADE) en Kwaku, oud en nieuw-viering en huldigingen van Ajax. Daarnaast
worden jaarlijks nog vele kleinere evenementen financieel ondersteund voor ongeveer € 0,5 miljoen.
Grote evenementen hebben impact op de stad en komen met maatregelen om hun impact te managen. Het
gaat dan om zaken als mobiliteit, crowdmanagement, publiekscommunicatie, afval en veiligheid. De uitvoeringskosten waren de laatste jaren circa € 2 miljoen per jaar. Indien in de komende bestuursperiode geen
extra (incidenteel) evenementenbudget beschikbaar wordt gesteld, dan kunnen belangrijke evenementen
niet langer met het vereiste kwaliteits- en veiligheidsniveau worden georganiseerd of in zijn geheel niet meer
plaatsvinden.

International trade desk
Met het programma Amsterdam Trade (AT) wordt het MKB uit de MRA ondersteund met een jaarlijks bedrag
van € 0,3 miljoen om hun internationale ambities te ontwikkelen. Dit doet Amsterdam samen met de gemeenten Almere, Haarlemmermeer, Amstelveen en Zaanstad. In 2016 zijn 95 MKB-bedrijven ondersteund. In
2017 waren dat ruim 220 MKB-bedrijven. De ondersteuning bestaat uit deelname aan missies, deelname aan
events in de regio gericht op internationaal zaken doen en het organiseren van onderling contact tussen de
bedrijven.
Daarnaast is met het programma een nationaal netwerk opgebouwd zodat MKB-bedrijven ook via andere
regio’s en RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) hun internationale ambities kunnen waarmaken.
Dit netwerk heet TradeNL en komt voort uit het advies van de commissie Buijink. Het netwerk van MKBbedrijven in de MRA bestaat inmiddels uit 900 bedrijven en groeit.
Indien de activiteiten die vallen onder AT niet voortgezet worden, vervalt de ondersteuning van het MKB
op dit vlak en kan Amsterdam niet deelnemen aan TradeNL. Dit heeft als gevolg dat Amsterdamse MKBbedrijven mogelijkerwijs minder internationale kansen hebben en minder snel groeien.

Versterking economische structuur
De afgelopen bestuursperiode heeft de raad twee keer € 16 miljoen (in 2015 en 2017) ter beschikking gesteld voor het versterken van de (regionale) economische structuur. De achterliggende doelstelling van deze
investeringen is om Amsterdam in de top 5 van best presterende economische regio’s van Europa te positioneren en te handhaven. Amsterdam zet daartoe samen met bedrijven, kennisinstellingen en MRA-overheden
in op het aantrekken van internationale bedrijvigheid, stimuleren van ontwikkeling en toepassing van kennis
en innovatie, het verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt en het behouden en
versterken van de internationale verbondenheid via haven en Schiphol.
Voorbeelden van investeringen zijn het aantrekken van de EMA, het succesvolle programma
StartUpAmsterdam, het bevorderen van permanente educatie van de lagere en middelbaar opgeleide
beroepsbevolking via de PPS-constructie House of Skills en het programma IXAnext dat gericht is op het
stimuleren van economische groei door samenwerking tussen wetenschap en bedrijfsleven.
Het stoppen van dit beleid leidt ertoe dat er minder initiatieven worden ondernomen om de internationale
concurrentiepositie van Amsterdam te behouden en de regionale economie toekomstbestendig te maken.
Het gaat om eigenstandige projecten en programma's die i.s.m. diverse (interne en externe) stakeholders
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worden uitgevoerd en anders niet van de grond zouden komen. Hierbij is Economische Zaken de domein- en
sectoroverstijgende aanjager.

Klimaatbureau
In de afgelopen twee collegeperioden is € 0,8 miljoen per jaar beschikbaar gesteld om dit nieuwe beleidsveld vorm te geven en uit te voeren. De activiteiten van het kernteam Duurzaamheid worden hieruit gedekt,
zoals bestuurlijk advies, beleidsrealisatie en communicatie voor circulaire en duurzame energie. Stopzetting
betekent dat deze reguliere werkzaamheden op het terrein van duurzaamheid geen voortgang kunnen
vinden.
Programma Luchtkwaliteit
Het huidige programma luchtkwaliteit is gebaseerd op de agenda Duurzaam Amsterdam (maart 2015) en de
Uitvoeringsagenda Mobiliteit (september 2015). Het daarbij horende uitvoeringsprogramma luchtkwaliteit
loopt t/m 2018. Het doel is om in 2025 het gemotoriseerde verkeer zoveel mogelijk uitstootvrij te maken.
De maatregelen luchtkwaliteit vinden dekking in het Stedelijk Mobiliteitsfonds en Rijksmiddelen. De dekking
is daarbij meerjarig incidenteel vastgelegd tot en met 2018. Voor het programma na 2018 zijn nog geen
financiële afspraken gemaakt. In de agenda duurzaamheid en dit programma wordt wel uitgegaan van een
voortzetting van de Amsterdamse inzet op luchtkwaliteit ná 2018.
Het exacte programma voor de jaren 2019 – 2025 zal in belangrijke mate worden vormgegeven door volgende coalities, maar zonder dekking zal het programma Luchtkwaliteit eindigen. Voor de voortzetting is naar
verwachting € 9 miljoen per jaar nodig.

Broedplaatsen
De afgelopen coalitieperiode is er in totaal € 8 miljoen (circa € 2 miljoen per jaar) uitgegeven aan het stimuleren van broedplaatsen en atelierwoningen. De middelen hiervoor vallen weg na 2018 en dan is er geen geld
meer om te investeren in broedplaatsen en atelierwoningen. Broedplaatsen en atelierwoningen zorgen voor
betaalbare woon- en werkruimte voor de creatieve sector en dragen bij aan een diverse stad. Daarnaast helpt
dit om nieuwe gebieden en/of transformaties op de kaart te zetten (placemaking) en is daarmee vaak een
vliegwiel voor de gebiedsontwikkeling of een transformatie. Om het bureau broedplaatsen en de subsidies
voor betaalbare broedplaatsen op dezelfde wijze te continueren is € 2 miljoen per jaar nodig.
Zelfbouw
De kosten voor het team Zelfbouw worden gedekt door meerjarig incidentele middelen die aflopen na 2018.
Het team Zelfbouw is de aanjager voor zelfbouw in de stad. Het gaat hierbij om Individuele zelfbouw, samen
in het Klein, CPO-bouwgroepen, wooncoöperaties, mede-opdrachtgeverschap, kluswoningen en cascowoningen. Ook is dit team verantwoordelijk voor het organiseren van de jaarlijkse zelfbouwdag en het informeren en begeleiden van zelfbouwers. Voor het continueren van team Zelfbouw en de jaarlijkse zelfbouwdag
is € 0,7 miljoen per jaar nodig. Als de middelen hiervoor wegvallen, betekent dit dat de zelfbouwdag niet
meer kan worden georganiseerd en dat de begeleiding van bestaande en nieuwe wooncoöperatieven moet
worden stopgezet.
Huisvesting statushouders
De kosten voor het huisvesten van statushouders (onder andere op tijdelijke locaties en in gemeentelijk en
Rijksvastgoed) werden gedekt uit de reserve Bouwstimulering en lopen af na 2018. De taakstelling in de afgelopen periode bedroeg 2.700 woningen voor statushouders. Voor de onrendabele toppen in het vastgoed
(exclusief tekorten op de grondexploitaties) was hiervoor in totaal een bedrag van € 40 miljoen beschikbaar.
In de meeste projecten ging het om een onrendabele top van circa € 13.000 per unit, waarbij zowel woningen voor statushouders als jongeren en studenten worden gerealiseerd (veelal in de verhouding 50-50).
Als er geen nieuwe middelen beschikbaar worden gesteld, betekent dit dat er geen dekking meer is voor
nieuwe projecten voor de huisvesting van statushouders en/of andere kwetsbare groepen. Het gevolg
hiervan is dat het lastiger zal worden voor nieuwe statushouders en andere kwetsbaren om passende huisvesting te vinden in Amsterdam. Een nieuwe doelstelling voor het aantal woningen is een politieke afweging
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en mede afhankelijk van de instroom van vluchtelingen. Indicatief kan uitgegaan worden van € 13.000 per
tijdelijke woning en daarnaast nog proceskosten voor het projectteam. De hoogte van de proceskosten
is afhankelijk van de omvang van de opgave. De afgelopen jaren ging het om € 1,5 miljoen per jaar aan
proceskosten.

Transformaties
Het begeleiden van individuele transformatieprojecten buiten de grondexploitaties door de stadsdelen werd
gedekt uit de reserve Bouwstimulering. Na 2018 zijn hiervoor er geen middelen meer beschikbaar. Voor het
continueren van de huidige begeleiding van transformatieprojecten in de stadsdelen en het transformatieteam is € 1,5 miljoen per jaar nodig. Dit is gelijk aan het bedrag dat de afgelopen vier jaar is besteed aan het
begeleiden van transformatieprojecten buiten de grondexploitaties. Als deze middelen niet ter beschikking
worden gesteld, kan de uitvoering van transformatieprojecten vertragen of geen doorgang vinden. Dit heeft
een negatief effect op het behalen van de doelstellingen op het gebied van de woningbouwproductie.
Transformatie is namelijk een belangrijk middel om de woningbouwproductie te halen. Via transformatie
projecten zijn de afgelopen coalitieperiode jaarlijks circa 1.500 woningen gerealiseerd.
Woningbouwregie
Uit de reserve Bouwstimulering werd jaarlijks € 0,5 miljoen ingezet voor regionale coördinatie, afstemming en
marketing en woningbouwregie en de deelname van de gemeente Amsterdam aan (internationale) vastgoedbeurzen. Voor de continuering van dit beleid is wederom een jaarlijks budget nodig van € 0,5 miljoen per
jaar. Als deze middelen niet meer beschikbaar zijn, kan de gemeente Amsterdam niet meer deelnemen aan
vastgoedbeurzen en andere (regionale) PR-activiteiten op het gebied van woningbouw en stedelijke ontwikkeling. Dit zal een negatief effect hebben op het imago van de gemeente Amsterdam, zowel in Nederland
als in het buitenland.
Ruimte voor de Stad
Het maken van principebesluiten, de eerste fase van het Plaberum (PLAn- en BEsluitvormingsproces
RUimtelijke Maatregelen) wordt niet – in tegenstelling tot de latere fases – gedekt uit het Vereveningsfonds.
De afgelopen jaren is hiervoor dekking gevonden in de reserve bouwstimulering voor een gemiddeld bedrag
van € 1,2 miljoen per jaar. Doordat de reserve is uitgeput is er geen dekking voor het opstellen van principebesluiten. Als er geen middelen beschikbaar komen voor het opstellen van principebesluiten, dan droogt de
planvoorraad op middellange termijn op en komt de bouwproductie die de afgelopen jaren is gerealiseerd
(minimaal 5.000 w0ningen per jaar) onder druk, zo is ook aangegeven in de voortgangsrapportage Ruimte
voor de Stad (oktober 2017).
Amsterdamse aanpak asielzoekers en statushouders
De gemeente Amsterdam wil statushouders snel een duurzame toekomst bieden in de stad. Hiervoor is integraal beleid ontwikkeld op de thema’s: Wonen, Onderwijs, Zorg, Economie, Taal en Inburgering, Participatie
en Burgerschap, Werk en Inkomen, Welzijn en Sport. De Amsterdamse Aanpak legt de nadruk op intensieve
begeleiding parallel aan de inburgering met als doel de statushouder mee te laten doen in de Amsterdamse
samenleving en naar werk te begeleiden. Dit start zodra de statushouder gekoppeld is aan Amsterdam en
waar mogelijk al in het asielzoekerscentrum. Uit de MKBA blijkt dat investeren in de statushouders ook een
positief financieel en maatschappelijk effect heeft. De uitgaven ten laste van de gemeentelijke algemene
middelen bedragen in 2018 € 13,5 miljoen. Om deze aanpak te continueren is in de jaren 2019 en verder dit
bedrag minimaal noodzakelijk. Bij de Voorjaarsnota 2017 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen
waarin wordt opgeroepen de Amsterdamse Aanpak Statushouders duurzaam te borgen.
Indien de Amsterdamse Aanpak niet wordt gecontinueerd, zullen de uitgaven ook stijgen omdat statushouders net als andere Amsterdammers bijvoorbeeld een beroep kunnen doen op bijzondere bijstand (i.e. eerste
inrichting van de woning).
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Bijlage 4 Voorbeeld
programmaonderdeel
In hoofdstuk 3 is geadviseerd de indeling van de begroting zoveel mogelijk aan te laten sluiten op de indeling naar taakvelden zoals deze is opgenomen in het vernieuwde BBV. Dit betekent ook dat het uitgangspunt
is dat de consolidatie van de taakvelden (tot programma’s) wordt gevolgd, zodat ook de programma’s
bestaan uit programmaonderdelen die aansluiten bij de taakvelden die door het ministerie van BZK zijn
onderscheiden.
In deze bijlage wordt aan de hand van het programmaonderdeel ‘Openbaar vervoer’ (programmaonderdeel
3.1 in de huidige begroting, taakveld 2.5 uit het BBV) getoond hoe in de geadviseerde begrotingsopzet een
programmaonderdeel uitgewerkt kan worden in doelen, activiteiten en indicatoren. In lijn met de huidige
begrotingsindeling worden in elk programmaonderdeel deze aspecten onder een algemene doelstelling
gehangen.
De belangrijkste verandering is dat er maximaal twee doelen zijn per programmaonderdeel. Dit heeft implicaties voor programmaonderdelen (zoals ‘Openbaar vervoer’) die in de Begroting 2018 meer dan twee
doelen kennen. De doelen in een programmaonderdelen dienen net als in de afgelopen begroting het hele
programmaonderdeel te omschrijven. Deze doelen moeten zijn gedefinieerd als de gewenste maatschappelijke situatie. Het uitgangpunt is dat er maximaal twee indicatoren per doel worden opgevoerd.
Elk doel kent maximaal drie activiteiten. Activiteiten zijn de handelingen die bijdragen aan het bereiken van
de doelstellingen. Ook hiervoor geldt dat het uitgangspunt is dat er maximaal twee indicatoren per activiteit
worden opgevoerd. Voor de rest blijft de structuur van de begroting en de programmabladen grotendeels
hetzelfde.
De voorbeelden van doelen, activiteiten en indicatoren in deze bijlage zijn realistisch opgezet, maar zijn
fictief. Het voorbeeld is uitgewerkt om te laten zien hoe de nieuwe structuur eruit ziet, met onder meer
een schematisch overzicht van de doelen en activiteiten en een nadrukkelijke verbinding tussen doelen en
activiteiten. Deze duidelijke verbinding is nodig om de gewenste koppeling tussen doelen en middelen te
kunnen maken.
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Figuur B.2. Doelenboom programmaonderdeel ‘Openbaar vervoer’
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Doel 2

Het Amsterdamse OVnetwerk is fijnmazig,
kostenefficiënt, goed onderhouden en milieuvriendelijk

De veerverbindingen
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Noordzeekanaal sluiten aan
bij de vervoersvraag en zijn
kostenefficiënt

Activiteit 1.a

Activiteit 2.a

Onderhouden en uitbreiden
van fijnmazig, kostenefficiënt
en milievriendelijk bus- en
tramnetwerk

Onderhouden en uitbreiden
van betrouwbare veer
verbindingen over het IJ

Activiteit 1.b

Activiteit 2.b

Onderhouden en uitbreiden
van betrouwbaar en kosten
efficiënt metronetwerk

Onderhouden en uitbreiden
van betrouwbare veer
verbindingen over het
Noordzeekanaal

Activiteit 1.c

Inzetten op betrouwbaar en
milievriendelijk taxivervoer
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Doel 1
Het Amsterdamse OV-netwerk is fijnmazig, kostenefficiënt, goed onderhouden en milieuvriendelijk.
Vanaf 2019 ligt sterk de nadruk op duurzaamheid. Door op den duur  zonnepanelen op alle daartoe geschikte haltes te
plaatsen dragen de stad bij aan de reductie van CO2-uitstoot en bespaart het geld.
In 2019 wordt begonnen met de aanleg van een aantal stations tussen de halte Isolatorweg en het Centraal Station.
Hiermee wordt de metroringlijn gesloten. Dat wil zeggen dat het tracédeel tussen Isolatorweg en Centraal Station
wordt toegevoegd. Het nieuwe tracédeel loopt via de nieuwe metrostations Haven-Stad, Westerpark en Haarlemmer
Houttuinen naar Centraal Station en is ongeveer 4 km lang.  
De groei van het aantal taxichauffeurs op de opstap- en belmarkt in Amsterdam houdt aan. Voor de kwaliteitsverbetering van de opstapmarkt moet de regulerende rol van de Toegelaten Taxiorganisaties (TTO’s) toenemen. Daarnaast
wordt ook ten aanzien van de taximarkt ingezet op duurzaamheid.
Indicatoren doel 1
1.1

1.2

Rapportcijfer tevredenheid
reizigers over het bus-, tram- en
metrovervoer
Percentage klanten dat een
taxirit waardeert met minimaal
een 5,5

Peilwaarde
(peiljaar)
7,4
(2015)

Rekening
2017
7,5

Begroting
2018
7,5

Begroting
2019
8,0

93%
(2013)

95%

95%

96%

Prognose
2020-2022
8,0
‘20
8,0
‘21
8,1
‘22
97%
‘20
97%
‘21
97%
‘22

Activiteit 1.a
Onderhouden en uitbreiden van fijnmazig, kostenefficiënt en milieuvriendelijk bus- en tramnetwerk
Indicator activiteit 1.a
1.a.1 Percentage bussen en trams
dat op tijd rijdt
1.a.2 Het percentage bus- en
tramhaltes dat is voorzien van
zonnepanelen op het dak

Peilwaarde
(peiljaar)
n.v.t.

Rekening
2017
n.v.t.

4% Geen meting
(2018)

Begroting
2018
n.v.t

Begroting
2019
80%

Geen meting

10%

Prognose
2020-2022
8,0
‘20
8,0
‘21
8,1
‘22
30%
‘20
50%
‘21
70%
‘22

Activiteit 1.b
Onderhouden en uitbreiden van fijnmazig, kostenefficiënt en milieuvriendelijk metronetwerk
Indicatoren activiteit 1.b
1.b.1

Percentage metro’s dat op tijd
rijdt

1.b.2

Voortgang aanleg metroringlijn

Peilwaarde
(peiljaar)
n.v.t.

Rekening
2017
n.v.t.

Begroting
2018
n.v.t

Begroting
2019
80%

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t

Halte
Transformatorweg
gebouwd

Peilwaarde
(peiljaar)
10% (2018)

Rekening
2017
Geen meting

Begroting
2018
Geen meting

Begroting
2019
15% (2019)

3% (2018)

Geen meting

Geen meting

10% (2019)

Prognose
2020-2022
85%
‘20
90%
‘21
90%
‘22
Halte
‘20
WP af
‘21
‘22 Ringlijn
af n.v.t.

Activiteit 1.c
Inzetten op betrouwbaar en milieuvriendelijk taxivervoer
Indicatoren activiteit 1.c
1.c.1

Percentage bij TTO’s aangesloten elektrische taxi’s

1. c.2 Percentage taxistandplaatsen
met minimaal twee laadpalen

Prognose
2020-2022
18%
‘20
30%
‘21
42%
‘22
25%
‘20
45%
‘21
80%
‘22
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Doel 2
De veerverbindingen over het IJ en het Noordzeekanaal sluiten aan bij de vervoersvraag en zijn kostenefficiënt en
milieuvriendelijk
De toenemende populariteit van Noord heeft de afgelopen jaren geleid tot de inzet van meer veren en maatregelen
om de drukte in goede banen te leiden. Door de uitgifte van vier 24-uursvergunningen aan horecagelegenheden op
het NDSM-terrein moeten bezoekers in het weekend de mogelijkheid geboden worden om met de pont terug te keren
naar de stad.
Indicatoren doel 2
Peilwaarde
Rekening
Begroting
Begroting
Prognose
(peiljaar)
2017
2018
2019
2020-2022
8,0
2.1
Rapportcijfer tevredenheid
7,4 (2015)
7,5
7,5
8,0
‘20
8,0
reizigers over veren
‘21
8,1
‘22
10%
2.2
Percentage veren dat elektrisch is
0% (2018)
0%
0%
10%
‘20
20%
‘21
20%
‘22
Activiteit 2.a
Onderhouden en uitbreiden van betrouwbare en milieuvriendelijke veerverbindingen over het IJ
Indicatoren activiteit 2.a
2.a.1

Percentage veren dat op tijd
vaart

2.a.2

Aantal weekenden per jaar
dat de NDSM-veerpont
nachtdienst draait

Peilwaarde
(peiljaar)
n.v.t.

Rekening
2017
n.v.t.

Begroting
2018
n.v.t

Begroting
2019
80%

0% (2018)

0%

0%

50%

Prognose
2020-2022
85%
‘20
90%
‘21
90%
‘22
100%
‘20
100%
‘21
100%
‘22

Activiteit 2.b
Onderhouden van betrouwbare en milieuvriendelijke veerverbindingen over het Noordzeekanaal
Indicator activiteit 2.b
2.b.1

Percentage veren dat op tijd
vaart

Peilwaarde
(peiljaar)
n.v.t.

Rekening
2017
n.v.t.

Begroting
2018
n.v.t

Begroting
2019
80%

Prognose
2020-2022
85%
‘20
90%
‘21
90%
‘22
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