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1 Inleiding en leeswijzer 

De uitbraak van het coronavirus heeft een grote impact op onze stad en de gemeente. We hebben 

dit voorjaar te maken met de maatregelen die zijn getroffen om de crisis rond het corona virus het 

hoofd te bieden. Ook heeft de uitbraak van het coronavirus grote impact op onze begroting. Al is 

de precieze omvang van deze impact bij het opstellen van deze voorjaarsbrief nog erg onzeker.  

 

Volgens de standaard P&C-cyclus vindt in het voorjaar de integrale hoofdbesluitvorming over de 

begroting voor het volgend kalenderjaar en over de jaren daarna in de meerjarenbegroting plaats. 

Gegeven de huidige crisis en de bijbehorende onzekerheden, heeft het college besloten de 

integrale hoofdbesluitvorming uit te stellen tot na de zomer en plaats te laten vinden bij de 

Begroting 2021.  

 

Deze brief laat voor 2020 diep rode cijfers zien als gevolg van de coronacrisis. Hierin is de recente 

brief van het Rijk over compensatie nog niet verwerkt. De verdeling van deze compensatie is ook 

nog niet bekend. Er zijn en blijven voorlopig nog veel onzekerheden. Naar verwachting ook 

wanneer we later in het jaar de begroting en najaarsnota publiceren. De daadwerkelijke impact 

van de coronacrisis kunnen we pas bij het opmaken van het Jaarverslag 2020 overzien. Voor het 

opvangen van een negatief resultaat is er in eerste instantie de Algemene Reserve. Die vormt met 

€ 260 miljoen een behoorlijke buffer. Maar vanwege de huidige prognose is het mogelijk dat deze 

buffer volledig uitgeput raakt. Tegelijkertijd blijven we ook investeren in de stad. Juist in deze tijd 

is dat belangrijk. 

 

1.1 Voorjaarsbrief in plaats van voorjaarsnota 

Als gevolg daarvan werken we dit jaar niet aan een voorjaarsnota, maar aan een (compactere) 

voorjaarsbrief. De Voorjaarsbrief 2020 zal alleen het noodzakelijke bevatten en beleidsarm zijn. 

Het uitgangspunt is dat in dit product alleen de jaarschijf 2020 (het lopende jaar) wordt 

opgenomen, behoudens eventuele noodzakelijke besluiten. De begrotingsgevolgen in de 

meerjarenraming maken onderdeel uit van het besluitvormingsmoment na de zomer.  

 

De voorjaarsnota is geen verplichte nota vanuit de wetgeving. Wel is deze nota opgenomen in de 

Financiële verordening en de daarop gebaseerde beleidsnota Planning en Control (2017). Deze 

beleidsnota is vastgesteld door de gemeenteraad, en geeft onder andere aan wat het doel en de 

achtergrond is van de P&C-producten die aan de gemeenteraad worden aangeboden en aan welke 

eisen deze producten moeten voldoen. 
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In de beleidsnota is opgenomen dat in het voorjaar één boekwerk wordt voorgelegd aan de raad, 

dat bestaat uit twee onderdelen: de voorjaarsnota (viermaandsrapportage) en de kadernota 

(bestuurlijke keuzes). 

• Het voorjaarsnota-deel (viermaandsrapportage) geeft de voorstellen voor 

begrotingswijzigingen voor het lopende jaar voor de bestuurlijk relevante onderwerpen en 

de begrotingswijzigingen die de toleranties voor programmaonderdelen, reserves en 

investeringsvoorstellen te boven gaan.  

• Het kadernota-deel (bestuurlijke keuzes) bevat op hoofdlijnen de voorstellen voor 

(wijzigingen in) de financiële en beleidsmatige kaders voor de programmabegroting van 

het opvolgende jaar, de meerjarenbegroting en de kaders voor nieuwe investeringen. 

 

De Voorjaarsbrief 2020 is vergelijkbaar met wat we normaliter verstaan onder het voorjaarsnota-

deel (viermaandsrapportage), met als verschil dat in de Voorjaarsbrief 2020 alleen 

begrotingswijzigingen voor het lopende jaar aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Zoals 

eerder aangegeven bevat de Voorjaarsbrief 2020 alleen het hoogst noodzakelijke, dit betekent: 

• Voorlopige ontwikkelingen op de algemene middelen (onder andere gemeentefonds, 

dividenden en belastingen) en van de crisis-effecten alleen de verwerking van de Noodkas 

en de ontwikkeling van de parkeeropbrengsten;  

• Zaken die niet kunnen wachten op integrale besluitvorming; 

• Technische en neutrale wijzigingen. 

 

Aangezien het hoofdbesluitvormingsmoment wordt uitgesteld tot na de zomer (bij de begroting), 

verschuift het kadernota-deel (bestuurlijke keuzes) tot na de zomer. De Voorjaarsbrief 2020 is 

daarom – op een paar uitzonderingen na – beleidsarm. De uitzonderingen worden in deze 

Voorjaarsbrief 2020 toegelicht. 

1.2 Crisis-effecten in Voorjaarsbrief 2020 en Statusrapport 

De voorjaarsbrief bevat een voorlopig inzicht in de effecten van de crisis op onze begroting. We 

sluiten daarbij aan bij de inschatting die reeds aan de raad is verstuurd in de ‘Financiële 

impactanalyse corona crisis’ bij de vijfde verzamelbrief. Deze effecten zijn gebaseerd op een 

scenario en vanzelfsprekend zijn deze effecten nog met veel onzekerheden omgeven. 

 

De crisiseffecten zullen richting de begroting worden gemonitord en verder worden uitgewerkt. 

Het is hierbij van belang op te merken dat een kwantificering van deze effecten, gegeven de 

onzekerheden die nu gelden, kunnen en zullen blijven schuiven.  

Een eerste verfijning van de crisiseffecten op onze begroting zal de vorm krijgen van een 

zogenoemd ‘voorlopig statusrapport’. Dit statusrapport wordt nog voor de raadsbehandeling van 

deze Voorjaarsbrief 2020 verstuurd aan de gemeenteraad. Het doel van het statusrapport is om de 

gemeenteraad een actueel inzicht te geven in de gevolgen van de crisis op onze begroting, op 

basis van de huidige inschattingen. Het statusrapport zal een verfijning bevatten ten opzichte van 
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de effecten die nu meelopen in de Voorjaarsbrief 2020, maar is nog geen gedetailleerde 

uitwerking. Daar waar de Voorjaarsbrief 2020 een daadwerkelijke begrotingswijziging is (voor 

alleen het jaar 2020), is het statusrapport een verfijnde prognose van de crisiseffecten. 

1.3 Leeswijzer 

Voorjaarsbrief 2020 

In hoofdstuk 2 Het financiële beeld komt de budgettaire situatie aan de orde. Hier lichten we de 

belangrijkste financiële ontwikkelingen toe. Hoofdstuk 3 Solvabiliteit en schuldraming gaat in op 

de impact van de ontwikkelingen in deze voorjaarsbrief op de solvabiliteit en op de ontwikkeling 

van de schuld. Het hoofdstuk Weerstandsvermogen (en niveau Algemene Reserve) geeft weer in 

welke mate de begroting van de gemeente Amsterdam bestand is tegen risico’s. Het gaat in op de 

ontwikkeling van het weerstandsvermogen en het niveau van de Algemene Reserve. 

 

Bijlagen 

In bijlage 1 zijn de financiële toelichtingen per programmaonderdeel opgenomen. Er wordt per 

programmaonderdeel aangegeven wat de ontwikkelingen zijn ten opzichte van de Begroting 

2020. Alleen de wijzigingen groter dan € 1 miljoen worden toegelicht, conform de beleidsnota 

Planning en Control-cylcus (2017). Afwijkingen kleiner dan € 1 miljoen worden niet specifiek 

toegelicht.  

 

Bijlage 2 geeft per programma en programmaonderdeel een overzicht van de baten en lasten.  

In bijlage 3 is het verloop van de reserves en voorzieningen opgenomen. Daarbij is per reserve en 

voorziening inzichtelijk gemaakt wat het verloop is, inclusief de wijzigingen als gevolg van deze 

voorjaarsbrief.  
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2 Financiële hoofdlijnen 

De impact van de coronacrisis op de gemeente Amsterdam is groot. Mede door de financiële 

gevolgen van de crisis presenteren we in de Voorjaarsbrief 2020 een groot tekort van ongeveer  

€ 260 miljoen. Deze verwachting is vanzelfsprekend nog erg onzeker. Dit tekort komt vooral door 

de verwachte lagere inkomsten voor toeristenbelasting, parkeeropbrengsten en dividenden vanuit 

onze deelnemingen. Daarnaast heeft het college besloten een noodfonds van € 50 miljoen in te 

stellen voor de extra kosten die gemaakt worden vanwege de crisis. Dit huidige financiële beeld zal 

grote gevolgen hebben voor het niveau van onze Algemene Reserve. Mocht het tekort uitkomen 

op de raming zoals gepresenteerd in deze Voorjaarsbrief 2020, dan betekent dit dat de stand van 

de Algemene Reserve eind 2020 naar verwachting rond de nul uitkomt. Dat betekent dat er geen 

dekking meer is voor risico’s die zich voordoen of negatieve resultaten in volgende jaren.  

 

Op dit moment is het niveau van de Algemene Reserve voldoende om de eerste financiële effecten 

van de coronacrisis voor het jaar 2020 op te vangen. Bij de Begroting 2021 volgt een nieuwe 

inventarisatie, waarin ook de effecten voor het jaar 2020 opnieuw in kaart worden gebracht. We 

weten dan meer over het verloop van de crisis, de impact op onze begroting en de mate waarin het 

Rijk de gemeenten compenseert voor gemiste inkomsten en noodzakelijke extra uitgaven door de 

coronacrisis. We zullen dan ook bezien in welke mate maatregelen nodig zijn om de Algemene 

Reserve aan te vullen zodat deze weer toereikend is om de risico’s van de gemeente Amsterdam 

op te kunnen vangen. 

2.1 Het financiële beeld 

In onderstaande tabel 1 staan de saldo relevante ontwikkelingen voor 2020 die volgen uit deze 

voorjaarsbrief ten opzichte van de Begroting 2020. Deze tabel bestaat uit de volgende onderdelen: 

1. Het beginsaldo 

2. De algemene dekkingsmiddelen 

3. Ontwikkelingen in de beleidsprogramma’s 

4. De investeringen 

5. De voorgestelde kasschuiven 

 

De onderdelen samen tonen geen sluitende begroting voor 2020. Onder de tabel lichten we de 

verschillende ontwikkelingen per onderdeel toe. Voor de ontwikkelingen per programma 

(onderdeel 3 in de tabel) zijn dit bestuurlijk relevante wijzigingen. In bijlage 1 en 2 bij deze 

voorjaarsbrief is het financiële totaalbeeld per programma en programmaonderdeel opgenomen. 

De totalen per programma in deze bijlagen sluiten niet aan met de cijfers die hieronder zijn 
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gepresenteerd. Dit komt omdat in bijlagen 1 en 2 alle mutaties zijn opgenomen, ook de 

beleidsarme neutrale en technische mutaties. 

 

Er is nu nog veel onzekerheid over de gevolgen van de coronacrisis op onze begroting. In de 

Voorjaarsbrief 2020 geven wij een voorlopige inschatting. Daardoor kan het voorkomen dat de 

vooruitzichten op onderdelen achterhaald zijn bij het publiceren van deze voorjaarsbrief. In de 

inleiding is reeds aangegeven dat dat we voor de effecten van de crisis het scenario volgen uit de 

Financiële impactanalyse van de vijfde verzamelbrief die is verstuurd aan de gemeenteraad.  

 

Tabel 1. Mutaties bij Voorjaarsbrief 2020 met een effect op het saldo (bedragen x € 1 miljoen) 
 2020 

  

1. BEGINSALDO 0,0 

Saldo Begroting 2020 0,0 

  

2. ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN -248,8 

2a Gemeentefonds 9,5 

2b Dividenden deelnemingen -53,4 

2c Belastingen -99,7 

2d Renteresultaat 0,0 

2e Erfpacht -2,2 

2f Jaarafsluiting 2019 7,4 

2g Eindejaarsmarge 14,6 

2h Noodkas -50,01 

2i Parkeeropbrengsten  -75,0 

  

3. ONTWIKKELINGEN IN DE BELEIDSPROGRAMMA’S -18,3 

Programma 1 Veiligheid -3,1 

Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat -0,3 

Programma 3 Economie 0,0 

Programma 4 Kunst, cultuur en erfgoed 0,0 

Programma 5 Onderwijs 0,0 

Programma 6 Sport 0,0 

Programma 7 Werk, inkomen en participatie 0,0 

Programma 8 Volksgezondheid, jeugd en zorg -14,6 

Programma 9 Duurzaamheid en ruimtelijke ordening 4,9 

Programma 10 Grond -1,1 

Programma 11 Wonen en groen -4,1 

Programma 12 Moderne open overheid 0,0 

Onderdeel B Bestuur en Organisatie 0,0 

                                                                    
1 Hier is voor een correct beeld al rekening gehouden met € 50 miljoen voor de Noodkas. Dit negatieve effect voor 
2020 loopt echter in het rekeningresultaat en is daarmee geen onderdeel van de begrotingswijzigingen in deze 
Voorjaarsbrief 2020. 
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 2020 

  

4. INVESTERINGEN 26,1 

Actualisatie kapitaallasten investeringen 26,1 

  

5. KASSCHUIVEN -20,4 

Programma 1 Veiligheid (en B) -0,4 

Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat 0,1 

Programma 7 Werk, inkomen en participatie -12,3 

Programma 8 Volksgezondheid, jeugd en zorg -4,2 

Programma 9 Duurzaamheid en ruimtelijke ordening -3,7 

  

EINDSALDO -261,4 

  

2.1.1 Beginsaldo 

Op 7 november 2019 stelde de gemeenteraad de Begroting 2020 vast. Het (meerjarige 

budgettaire) saldo uit de Begroting 2020 is de laatst vastgestelde begrotingsstand. Het is daarmee 

het uitgangspunt voor het budgettaire beeld van deze Voorjaarsbrief 2020. 

2.1.2 Algemene dekkingsmiddelen 

Gemeentefonds 

Ieder jaar publiceert het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties drie 

zogenoemde circulaires (de meicirculaire, de septembercirculaire en de decembercirculaire) 

waarin staat wat de ontwikkeling is van het Gemeentefonds. Op basis van deze circulaires wordt 

duidelijk wat de gevolgen zijn voor de uitkering die wij ontvangen uit het Gemeentefonds.  

 

In deze Voorjaarsbrief 2020 verwerken we de effecten van het Gemeentefonds voor het jaar 2020. 

De effecten voor 2021 en verder volgen bij de Begroting 2021. Richting de begroting zal de 

ontwikkeling van het Gemeentefonds nog wijzigen door de Meicirculaire 2020. Daarnaast lopen 

nog gesprekken met het Rijk over concrete aanpassingen van het accres en de bijbehorende 

systematiek vanwege de crisis. Ook wordt er met het Rijk gesproken over een mogelijke 

compensatie op korte termijn voor de effecten van de crisis. 

 

Dividenden deelnemingen 

De dividendinkomsten (het resultaat op deelnemingen) stellen we jaarlijks bij de voorjaarsnota en 

de begroting bij. Dit jaar bestaat de bijstelling voor een deel uit de ‘reguliere’ bijstelling van de 

dividenden, die we voorafgaand aan de crisis hebben geïnventariseerd. Daarnaast raakt de crisis 

de dividendontvangsten flink. Per saldo zorgt dit voor een nadeel van € 53,4 miljoen in 2020. 
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De ‘reguliere’ bijstelling van voor de crisis zorgt per saldo voor een nadeel in 2020 van € 3,4 

miljoen. Dit komt vooral doordat we in deze bijstelling rekening houden met € 3,5 miljoen voor het 

verzelfstandigingstraject van AEB in 2020. 

 

Daarnaast zien we de eerste effecten van de crisis op onze dividendontvangsten. Deze effecten 

zijn omvangrijk en geven voor de lange termijn nog veel onzekerheden. Voor een eerste raming 

van de effecten van de coronacrisis op de dividenden volgen we het scenario uit de Financiële 

impactanalyse van de vijfde verzamelbrief.  

 

Belastingen 

De belastingopbrengsten stellen we jaarlijks bij de voorjaarsnota en de begroting bij. Er is een 

eerste schatting opgesteld van het verwachte effect van de crisis op de belastinginkomsten. Dit 

zorgt voor een nadeel van € 100 miljoen in 2020, dat aansluit bij het scenario uit de Financiële 

impactanalyse van de vijfde verzamelbrief. Dit komt vooral door lagere inkomsten voor 

toeristenbelasting.  

 

Renteresultaat 

Bij de voorjaarsbrief actualiseren we het renteresultaat voor 2020. Zoals in de Begroting 2020 al 

aangegeven, stijgt het renteresultaat omdat wij goedkoper kunnen lenen door de gedaalde 

marktrente. We kunnen inmiddels tegen 0,25 procent nieuwe langlopende leningen afsluiten. Bij 

de Begroting 2020 was dat nog tegen 1 procent. Tegenover dit voordeel staat het nadeel van € 7,2 

miljoen lagere rentebaten op de verstrekte lening aan AEB.  

 

Het renteresultaat voor 2020 komt per saldo hoger uit dan waar we in de begroting rekening mee 

hielden. Dit zorgt voor een meevaller van € 11,0 miljoen in 2020. De meevaller van het 

renteresultaat in 2020 voegen we volgens het coalitieakkoord toe aan de Algemene Reserve tot 

een weerstandsratio van 1,4.  

 

Erfpacht 

Het erfpachtresultaat daalt ten opzichte van de Begroting 2020. Dat komt door de verwachte 

overstap van bestaande canonbetalende erfpachters naar eeuwigdurende afkoop. Hierdoor daalt 

de erfpachtcanonbaat voor 2020. De ontvangen afkoopsommen resulteren in een schuldafname 

en daarmee lagere rentelasten. Dit rentevoordeel verantwoorden we hierboven bij renteresultaat. 

 

Jaarafsluiting 2019  

 

Resultaat 2019 

Het resultaat over 2019 is € 83,1 miljoen negatief, zoals in het Jaarverslag 2019 staat dat op 7 mei 

2020 is gepubliceerd. Het negatieve resultaat brengen we ten laste van de Algemene Reserve. 

 

 

 



 

10 

Gemeente Amsterdam 

Voorjaarsbrief 2020 

      

4 juni 2020 

Frictiekosten 2019 

De gemaakte frictiekosten in 2019 zijn € 7,4 miljoen. Dit is onderdeel van de besluitvorming bij het 

Jaarverslag 2019. Volgens de systematiek verwerken we de onttrekking voor deze kosten in de 

begroting van het volgend boekjaar. 

 

Eindejaarsmarge  

We berekenden de eindejaarsmarge door de cijfers uit het Jaarverslag 2019 af te zetten tegen de 

begroting. De eindejaarsmarge is bedoeld om een eventuele onderbesteding mee te kunnen 

nemen naar een volgend jaar (maximaal 1 procent van het lastentotaal van een programma) of een 

overschrijding als een taakstelling op te nemen voor het komend jaar. Dit is een afspraak uit de 

Financiële Samenwerkingsafspraken (FSA) van het college. De uitsplitsing per programma is als 

volgt: 

 

Tabel 2. Eindejaarsmarge 
 2020 

Programma 1 1,9 

Programma 2 -5,7 

Programma 3 0 

Programma 4 1,9 

Programma 5 2,7 

Programma 6 -0,4 

Programma 7 3,7 

Programma 8 -20,6 

Programma 9 3,4 

Programma 10 0 

Programma 11 2,4 

Programma 12 1,0 

Onderdeel B -1,5 

Totaal -11,2 

 

Een positieve eindejaarsmarge levert bestedingsruimte in 2020 op in de beleidsprogramma’s. Hier 

is bij sommige programma’s rekening mee gehouden om tot een sluitend beeld te geven. Het 

saldo van € 11,2 miljoen van de overschrijdingen uit 2019 verwerken we taakstellend als ruimte in 

de algemene middelen voor 2020. In programma 9 is de eindejaarsmarge van € 3,4 miljoen over 

2019 al ingezet. In tabel 1 presenteren we daarom voor de eindejaarsmarge € 14,6 miljoen in plaats 

van bovenstaande € 11,2 miljoen. Voor een aantal programma’s is de eindejaarsmarge een 

taakstelling. Het college zal bij de besluitvorming over de Begroting 2021 beslissen over de 

invulling van deze taakstellingen. Volgens de financiële samenwerkingsafspraken is het mogelijk 

om de taakstelling in te vullen over meerdere jaren. 
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Noodkas  

Het college heeft besloten een Noodkas in te stellen van € 50 miljoen voor de effecten van de 

coronacrisis, dat aansluit bij het scenario uit de Financiële impactanalyse van de vijfde 

verzamelbrief. De kosten die we vanuit de Noodkas maken, werken direct negatief door in het 

rekeningresultaat. Ze komen daarmee ten laste van de Algemene Reserve. Omdat dit doorwerkt 

in het rekeningresultaat, leidt dit in deze voorjaarsbrief niet tot een begrotingswijziging. Daarom is 

de Noodkas niet verwerkt in de financiële tabellen in de bijlage. 

 

Parkeeropbrengsten 

We verwachten lagere parkeeropbrengsten voor 2020 door de coronacrisis. De 

parkeeropbrengsten voegen we normaliter toe aan de reserve Stedelijk Mobiliteitsfonds (SMF). De 

lagere parkeeropbrengsten leiden in deze Voorjaarsbrief 2020 (nog) niet tot een lagere toevoeging 

aan het SMF, omdat het college bij de behandeling van de Begroting 2021 besluit over de verdere 

dekking van de lagere parkeeropbrengsten. 

2.1.3 Ontwikkelingen in de beleidsprogramma’s 

In de tabel over het financieel beeld (tabel 1) is in onderdeel 3 opgenomen welke afwijkingen ten 

opzichte van de begroting zich voordoen per programma. Dit zijn alleen de bestuurlijk relevante 

ontwikkelingen. Daardoor verschillen de afwijkingen op programmaniveau uit tabel 1 van de totale 

effecten op programmaniveau uit bijlagen 1 en 2 van deze voorjaarsbrief. Hieronder lichten we per 

programma kort toe welke relevante ontwikkelingen er zijn. 

 

Programma 1 – Veiligheid 

 

Bestuursopdracht Zuid Oost  
Het college heeft in december de bestuursopdracht Zuidoost ‘Brede maatschappelijke aandacht 

voor Zuidoost en versterking van bestuurlijke regie en uitvoering' vastgesteld. Hierin staat om met 

voorstellen te komen voor het versterken van de gemeentelijke inzet voor de opgave in Zuidoost 

en dit samen met maatschappelijke partners te doen. Uitwerking van deze opdracht volgt in het 

eerste half jaar van 2020 in een Masterplan Zuidoost. Vooruitlopend op het Masterplan zijn de 

verwachte kosten voor 2020 € 2,0 miljoen extra voor de versterkingen in Zuidoost 2020. 

 

Programma Weerbare Stad  

Door vertraging in 2019 is er op het programma Weerbare stad (aanpak ondermijning) € 0,5 

miljoen nodig in 2020. Deze middelen konden bij het Jaarverslag 2019 niet worden toegevoegd 

aan een reserve, maar zijn te vergelijken met de incidentele coalitiemiddelen die via de daarvoor 

ingestelde reserve kunnen worden overgeheveld naar andere jaren. De onderbesteding op het 

programma in 2019 komt daarom beschikbaar in 2020. 
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Digitale Veiligheid/ Cybercrime 

Eind 2019 startte een taskforce om digitale veiligheid voor Amsterdammers en ondernemers te 

verbeteren. Per jaar worden er tienduizenden mensen slachtoffer van digitale criminaliteit. Alleen 

al in de eerste drie maanden van 2020 steeg het aantal cyberaanvallen 40 procent. Samen met 

maatschappelijke instellingen, bedrijven, politie en bewoners zorgen we voor voorlichting, 

preventie en mogelijkheden tot handhaven. Daarnaast bouwen we kennis en kunde binnen de 

gemeente Amsterdam op. Voor het opstartjaar 2020 is ruim € 0,6 miljoen nodig om door te 

kunnen gaan met de taskforce, diensten en producten. 

 

Programma 2 – Verkeer, vervoer en waterstaat 

 

Indexatie aanschaf IJveren 64 en 65 

We hebben een investeringssubsidie beschikbaar gesteld aan de GVB. In 2017 sloot de GVB via een 

aanbesteding een contract met een werf om twee schepen op te leveren. Hierin is vastgelegd dat 

de stijgende (staal)prijzen worden doorberekend in de aankoopbudgetten. Deze indexatie betreft 

€ 0,3 miljoen. De schepen zijn al geleverd of levering volgt in 2020.  

 

Programma 3 – Economie  

 

Invest-MRA 

Als enige regio in Nederland hebben de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en Noord Holland 

Noord (NHN) geen regionale ontwikkelingsmaatschappij (Utrecht heeft een regionale 

ontwikkelingsmaatschappij in oprichting). Hierdoor mist de regio een partner voor de aansluiting 

op Invest-NL, waar ongeveer € 1,75 miljard beschikbaar is. Hiermee loopt de MRA het risico dat 

deze rijksmiddelen onvoldoende landen in deze regio. Daarom werken we aan de oprichting van 

de regionale evenknie van Invest NL: Invest-MRA. Het zijn twee direct met elkaar verbonden 

onderdelen: business development en een fonds dat zelf geld meebrengt voor investeringen. De 

nadruk van Invest-MRA zal liggen op energietransitie, circulaire economie en CO2-reductie. 

Daarnaast kan Invest-MRA een rol spelen in het herstel van een duurzame economie in de 

herstelfase van de coronacrisis. 

  

We besloten mee te doen aan het investeringsfonds van Invest-MRA met maximaal € 40 miljoen. 

Voorwaarde is wel dat de provincie Noord-Holland meedoet. Hiervan financieren we 30 procent 

met eigen vermogen (€ 12 miljoen) en 70 procent met vreemd vermogen (€ 28 miljoen). De 

volledige dekking van het eigen vermogen van € 12 miljoen komt uit de economische 

structuurmiddelen. 

 

Programma 4 – Kunst en cultuur 

 

Nationaal Holocaust Museum 

Dit museum is in 2016 opgericht. Er was een internationale fondsenwervingscampagne voor een 

volwaardig museum en het renoveren van de Hollandsche Schouwburg. Aan ons wordt een 
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bijdrage van € 5,0 miljoen gevraagd. We stellen een financiële bijdrage beschikbaar en dragen het 

eigendom van het pand over. Onderdeel van de bijdrage van € 5,0 miljoen is de waarde van het 

pand. We dekken de bijdrage geheel binnen het programma door verschillende ombuigingen 

binnen het programma (€ 1,3 miljoen) en de inzet van de eindejaarsmarge. 

 

Programma 5 - Onderwijs 

 

Tegengaan lerarentekort 

Voor het tegengaan van het lerarentekort is in de jaren 2020 tot en met 2024 in totaal € 17 miljoen 

nodig. Hiervoor is in die jaren € 10 miljoen dekking beschikbaar binnen het programma Onderwijs. 

 

We hebben voor 2020 € 2,9 miljoen vrijgemaakt voor: incidentele overbruggingsmiddelen 

(ondersteuning van scholen met het omgaan met tekorten), teambeurzen en extra projecten en 

uitvoerings- en organisatiekosten. Het overige deel voeren we pas uit nadat het college daarover 

gaat besluiten bij de Begroting 2021. We vonden in 2020 dekking binnen het programma 

Onderwijs, vanuit de verwachte onderbesteding op het onderwijsachterstandenbeleid (OAB 

middelen). 

 

Programma 7 – Werk, inkomen en participatie 

In dit programma zetten we de eindejaarsmarge van € 3,7 miljoen in voor extra investeringen in 

het IV-portfolio 2020. We willen een efficiënte en effectieve dienstverlening naar de 

Amsterdammers kunnen garanderen. Daarvoor zijn investeringen in ICT-toepassingen en de 

infrastructuur doorslaggevend. Naast de omvangrijke investeringen in de modules voor werk, 

participatie en inkomen, stellen we ook middelen beschikbaar voor de vervanging en 

doorontwikkeling van andere tools en systemen. In 2020 reserveren we hiervoor € 2,0 miljoen. 

Daarnaast zetten we de eindejaarsmarge in voor een versnelling van het startproces Meer kans op 

werk, de armoedeprogramma’s en de verbouwing van de Triade.  

 

Programma 8 – Volksgezondheid, jeugd en zorg 

We blijven inzetten op preventie en de jeugdzorg beschikbaar houden voor wie het nodig heeft. 

Gelijktijdig nemen we maatregelen tegen de jaarlijks stijgende jeugdkosten en daarmee 

samenhangende tekorten op de gemeentebegroting. Een nieuwe inkoop specialistische jeugdhulp 

biedt de mogelijkheid om budgetplafonds op te leggen, aangescherpte transformatiedoelen af te 

spreken en systeemkosten te verminderen. Ook worden de schaarse middelen opnieuw verdeeld 

door prioriteit te geven aan kwetsbare jongeren en op basis van effectiviteit van preventie.  

We houden in onze meerjarenraming 2021-2024 rekening met een afname van de budgetten, 

waarin de jaren 2021 en 2022 een aanpassingsperiode zijn. In die jaren worden grote 

veranderingen doorgevoerd, waarna preventie, normaliseren en differentiëren inhoudelijk en 

financieel effect moeten opleveren. Per saldo zorgt dit ervoor dat in 2020 de lasten met 14,6 

miljoen worden verhoogd. 
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Ook voor de Wmo geldt dat de vraag naar de verschillende producten die onder de Wmo vallen in 

de afgelopen jaren flink is gestegen, onder meer door de vergrijzing en het streven om mensen zo 

lang mogelijk in hun eigen buurt te laten wonen. Omdat de huidige budgetten ontoereikend zijn 

om de groeiende vraag te dekken, kijken we met de nieuwe inkoop per 2021 naar meer financiële 

stuurbaarheid. De nieuwe inkoop van Hulp bij huishouden en Logeeropvang per 2021 biedt de 

mogelijkheid om een budgetplafond af te spreken. Voor Maatschappelijke Opvang en Beschermd 

Wonen geldt dat naast een budgetplafond een essentieel onderdeel van de beheersing van kosten 

zit in het op gang brengen en houden van uitstroom uit dure voorzieningen. Hiertoe worden in 

2020 en 2021 de extra middelen vanuit het Rijk ingezet. 

 

Mochten er, bovenop de al meegewogen verwachte inkomsten uit het Rijk, extra inkomsten uit 

het Rijk komen of mochten de maatregelen leiden tot oplopende wachttijden, dan kunnen we de 

maatregelen heroverwegen bij de Voorjaarsnota 2021. 

 

We maken nu deze keuzes, omdat duidelijkheid nodig is over het beschikbare budget voor de 

inkoop 2021, zodat tijdig afspraken met aanbieders gemaakt kunnen worden voor 2021 en verder. 

De inkoopplafonds die hiervan het gevolg zijn zorgen ervoor dat de uitgaven vanaf 2023 in lijn 

liggen met wat er op dit moment in de meerjarenbegroting beschikbaar is. Voor de jaren 2021 en 

2022 geldt dat de inkoopplafonds hoger liggen dan er ruimte in de begroting is. Dit incidentele 

tekort wordt betrokken bij de besluitvorming over de Begroting 2021. Hetzelfde geldt voor de 

verwachte tekorten in programma 8 op de budgetten die niet samenhangen met de inkoop van de 

specialistische jeugdhulp, aanvullende ondersteuning Wmo en de buurtteams. 

 

Programma 9 – Duurzaamheid en ruimtelijke ordening 

 

Binnengemeentelijke opdrachten 

In 2020 gebruiken we het budget van € 2,8 miljoen voor het onderdeel Binnengemeentelijke 

Opdrachten als dekking binnen het fysieke domein. In de praktijk berekenen we kosten op dit 

onderdeel vaak volledig door aan binnengemeentelijke opdrachtgevers. 

 

Bodemsanering  

De begroting bevat een structurele bijdrage aan de bodemsaneringsopgaven van € 2,1 miljoen. 

We schatten in dat de bijdrage vanuit de algemene middelen voor bodemsanering op dit moment 

niet langer nodig is. Dit vanwege een aanstaande nieuwe ronde van rijksmiddelen en de huidige al 

beschikbare middelen. Deze besparing op bodemsanering betekent een lagere toevoeging aan de 

reserve bodemsanering en nazorg.  

 

Programma 10 – Grond  

 

Indexatievergoeding Vereveningsfonds en reserve Zuidas 

Bij de reserves en voorzieningen in het Vereveningsfonds en Zuidas geldt een jaarlijkse 

indexatievergoeding van 2 procent. Dit is compensatie voor prijsinflatie voor investeringen die we 

uit de reserve bekostigen (bijvoorbeeld bijdrage aan Zuidasdok). Actualiseren van de 
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indexatievergoeding heeft voor 2020 een negatief effect van € 0,8 miljoen. De 

indexatievergoeding is lager door de lagere stand van de reserve (onder andere het gevolg van een 

uitname bij de Voorjaarsnota 2019).  

 

IV kosten 

Bij de Voorjaarsnota 2019 was er bij de doorontwikkeling van de informatievoorziening een 

herschikking van budgetten. Door de herschikking komen lasten van Informatievoorziening nu ten 

laste van algemene middelen. We dekten ze eerder uit het Vereveningsfonds. 

 

Programma 11 – Wonen en groen 

 

Inkomsten reclame (vooral billboards) 

De reclame-inkomsten stellen we naar beneden bij met € 1,7 miljoen. Dit komt vooral doordat de 

contracten aflopen voor in totaal 60 schermen, billboards en vitrines. De markt voor 

billboardreclame is veranderd, waardoor minder billboards mogelijk zijn.  

 

Handhaving Woonboten 

Voor de handhaving woonboten is € 0,4 miljoen nodig in 2020. Het gaat hier om het uitvoeren van 

een wettelijk taak onder de Wabo. De dekking voor deze extra uitgaven komt uit programma 9. 

 

Inkomsten evenementen 

De maatregel in de Voorjaarsnota 2019 om € 2,0 miljoen te incasseren voor gebruik van de 

openbare ruimte door evenementen bleek in 2020 nog niet haalbaar. Hierdoor ontstaat een 

incidenteel tekort van € 2,0 miljoen.  

2.1.4 Investeringen 

Met het verschuiven van de integrale hoofdbesluitvorming tot na de zomer, is ook de 

besluitvorming over nieuwe investeringen doorgeschoven, dat wil zeggen over de investeringen 

die in 2021 beginnen. In de Voorjaarsbrief 2020 actualiseren we de begrote kapitaallasten van de 

reeds door de gemeenteraad goedgekeurde investeringen. Tevens zijn twee noodzakelijke 

besluiten genomen over investeringen in 2020. Deze onderwerpen lichten we hieronder verder 

toe.  

 

Actualisatie kapitaallasten 

Ten eerste kijken we naar de actualisatie van bestaande activa en lopende investeringen. Dit 

betreft dus de bestaande activa van de gemeente (in het verleden afgeronde investeringen) en de 

lopende investeringen waarover het college (en de raad) al heeft besloten. Het betreft dus alle 

investeringen tot en met aanvangsjaar 2020. In het kader van de jaarafsluiting over 2019 worden 

de activa op onze balans geactualiseerd, en wordt gekeken naar het actuele uitvoeringsbeeld van 

lopende investeringen. De bijbehorende kapitaallasten in onze begroting worden op basis van die 

actualisatie bijgesteld. 
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Deze actualisatie voeren we uit voor het lopende begrotingsjaar. De actualisatie is nodig om de 

kapitaallasten in de vastgestelde meerjarenraming aan te laten sluiten met de (verwachte) 

voortgang in de investeringen.  

 

In de Voorjaarsbrief 2020 is de actualisatie uitgevoerd. De herberekening hebben we daarna 

afgezet tegen de in de begroting opgenomen rente- en afschrijvingslasten. Per saldo leidt de 

actualisatie tot een meevaller. Deze meevaller bedraagt € 26,1 miljoen in 2020.  

 

Noodzakelijke investeringen in 2020 

In deze voorjaarsbrief verwerken we nog twee punten rond noodzakelijke investeringen in 2020, 

namelijk de investering in het I-domein en het ophogen van het krediet voor het metronet. 

 

Investeringen I-domein 

Voor programma 12 is het voorstel om drie voor het I-domein noodzakelijke investeringen 

voorrang te geven voor 2020. We doen dit, omdat eventueel uitstel van deze investeringen 

betekent dat toekomstige investeringsbedragen stijgen. Achterstallig onderhoud dan op en de 

migratiekosten nemen toe. Daarnaast betekent dit dat we verder moeten investeren in de 

bestaande ICT- omgevingen, terwijl deze niet toekomstbestendig zijn. 

 

De totale investeringsomvang bedraagt € 6,1 miljoen en bestaat uit investeringen in achterstallig 

ICT-onderhoud (€ 3,3 miljoen), het inzetten van de overgang naar een infrastructuurplatform (€ 2,3 

miljoen) en een betrouwbare stedelijke toegangsbeveiliging (€ 0,5 miljoen). De kapitaallasten van 

deze investering dekken we binnen het totaalplafond over 2020. 

 

Investering S&C 

Een goed functionerend treinbeveiliging- en verkeersleidingsysteem is een voorwaarde voor 

reizigersvervoer op het Amsterdamse metronet. De investering is het Amsterdamse aandeel in de 

aanleg van het nieuwe Signalling & Controlsysteem (S&C) voor het metronet (€ 16,8 miljoen). Het 

is een overschrijding op een bestaand krediet voor het Metrosysteem AMSYS. De ophoging van € 

16,8 miljoen passen we in binnen het investeringsplafond voor programma 2 voor 2020. 

2.1.5 Kasschuiven 

De Financiële Samenwerkingsafspraken maken het mogelijke om meerjarig neutrale kasschuiven 

voor te stellen. In onderdeel 5 van tabel 1 staat welke kasschuiven we bij de Voorjaarsbrief 2020 

verwerken. De kasschuiven groter dan € 1 miljoen lichten we hieronder verder toe. De meerjarige 

effecten op de jaren 2021 en verder volgen bij de Begroting 2021. 

 

Programma 7 - Professional portal innovatie en investering vernieuwing ICT dienstverlening WPI 

Door de ontwikkeling van een professional portal (PPI) te stoppen, hebben we een nieuwe koers 

voor de dienstafname van ICT-dienstverlening voor werk, participatie en inkomen vastgesteld. Het 
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professional portal was om een digitaal portaal in te richten waarmee de Amsterdammer een 

uitkering kan aanvragen en beheren. Dit lukte ons slechts voor een deel. Via deze kasschuif 

kunnen we de balanswaarde van het PPI versneld afschrijven (€ 12,3 miljoen). De dekking voor 

deze eenmalige afschrijving zijn de beschikbare structurele kapitaallasten uit de 

meerjarenbegroting voor het project professional portal.  

 

Programma 8 - Buurtteams en GGD preventiemiddelen 

Het is belangrijk in 2020 te starten met de preventie tegen ongelijkheid gezondheid, zoals bij 

eenzaamheid en gezondheidsvaardigheden. Dit kan door het naar voren halen van in 2021 en 2022 

begrote middelen voor preventie. Voor de aanbesteding buurtteams stellen we een kasschuif voor 

om de overgangs- en aanloopkosten na gunning te kunnen bekostigen. Zo kunnen we de opstart- 

en invoeringsfase van de buurtteams vormgeven. 

 

Programma 9 - Circulaire economie en coalitiemiddelen duurzaamheid 

De opbouw van de middelen uit het coalitieakkoord voor circulaire economie stijgt door de jaren 

heen. We stelden vast dat het programma nu al veel tempo kan maken als een deel van het budget 

uit latere jaren naar voren gehaald kan worden.  
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3 Solvabiliteit en schuldraming 

De ontwikkelingen in deze voorjaarsbrief hebben invloed op de solvabiliteit en op de ontwikkeling 

van de schuld. 

3.1 Solvabiliteit 

De solvabiliteit geeft de verhouding weer tussen aan de ene kant het eigen vermogen van onze 

gemeente (onze reserves) en aan de andere kant het totaal van onze balans. De solvabiliteit zegt 

dus iets over de mate waarmee ons bezit (onze balans) is gefinancierd met eigen vermogen.  

 

Tabel 3. Kengetal solvabiliteit 
 2018 2019 2020 

Solvabiliteit 58% 55% 51% 

 

De solvabiliteitsratio in 2020 is 51 procent. Ons solvabiliteitsratio ligt in 2020 nog boven de 

signaleringswaarde van 50 procent van de provincie Noord-Holland (onze toezichthouder) en is 

daarmee voldoende.  

3.2 Schuld 

We investeren veel waardoor de schuld stijgt. Ten opzichte van de Begroting 2020 zijn de 

afwijkingen voor het eerst beperkt, maar de schuld stijgt nog steeds fors van € 5,3 miljard eind 

2019 naar € 6,4 miljard eind 2020. Dat is eind 2020 € 0,1 miljard lager dan we bij de Begroting 2020 

verwachtten. De beperkte afwijking komt doordat we opnieuw werken met een 

investeringsplafond. Dit is ingesteld bij de Voorjaarsnota 2019. 

 

Onderstaande grafiek laat de ontwikkeling van de externe schuld zien, waarbij we de schuld 

corrigeren voor grond uitgegeven in erfpacht. Een groot deel van onze externe schuld wordt 

namelijk beïnvloed door aankoop van grond, dat we vervolgens uitgeven in erfpacht. 
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Grafiek 1. Ontwikkeling externe schuld 

 
 

Er zijn verschillende manieren om schuld en de houdbaarheid ervan te beoordelen. Kengetallen 

kunnen helpen meer inzicht te geven in de schuld en de ontwikkeling daarvan beter te begrijpen. 

Hierboven hebben we de solvabiliteitsratio al toegelicht. Hieronder lichten we de netto 

schuldquote verder toe. 

 

Tabel 4. Kengetal schuldquote 
 2018 2019 2020 

Netto schuldquote 80% 96% 108% 

Netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen 75% 91% 102% 

 

De netto schuldquote berekenen we door de netto schuld conform BBV te delen door het 

begrotingstotaal. Het begrotingstotaal zijn de totale baten zonder reservemutaties. We geven de 

netto schuldquote weer zonder en met correctie voor door ons verstrekte leningen om te weten in 

hoeverre er sprake is van doorlenen.  

 

De netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen is 102 procent in 2020. De netto 

schuldquote zonder correctie ligt 6 procentpunten hoger. Hiermee voldoen we aan de 

signaleringswaarde ‘neutraal’ van de provincie Noord-Holland.   
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4 Weerstandsvermogen (en niveau Algemene 

Reserve) 

De mate waarin onze begroting bestand is tegen risico’s, blijkt uit het weerstandsvermogen. Het 

weerstandsvermogen bepalen we door de beschikbare weerstandscapaciteit en de benodigde 

weerstandscapaciteit voor het opvangen van de financiële gevolgen van risico’s. De beschikbare 

weerstandscapaciteit bestaat vooral uit de Algemene Reserve. 

4.1 Impact coronacrisis 

De korte termijn gevolgen van de coronacrisis op de gemeente Amsterdam is heel groot. De 

mogelijke financiële gevolgen voor ons als gemeente staan in verzamelbrief 5. We verwachten dat 

de negatieve invloed op de begroting 2020 tussen de € 275 tot € 360 miljoen ligt. Na 2020 kunnen 

de effecten nog aanhouden en leiden tot een begrotingstekort tussen de € 165 tot € 285 miljoen 

per jaar. Dit zijn met nadruk schattingen.  

 

Hoewel we bij deze voorjaarsbrief een deel van de extra lasten en gemiste inkomsten al hebben 

verwerkt in de begroting, blijft er onzekerheid bij deze schattingen voor het deel wat nog voor ons 

ligt. Daarbij speelt als eerste het verloop van de crisis, het aanpassen aan het ‘nieuwe normaal’ en 

het uitzicht op herstel. Als tweede speelt de mate waarin het Rijk bijdraagt in de baten die wij 

mislopen en de noodzakelijke extra uitgaven door de crisis. Als derde spelen de mogelijkheden van 

bezuinigen, temporiseren of bijstellen van de beleidsuitgaven.  

4.2 Niveau Algemene Reserve  

Het huidige financiële beeld heeft gevolgen voor het niveau van de Algemene Reserve. De 

Algemene Reserve is bedoeld om onverwachte incidentele verliezen te dekken. De gemeenteraad 

bepaalt de hoogte van de Algemene Reserve en neemt daarbij de door het risicoprofiel 

geïndiceerde benodigde weerstandscapaciteit in acht. Bij het Jaarverslag 2019 was de benodigde 

weerstandscapaciteit € 200 miljoen. De Algemene Reserve mag zonder een degelijk herstelplan 

niet te lang veel lager zijn dan € 200 miljoen. Alleen zo blijven we binnen het vastgelegde kader 

van de nota risicomanagement dat de gemeenteraad vaststelde. 

 

Mocht de coronacrisis blijven verlopen zoals op dit moment het geval is, dan zal de Algemene 

Reserve eind 2020 ver onder het benodigde niveau komen. Dat betekent dat er minder tot geen 

dekking meer is voor te verwachten negatieve resultaten in volgende jaren en ook geen dekking 
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voor de benodigde weerstandscapaciteit. Bij de Begroting 2021 volgt een nieuwe inventarisatie 

van de benodigde weerstandscapaciteit. We weten dan meer over het verloop van de crisis en de 

mate van rijkssteun die we kunnen verwachten. Als dat beeld duidelijker is, kunnen we keuzes 

maken voor het weerstandsvermogen. Nu is de conclusie dat het weerstandsvermogen voldoende 

is om de eerste corona-effecten voor 2020 op te vangen, de Algemene Reserve door de crisis 

onder de door de raad vastgestelde norm uit zal komen en dat we naar herstel moeten werken 

met een herstelplan. 
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5 Frictiekosten 

Frictiekosten ontstaan wanneer het behalen van een structurele besparingsmaatregel (ongeacht 

uit welke bezuinigingsoperatie) gepaard gaat met kosten om te komen tot deze besparing. We 

streven ernaar frictiekosten altijd zo laag mogelijk te houden en we verwachten van alle 

organisatieonderdelen dat zij zoveel mogelijk zelf dekking vinden voor frictiekosten. Wanneer dit 

niet mogelijk is, kan een beroep worden gedaan op de frictiekostenreserve. 

5.1 Ontwikkeling frictiekostenreserve 

De stand van de reserve bedraagt € 18,5 miljoen, na verwerking van de gemaakte frictiekosten van 

€ 7,4 miljoen bij het Jaarverslag 2019. In deze voorjaarsbrief ramen we de volgende voorgestelde 

onttrekkingen en toevoegingen. 

 

Tabel 5. Toevoegingen en onttrekkingen frictiekostenreserve (bedragen x € 1 miljoen) 

 2020 

1. Correctie toevoeging Postkanaal 

Verwachte toevoeging wordt gecorrigeerd, omdat het project postkanaal 

in 2018 is stopgezet.           0,9  

2. Bureau Personeel en Organisatie 

Salarislasten van aflopende contracten die niet worden gedekt uit 

inkomsten uit detachering komen ten laste van de frictiekostenreserve.           1,4  

3. Bijstelling frictiekosten Financiële Dienstverlening 

Niet alle medewerkers konden worden geplaatst waardoor boventalligheid 

ontstaat.         -0,1  

4.  GGD - Slagvaardige overheid 

Lasten voor uitkeringen die gepaard gaan met reductie voor personeel 

naar aanleiding van de opgave Slagvaardige overheid. 0,1 

5. Mobile Mapping 

Lasten voor pilots op het gebied van Mobile Mapping; technologie 

waarmee de stad digitaal in kan worden gemeten.           0,6  

6. Afval en Grondstoffen (niet te plaatsen medewerkers) 

Niet alle medewerkers konden worden geplaatst waardoor boventalligheid 

ontstaat.            1,0  

7. Afval en Grondstoffen (transitiemanagers) 

In het kader van de reorganisatie van de directie Afval & Grondstoffen zijn 

tijdelijk twee transitiemanagers ingezet.           0,2  
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 2020 

8. Toezicht en Handhaving Openbare Ruimte (niet te plaatsen 

medewerkers) 

Niet alle medewerkers konden worden geplaatst waardoor boventalligheid 

ontstaat.          -0,2  

9. Toezicht en Handhaving Openbare Ruimte (transitiemanagers) 

In het kader van de reorganisatie van de directie Toezicht en Handhaving 

Openbare Ruimte zijn tijdelijk twee transitiemanagers ingezet.           0,2  

10. Bijstelling frictiekosten Onderwijs, Jeugd & Zorg 

De uitbesteding van ‘Samen Doen’ en gerelateerde managementtaken aan 

maatschappelijke partners.         -0,0  

11. Waternet 

Transitiekosten Nautisch toezicht, beheer en beleid. Het betreft essentiële 

ICT-investeringen die noodzakelijk zijn om de geraamde legesopbrengsten 

te kunnen behalen.           1,0  

Totale aanvraag           5,1  

 

 

Op basis van de geraamde toevoegingen en onttrekkingen in deze voorjaarsbrief en de eerdere 

besluitvorming over de frictiekostenreserve, ontstaat onderstaand verloop. 

 

Tabel 6. Verloop frictiekostenreserve (bedragen x € 1 miljoen) 

 2020 

Beginstand Voorjaarsbrief 2020         18,5  

Toegekende aanvragen eerdere besluitvorming          -6,4  

Nieuwe aanvragen Voorjaarsbrief 2020         -5,1  

Verwacht eindsaldo           7,1  
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Bijlagen 

1. Financiële toelichtingen per programma  

1 Veiligheid  

(bedragen x € 1 miljoen) 

Begroting 2020 Saldo effecten 

voorjaarsbrief 

Saldo na 

voorjaarsbrief 

Baten  20,5 -1,0 19,5 

Lasten 205,6 5,9 211,5 

Saldo baten en lasten  -185,1 -6,9 -192,0 

    

Onttrekkingen aan reserves 0,0 1,4 1,4 

Toevoegingen aan reserves 3,0 0,0 3,0 

Saldo reservemutaties -3,0 1,4 -1,6 

 

Op programmaniveau worden geen toelichtingen geschreven, dit gebeurt per programma 

onderdeel. 

 

1.1 Brandweer en crisisbeheersing 
 

(bedragen x € 1 miljoen) 

Begroting 2020 Saldo effecten 

voorjaarsbrief 

Saldo na 

voorjaarsbrief 

Baten  4,2 -1,0 3,2 

Lasten 77,3 -2,0 75,3 

Saldo baten en lasten  -73,1 1,0 -72,1 

    

Onttrekkingen aan reserves 0,0 0,4 0,4 

Toevoegingen aan reserves 0,0 0,0 0,0 

Saldo reservemutaties 0,0 0,4 0,4 

 

Baten 

De totale baten dalen in 2020 met € 1,0 miljoen naar € 3,2 miljoen. Dit effect is vooral het gevolg 

van: 
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 Lagere baten van in totaal € 1,0 miljoen door de uitplaatsing van het Veiligheidsbureau 

van de gemeente Amsterdam naar de Veiligheidsregio. Door de uitplaatsing vallen zowel 

de lasten als de vergoedingen lager uit.  

Lasten 

De totale lasten dalen in 2020 met € 2,0 miljoen naar € 75,3 miljoen. Dit effect is vooral het gevolg 

van: 

 Lagere lasten van in totaal € 1,0 miljoen door de uitplaatsing van het Veiligheidsbureau 

van de gemeente Amsterdam naar de Veiligheidsregio. Tegenover deze lagere lasten 

staan ook lagere baten. 

 Lagere lasten van per saldo € 1,0 miljoen in programma 1 door diverse technische en 

neutrale mutaties die gemeente breed per saldo geen effect hebben op de begroting. De 

begrotingswijzigingen lichten we niet verder toe. 

 

Reserves 
 

Onttrekkingen 

De onttrekkingen aan reserves stijgen met € 0,4 miljoen. De hogere onttrekking van € 0,4 miljoen 

is om het crisismanagement op niveau te krijgen, zodat (potentiele) orderverstoringen beperkt 

kunnen worden dan wel zo snel mogelijk hersteld kunnen worden. Deze middelen worden 

onttrokken aan de reserve Crisismanagement. 

 

Toevoegingen 

Er zijn geen mutaties. 

 

1.2 Openbare orde en veiligheid 
 

(bedragen x € 1 miljoen) 

Begroting 2020 Saldo effecten 

voorjaarsbrief 

Saldo na 

voorjaarsbrief 

Baten  16,3 0,0 16,4 

Lasten 128,3 7,9 136,2 

Saldo baten en lasten  -112,0 -7,9 -119,9 

    

Onttrekkingen aan reserves 0,0 1,0 1,0 

Toevoegingen aan reserves 3,0 0,0 3,0 

Saldo reservemutaties -3,0 1,0 -2,0 

 

 

Baten 

Er zijn geen begrotingswijzigingen op de baten in dit programmaonderdeel. 
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Lasten 

De totale lasten stijgen in 2020 met € 7,9 miljoen naar € 136,2 miljoen. Dit effect is vooral het 

gevolg van: 

 Hogere lasten van € 2,0 miljoen voor de gewenste intensiveringen in Zuidoost ten 

behoeve van de bestuursopdracht Zuidoost ‘Brede maatschappelijke aandacht voor 

Zuidoost en versterking van bestuurlijke regie en uitvoering'. Zie hiervoor ook de 

toelichting bij programma 1 van de financiële hoofdlijnen van deze voorjaarsbrief. 

 Bij de voorjaarsbrief wordt ook de eindejaarsmarge 2019 verwerkt. Voor programma 1 

betekent dit een hogere bestedingsruimte van € 1,9 miljoen. 

 Hogere lasten van € 1,4 miljoen voor het realiseren van een Wijksteunpunt op de Wallen. 

Deze worden gedekt uit de reserve Verevening Onroerend Goed (VOG). 

 Hogere lasten van € 1,0 miljoen voor het ontwikkelen van het programma en het 

voorbereiden van de activiteiten rond Amsterdam 750 jaar.  

 Hogere lasten van € 0,6 miljoen om de task force, diensten en producten te kunnen 

continueren op het gebied van Digitale Veiligheid voor Amsterdammers en ondernemers. 

 Hogere lasten van € 0,5 miljoen door een onderbesteding in 2019 voor het Programma 

Weerbare Stad (aanpak ondermijning). De onderbesteding op het programma in 2019 

komt derhalve beschikbaar in 2020. 

 Hogere lasten van € 0,2 miljoen door een kasschuif van 2021 naar 2020 ten behoeve van 2 

van de 3 prioritaire gebieden uit het Masterplan (Nieuw West en Zuid Oost). 

 

Reserves 

 

Onttrekkingen 

De onttrekkingen aan reserves stijgen met € 1,0 miljoen voor dit programmaonderdeel. De hogere 

onttrekking van € 1,0 miljoen is ter ontwikkeling van het programma en de voorbereiding van de 

activiteiten rond Amsterdam 750 jaar.  

 

Toevoegingen 

Er zijn geen mutaties. 
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2 Verkeer vervoer en waterstaat 

(bedragen x € 1 miljoen) 

Begroting 2020 Saldo effecten 
voorjaarsbrief 

Saldo na 
voorjaarsbrief 

Baten  479,9 -70,2 409,7 

Lasten 648,1 44,4 692,6 

Saldo baten en lasten  -168,2 -114,6 -282,8 

    

Onttrekkingen aan reserves 370,1 93,3 463,4 

Toevoegingen aan reserves 325,8 6,1 331,9 

Saldo reservemutaties 44,3 87,2 131,5 

 
Op programmaniveau worden geen toelichtingen geschreven, dit gebeurt per programma 

onderdeel. 

 

2.1 Verkeer, vervoer en parkeren 
 

(bedragen x € 1 miljoen) 

Begroting 2020 Saldo effecten 
voorjaarsbrief 

Saldo na 
voorjaarsbrief 

Baten  343,2 -75,7 267,6 

Lasten 405,4 23,4 428,8 

Saldo baten en lasten  -62,2 -99,1 -161,3 

    

Onttrekkingen aan reserves 364,0 92,9 456,9 

Toevoegingen aan reserves 325,8 6,1 331,9 

Saldo reservemutaties 38,2 86,8 125,0 

 

Baten 

De totale baten dalen in 2020 met € 75,7 miljoen naar € 267,6 miljoen. Dit effect is vooral het 

gevolg van:  

 Lagere opbrengsten van € 75,0 miljoen als gevolg van bijgestelde verwachtingen ten 

aanzien van de parkeeropbrengsten. Als gevolg van de coronacrisis is de verwachting dat 

deze lager zullen uitvallen. 

 Lagere baten van € 0,8 miljoen als gevolg van een bijgestelde meer realistische prognoses 

van fietsparkeeropbrengsten. 

 Hogere baten van € 0,1 miljoen door een kasschuif voor nautisch beheer en beleid. 

 

Lasten 

De totale lasten stijgen in 2020 met € 23,4 miljoen naar € 428,8 miljoen. Dit effect komt vooral 

door: 
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 Hogere lasten van € 44,3 miljoen vanwege het doorschuiven van projectbudgetten uit 

2019. Het betreft niet bestede middelen die zijn toegevoegd aan de projectbudgetten in 

2020. De onderliggende mutaties zijn in bijna alle gevallen kleiner dan € 1 miljoen en 

worden daarom niet toegelicht.  

 Lagere lasten van € 8,7 miljoen doordat de marktconformiteitstoeslag wordt 

overgeheveld vanuit de algemene dekkingsmiddelen naar de verschillende programma’s. 

Dit betreffen gemeente breed neutrale mutaties. 

 Lagere lasten van € 5,1 miljoen door een actualisatie van de kapitaallasten voor meerdere 

investeringen In 2019 is minder geïnvesteerd, waardoor de afschrijvingen lager uitvallen. 

 Bij de voorjaarsbrief wordt ook de eindejaarsmarge 2019 verwerkt. Voor programma 2 

betekent dit een lagere bestedingsruimte van € 5,7 miljoen. 

 Hogere lasten van € 0,3 miljoen door de indexatie IJveren 64 en 65. In 2017 is de GVB via 

een aanbesteding een contract aangegaan met een werf om 2 schepen op te leveren.  

Hierin is contractueel vastgelegd dat de stijging van de (staal)prijzen wordt doorberekend 

in de aankoopbudgetten, deze indexatie betreft € 0,3 miljoen.  

 De overige begrotingswijzigingen van per saldo € 1,7 miljoen lager lasten betreffen vooral 

neutrale en technische mutaties en lichten we niet verder toe omdat deze kleiner zijn dan 

€ 1 miljoen. 

 

Reserves 

 

Onttrekkingen 

De onttrekkingen stijgen met € 92,9 miljoen naar € 456,9 miljoen. Dit effect is vooral het gevolg 

van: 

 Hogere onttrekking van 63,5 miljoen uit de reserve Stedelijk Mobiliteitsfonds (SMF) door 

het doorschuiven van projectbudgetten uit 2019. Begin 2020 heeft een actualisatie 

plaatsgevonden van de projecten die worden gefinancierd uit het Stedelijk 

Mobiliteitsfonds. De effecten van de actualisatie zijn verwerkt in de begroting en de 

reserve. Redenen waarom actualisatie van de budgetten heeft plaatsgevonden komen 

voort uit het opnemen van niet besteed budget in 2019 in de begroting van 2020, 

herprogrammering en wijzigingen in de planning van de uitvoering van projecten. 

 Hogere onttrekking van € 21,6 miljoen uit het de reserve Stedelijk Mobiliteitsfonds door 

de actualisatie van de ramingen van de projecten behorende bij de directies binnen 

programma 2.  

 Een actualisatie van de projecten vanuit het programma Bruggen en Kademuren 

veroorzaakt een extra onttrekking van € 5,7 miljoen. 

 Hogere onttrekking van € 2,0 miljoen ten behoeve van het uitvoeren van het 

Vervangingsprogramma Bomen. Tegenover deze onttrekking staat ook een hogere 

toevoeging aan de reserve. 
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Toevoegingen 

De toevoegingen stijgen met € 6,1 miljoen naar € 331,9 miljoen. Dit effect is vooral het gevolg van: 

 Hogere toevoeging van € 4,0 miljoen aan de Financieringsreserve. Dit betreft de 

verwachte uitgaven van het investeringsproject herprofilering van de Haarlemmerweg 

N200 in 2020. Ter dekking van de toekomstige kapitaalslasten wordt een dotatie verricht.  

 Hogere toevoeging van € 2,0 miljoen aan de reserve Achterstallig Onderhoud ten behoeve 

van het Vervangingsprogramma Bomen. Tegenover deze toevoeging staat ook een 

hogere onttrekking aan de reserve. 

 
2.2 Water 
 

(bedragen x € 1 miljoen) 

Begroting 2020 Saldo effecten 
voorjaarsbrief 

Saldo na 
voorjaarsbrief 

Baten  3,9 -0,6 3,3 

Lasten 35,6 11,8 47,4 

Saldo baten en lasten  -31,7 -12,4 -44,1 

    

Onttrekkingen aan reserves 0,0 0,4 0,4 

Toevoegingen aan reserves 0,0 0,0 0,0 

Saldo reservemutaties 0,0 0,4 0,4 

 
Baten 

De totale baten dalen in 2020 met € 0,6 miljoen naar € 3,3 miljoen. Deze lagere baten zijn het 

gevolg van diverse technische en neutrale mutaties die afzonderlijk kleiner zijn dan € 1 miljoen en 

daarom niet verder worden toegelicht. 

 

Lasten 

De totale lasten stijgen in 2020 met € 11,8 miljoen naar € 47,4 miljoen. Dit effect is vooral het 

gevolg van: 

 Hogere lasten van € 13,8 miljoen door het uitvoeren van achterstallig onderhoud voor 

bruggen en kademuren. In dit bedrag is een overheveling inbegrepen van € 8,1 miljoen 

vanuit programma onderdeel 2.1. Per saldo is sprake van een hogere last van € 5,7 miljoen. 

Deze wordt gedekt uit de reserve achterstallig onderhoud.  

 De overige ontwikkelingen van € 2,0 miljoen lagere lasten zijn het gevolg van diverse 

kleinere technische en neutrale mutaties die per saldo geen effect hebben op het totale 

begrotingssaldo. 

Reserves 

 

Onttrekkingen 

De totale onttrekking stijgt met € 0,4 miljoen in 2020 naar € 0,4 miljoen. Deze wijziging lichten we 

niet verder toe omdat de afzonderlijke begrotingswijziging kleiner is dan € 1 miljoen. 
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Toevoegingen 

Er zijn geen mutaties. 

 

2.3 Openbaar vervoer 

 

(bedragen x € 1 miljoen) 

Begroting 2020 Saldo effecten 
voorjaarsbrief 

Saldo na 
voorjaarsbrief 

Baten  132,8 6,1 138,8 

Lasten 207,1 9,2 216,4 

Saldo baten en lasten  -74,3 -3,2 -77,5 

    

Onttrekkingen aan reserves 6,1 0,1 6,2 

Toevoegingen aan reserves 0,0 0,0 0,0 

Saldo reservemutaties 6,1 0,1 6,2 

 

Baten 

De totale baten stijgen in 2020 met € 6,1 miljoen naar € 138,8 miljoen. Dit effect is vooral het 

gevolg van: 

 Hogere baten van € 7,8 miljoen door doorschuif van middelen van de Vervoerregio 

Amsterdam. Hiermee worden externe dekkingen en bijbehorende lasten van projecten 

begroot. Dit betreft onder andere de projecten OV knooppunt Sloterdijk van € 2,9 miljoen 

en de Oosttangent van € 2,9 miljoen. Tegenover deze hogere baten staan ook hogere 

lasten van € 7,8 miljoen. 

 Lagere baten van € 1,5 miljoen door tegenvallende reclame inkomsten op metrostations. 

Tegenover deze lagere baten staan ook lagere lasten van € 1,5 miljoen. 

 

Lasten 

De totale lasten stijgen in 2020 met € 9,2 miljoen naar € 216,4 miljoen. Dit effect is vooral het 

gevolg van: 

 Hogere lasten van € 7,8 miljoen door doorschuif van middelen van de Vervoerregio 

Amsterdam. Hiermee worden externe dekkingen en bijbehorende lasten van projecten 

begroot. Dit betreft onder andere de projecten OV-knooppunt Sloterdijk van € 2,9 miljoen 

en de Oosttangent van € 2,9 miljoen. Tegenover deze lasten staat ook een hogere dekking 

van € 7,8 miljoen.  

 Hogere lasten van € 2,4 miljoen door het doorschuiven van projectbudgetten uit 2019. Het 

omvat niet uitgegeven middelen die zijn toegevoegd aan de projectbudgetten in 2020. De 

onderliggende mutaties zijn in bijna alle gevallen kleiner dan € 1 miljoen en worden 

daarom niet toegelicht.  

 Lagere lasten van € 1,5 miljoen door tegenvallende reclame inkomsten op metrostations. 

Tegenover deze lagere lasten staan ook lagere baten van € 1,5 miljoen. 
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Reserves 

 

Onttrekkingen 

De totale onttrekking stijgt met € 0,1 miljoen in 2020 naar € 6,2 miljoen. Deze wijziging lichten we 

niet verder toe omdat de afzonderlijke begrotingswijziging kleiner is dan € 1 miljoen. 

 

Toevoegingen 

Er zijn geen mutaties. 
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3 Economie 

(bedragen x € 1 miljoen) 

Begroting 2020 Saldo effecten 
voorjaarsbrief 

Saldo na 
voorjaarsbrief 

Baten  19,7 11,1 30,8 

Lasten 62,1 15,7 77,8 

Saldo baten en lasten  -42,4 -4,6 -47,0 

    

Onttrekkingen aan reserves 18,3 4,8 23,1 

Toevoegingen aan reserves 5,2 0,5 5,7 

Saldo reservemutaties 13,1 4,2 17,4 

 

Op programmaniveau worden geen toelichtingen geschreven, dit gebeurt per programma 

onderdeel. 

 

3.1 Economie en innovatie  
 

(bedragen x € 1 miljoen) 

Begroting 2020 Saldo effecten 
voorjaarsbrief 

Saldo na 
voorjaarsbrief 

Baten  19,7 11,1 30,8 

Lasten 62,1 15,7 77,8 

Saldo baten en lasten  -42,4 -4,6 -47,0 

    

Onttrekkingen aan reserves 18,3 4,8 23,1 

Toevoegingen aan reserves 5,2 0,5 5,7 

Saldo reservemutaties 13,1 4,2 17,4 

 

Baten 

De totale baten stijgen in 2020 met € 11,1 miljoen. Dit effect is vooral het gevolg van: 

 Hogere baten van € 5,3 miljoen voor de doorontwikkeling van House of Skills (HOS) naar 

een omscholingshuis voor de banen van de toekomst. Hiervan wordt € 4,2 miljoen 

bijgedragen vanuit Europese subsidies, € 1,1 miljoen wordt bekostigd uit de Metropool 

Regio Amsterdam (MRA). 

 Hogere baten van € 4,o miljoen door diverse neutrale mutaties waarbij zowel de baten en 

lasten worden verhoogd.  

 Hogere baten van € 1,9 miljoen van de MRA voor de verstedelijkingsstrategie en subsidies 

aan diverse instellingen.  

 

Lasten 

De totale lasten stijgen in 2020 met € 15,7 miljoen. Dit effect is vooral het gevolg van:  
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 Hogere lasten van € 5,3 miljoen voor de doorontwikkeling van House of Skills (HOS) naar 

een omscholingshuis voor de banen van de toekomst.  

 Hogere lasten van € 1,9 miljoen van MRA voor de verstedelijkingsstrategie en subsidies 

aan diverse instellingen.  

 Hogere lasten van € 4,o miljoen door diverse neutrale mutaties waarbij zowel de baten en 

lasten worden verhoogd. 

 Hogere lasten van € 3,5 miljoen voor de bijdrage Amsterdam Institute for Advanced 

Metropolitan Solutions (AMS). Op basis van de meerjarenprognose en de verwachte 

realisatie in 2020 is het subsidiebedrag voor 2020 aangepast. 

 Hogere lasten van € 2,7 miljoen voor de participatie van Amsterdam in het 

investeringsfonds van Invest-MRA. De volledige dekking komt uit de reserve economische 

structuurmiddelen. Voor een uitgebreidere toelichting op deze lasten, zie de financiële 

hoofdlijnen.  

 Lagere lasten van € 1,5 miljoen door het actualiseren van de inzet van economische 

structuurmiddelen op basis van het uitgavenverwachtingspatroon voor het komend jaar.  

Structuurmiddelen worden gebruikt om te investeren in projecten en programma’s die 

aantoonbaar bijdragen aan het realiseren van beleidsdoelstellingen.  

 

Reserves  

 

Onttrekkingen 

De totale onttrekking neemt toe met € 4,8 miljoen in 2020. Dit effect komt vooral door: 

 Hogere onttrekking van € 3,5 miljoen voor de bijdrage Amsterdam Institute for Advanced 

Metropolitan Solutions (AMS). Op basis van de meerjarenprognose en de verwachte 

realisatie in 2020 is het subsidiebedrag voor 2020 aangepast. 

 Hogere onttrekking van € 2,7 miljoen voor de participatie van Amsterdam in het 

investeringsfonds van Invest-MRA. De volledige dekking komt uit de reserve economische 

structuurmiddelen. 

 Lagere onttrekking van € 1,5 miljoen door het actualiseren van de inzet van economische 

structuurmiddelen op basis het uitgavenverwachtingspatroon voor het komend jaar. 

Structuurmiddelen worden gebruikt om te investeren in projecten en programma’s die 

aantoonbaar bijdragen aan het realiseren van beleidsdoelstellingen.  

 

Toevoegingen 

De totale toevoeging aan reserves stijgt in 2020 met € 0,5 miljoen naar € 5,7 miljoen. Deze 

begrotingswijzigingen lichten we niet verder toe omdat deze kleiner zijn dan € 1 miljoen. 
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4 Kunst, cultuur en erfgoed 

(bedragen x € 1 miljoen) 

Begroting 2020 Saldo effecten 
voorjaarsbrief 

Saldo na 
voorjaarsbrief 

Baten  28,1 3,5 31,6 

Lasten 191,4 9,2 200,6 

Saldo baten en lasten  -163,3 -5,7 -169,0 

    

Onttrekkingen aan reserves 1,2 0,5 1,7 

Toevoegingen aan reserves 0,0 0,0 0,0 

Saldo reservemutaties 1,2 0,5 1,7 

 

Op programmaniveau worden geen toelichtingen geschreven, dit gebeurt per programma 

onderdeel. 

 

4.1 Kunst en cultuur 
 

(bedragen x € 1 miljoen) 

Begroting 2020 Saldo effecten 
voorjaarsbrief 

Saldo na 
voorjaarsbrief 

Baten  27,6 3,5 31,1 

Lasten 187,5 9,4 197,0 

Saldo baten en lasten  -159,9 -5,9 -165,8 

    

Onttrekkingen aan reserves 1,0 0,5 1,5 

Toevoegingen aan reserves 0,0 0,0 0,0 

Saldo reservemutaties 1,0 0,5 1,5 

 

Baten 

De totale baten stijgen met € 3,5 miljoen in 2020. Dit effect is het gevolg van de volgende 

mutaties:  

 Een stijging van € 1,5 miljoen door de jaarlijkse indexatie van de huren en het in verhuur 

geven van een nieuw pand. 

 Een stijging van € 2,0 miljoen door de waarde die het pand aan de Plantage Middenlaan 27 

vertegenwoordigt. Bij overdracht van dit pand aan het Nationaal Holocaust Museum 

wordt dit verrekend met de bijdrage aan het museum. 

 

Lasten 

De totale lasten stijgen met € 9,4 miljoen in 2020. Dit effect is vooral het gevolg van: 

 Een stijging van € 2,8 miljoen voor de verwachte uitgaven voor het Namenmonument. 

Deze zijn bij het Jaarverslag 2019 toegevoegd aan de reserve incidentele coalitiemiddelen 

en worden in deze voorjaarsbrief toegevoegd aan het budget voor 2020. 
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 Een stijging van € 1,2 miljoen voor beheer en onderhoud cultuurpanden voor de 

aanpassing aan de algemene prijsontwikkeling.  

 Een stijging van € 5,0 miljoen voor een subsidie aan Nationaal Holocaust Museum, voor de 

aanschaf van het pand aan de Plantage Middenlaan 27, voor de realisatie van een 

volwaardig permanent museum en de renovatie van de Hollandsche Schouwburg. Het 

museum is hiervoor een internationale wervingscampagne gestart en heeft de gemeente 

Amsterdam gevraagd om een bijdrage. 

 

Reserves 

 

Onttrekkingen 

De totale onttrekking neemt toe met € 0,5 miljoen in 2020. Dit effect is vooral het gevolg van: 

 Een hogere onttrekking van € 0,4 miljoen uit de reserve cultureel vastgoed. Het college 

heeft 3 december 2019 de subsidieregeling "Stimuleren van duurzaam 

meerjarenonderhoud vastgoed met culturele bestemming" herzien. Het hiervoor 

beschikbaar gestelde budget wordt overeenkomstig het besluit onttrokken aan de reserve 

optimaliseren cultureel vastgoed.  

 Een hogere onttrekking van € 0,2 miljoen uit de reserve cultureel vastgoed voor het 

Nationaal Holocaust Museum. 

 

Toevoegingen 

Er zijn geen mutaties. 

 

4.2 Erfgoed 
 

(bedragen x € 1 miljoen) 

Begroting 2020 Saldo effecten 
voorjaarsbrief 

Saldo na 
voorjaarsbrief 

Baten  0,5 0,0 0,5 

Lasten 3,8 -0,2 3,6 

Saldo baten en lasten  -3,4 0,2 -3,2 

    

Onttrekkingen aan reserves 0,2 0,0 0,2 

Toevoegingen aan reserves 0,0 0,0 0,0 

Saldo reservemutaties 0,2 0,0 0,2 

 

Baten 
Er is geen begrotingswijzingen op de baten. 

 

Lasten 

De totale lasten dalen met € 0,2 miljoen. Omdat de afzonderlijke mutaties kleiner zijn dan € 1 

miljoen worden die hier niet toegelicht. 
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Reserves 

Er zijn voor dit programmaonderdeel geen reservemutaties. 
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5 Onderwijs 

(bedragen x € 1 miljoen) 

Begroting 2020 Saldo effecten 
voorjaarsbrief 

Saldo na 
voorjaarsbrief 

Baten  67,9 -2,2 65,7 

Lasten 268,0 -4,6 263,4 

Saldo baten en lasten -200,1 2,4 -197,7 

    

Onttrekkingen aan reserves 4,3 0,0 4,3 

Toevoegingen aan reserves 0,0 0,0 0,0 

Saldo reservemutaties 4,3 0,0 4,3 

 

Op programmaniveau worden geen toelichtingen geschreven, dit gebeurt per programma 

onderdeel. 

 

5.1 Onderwijs 
 

(bedragen x € 1 miljoen) 

Begroting 2020 Saldo effecten 
voorjaarsbrief 

Saldo na 
voorjaarsbrief 

Baten  67,9 -2,2 65,7 

Lasten 268,0 -4,6 263,4 

Saldo baten en lasten  -200,1 2,4 -197,7 

    

Onttrekkingen aan reserves 4,3 0,0 4,3 

Toevoegingen aan reserves 0,0 0,0 0,0 

Saldo reservemutaties 4,3 0,0 4,3 

 

Baten 

De totale baten dalen in 2020 met € 2,2 miljoen naar € 65,7 miljoen. Dit effect is vooral het gevolg 

van: 

 Een lagere rijksuitkering voor het gemeentelijke onderwijsachterstandenbeleid (GOAB) 

van € 1,9 miljoen. Minister Slob heeft de kamer geïnformeerd over een technische 

wijziging CBS-indicator onderwijsachterstanden. Het CBS heeft de definitieve bedragen 

voor het gemeentelijk onderwijs achterstandenbeleid (GOAB) voor 2019 en verder 

aangepast, vanwege een correctie in de berekeningen. Een aantal gemeenten waaronder 

Amsterdam ontvangt minder geld dan eerder was toegezegd. Tegenover de lagere 

rijksbijdrage staan lagere lasten.  

 De overige begrotingswijzigingen van € 0,3 miljoen op de baten lichten we niet verder toe 

omdat deze kleiner zijn dan € 1 miljoen. 
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Lasten 

De totale lasten dalen in 2020 met € 4,6 miljoen naar € 263,4 miljoen. Dit effect is vooral het 

gevolg van: 

 Lagere kapitaallasten van € 6,1 miljoen in 2020, door actualisatie van de meerjarige 

kapitaallasten. De daling is grotendeels toe te rekenen aan lagere dan begrote 

investeringen. 

 Lagere lasten voor het gemeentelijk onderwijs achterstandenbeleid (GOAB) van € 1,9 

miljoen als gevolg van een lagere rijksuitkering, zie hiervoor toelichting bij de baten. 

 Bij de voorjaarsbrief wordt ook de eindejaarsmarge 2019 verwerkt. Voor programma 5 

betekent dit een hogere bestedingsruimte van € 2,7 miljoen. 

 Om het lerarentekort tegen te gaan wordt in 2020 € 2,9 miljoen extra ingezet. Door het 

verlagen van de budgetten voor onderwijsachterstandenbeleid (OAB) met € 2,9 miljoen 

zijn deze hogere lasten binnen het programma gedekt.  

 Hogere lasten van € 1,3 miljoen door het oprichten van een stedelijk kenniscentrum 

Ongelijkheid. De dekking komt uit de reserve incidentele coalitieakkoordmiddelen. 

 Lagere lasten van € 0,6 miljoen in programma 5 door diverse technische en neutrale 

mutaties die per saldo geen effect op het begrotingssaldo hebben. Deze 

begrotingswijzigingen lichten we niet verder toe. 

 

Reserves 

Er zijn geen reservemutaties in dit programmaonderdeel. 
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6 Sport 

(bedragen x € 1 miljoen) 

Begroting 2020 Saldo effecten 
voorjaarsbrief 

Saldo na 
voorjaarsbrief 

Baten  15,8 12,8 28,5 

Lasten 77,5 15,5 93,0 

Saldo baten en lasten  -61,7 -2,7 -64,4 

    

Onttrekkingen aan reserves 5,3 0,7 6,0 

Toevoegingen aan reserves 0,0 0,0 0,0 

Saldo reservemutaties 5,3 0,7 6,0 

 
Op programmaniveau worden geen toelichtingen geschreven, dit gebeurt per programma 

onderdeel. 

 

6.1 Sport 
 

(bedragen x € 1 miljoen) 

Begroting 2020 Saldo effecten 
voorjaarsbrief 

Saldo na 
voorjaarsbrief 

Baten  15,8 12,8 28,5 

Lasten 77,5 15,5 93,0 

Saldo baten en lasten  -61,7 -2,7 -64,4 

    

Onttrekkingen aan reserves 5,3 0,7 6,0 

Toevoegingen aan reserves 0,0 0,0 0,0 

Saldo reservemutaties 5,3 0,7 6,0 

 
Baten 

De totale baten stijgen in 2020 met € 12,8 miljoen naar € 28,5 miljoen. Dit effect is vooral het 

gevolg van: 

 De baten stijgen in 2020 met € 12,1 miljoen door de Specifieke Uitkering Sport (SPUK). 

Met ingang van 1 januari 2019 is sport een vrijgestelde prestatie. Daardoor is geen BTW 

aftrek meer mogelijk. Voor dit BTW nadeel ontvangt de gemeente een SPUK uitkering. 

 

Lasten 

De totale lasten stijgen in 2020 met € 15,5 miljoen naar € 93,0 miljoen. Dit effect is vooral het 

gevolg van: 

 Hogere lasten van € 12,1 miljoen door het btw nadeel van de sportvrijstelling per 1-1-2019. 

Dit nadeel wordt geheel gecompenseerd door de ontvangen Specifieke Uitkering Sport 

(SPUK). Daardoor is het nadeel voor de begroting neutraal. 
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 Hogere lasten van € 4,4 miljoen door uniformering van de stadsdeelbegroting. Deze 

neutrale verschuiving tussen programma’s bevordert de vergelijkbaarheid en 

transparantie van de stadsdeelbudgetten. 

 Lagere lasten van € 2,0 miljoen door actualisatie van de kapitaallasten. Die wijzigen door 

vervangingsinvesteringen en nieuwe investeringen. 

 Bij de voorjaarsbrief wordt ook de eindejaarsmarge verwerkt. Voor programma 6 

betekent dit een lagere bestedingsruimte van € 0,4 miljoen. 

 De overige begrotingswijzigingen van per saldo € 1,4 miljoen hogere lasten betreffen voor 

neutrale en technische mutaties. Deze bestaan uit meerdere kleine posten (die kleiner zijn 

dan € 1 miljoen) en lichten we daarom niet verder toe.  

 

Reserves 

 

Onttrekkingen 

De totale onttrekking neemt toe met € 0,7 miljoen in 2020. De toename lichten we verder niet toe 

omdat deze kleiner is dan € 1 miljoen. 

 

Toevoegingen 

Er zijn geen mutaties. 
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7 Werk, inkomen en participatie 

(bedragen x € 1 miljoen) 

Begroting 2020 Saldo effecten 

voorjaarsbrief 

Saldo na 

voorjaarsbrief 

Baten  612,6 -7,5 605,1 

Lasten 996,2 4,0 1000,2 

Saldo baten en lasten  -383,6 -11,5 -395,1 

    

Onttrekkingen aan reserves 20,8 0,7 21,5 

Toevoegingen aan reserves 0,0 5,4 5,4 

Saldo reservemutaties 20,8 -4,7 16,1 

 

Op programmaniveau worden geen toelichtingen geschreven, dit gebeurt per 

programmaonderdeel. 

 

7.1 Inkomensregelingen 
 

(bedragen x € 1 miljoen) 

Begroting 2020 Saldo effecten 

voorjaarsbrief 

Saldo na 

voorjaarsbrief 

Baten  603,0 -9,0 594,0 

Lasten 676,9 0,1 677,0 

Saldo baten en lasten  -73,9 -9,1 -83,0 

    

Onttrekkingen aan reserves 20,0 1,5 21,5 

Toevoegingen aan reserves 0,0 4,0 4,0 

Saldo reservemutaties 20,0 -2,5 17,5 

 

Baten 

De totale baten dalen in 2020 met € 9,0 miljoen. Dit effect is het gevolg van de volgende 

ontwikkelingen:  

 Lagere baten van € 9,0 miljoen door de verwachte ontwikkeling van het Rijksbudget voor 

het verstrekken van bijstandsuitkeringen. Er wordt landelijk een dalende trend verwacht. 

In de meerjarenbegroting is voorzien in de jaarlijkse dekking van het tekort ter hoogte van 

€ 8,0 miljoen. Bij tekorten hoger dan € 8,0 miljoen kunnen we een beroep doen op de 

Egalisatiereserve Inkomen en Conjunctuur.  

 

Lasten  

De totale lasten stijgen in 2020 met € 0,1 miljoen. Dit effect is vooral het gevolg van: 

 Hogere lasten van € 12,3 miljoen door een nieuwe koers voor de dienstafname van ICT-

dienstverlening voor werk, participatie en inkomen. Eind 2020 wordt de “professional 

portal” beëindigd. De investering “professional portal” wordt afgewaardeerd en de lagere 
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kapitaallasten in de komende jaren zorgen voor de dekking van deze versnelde 

afschrijving. 

 Lagere lasten van € 12,2 miljoen (2020) door de verwachte ontwikkeling van de bijstand. 

Er wordt een dalende landelijke trend verwacht in de aantallen. In de meerjarenbegroting 

is voorzien in de jaarlijkse dekking van het tekort ter hoogte van € 8 miljoen. Bij tekorten 

hoger dan € 8 miljoen kunnen we een beroep doen op de Egalisatiereserve Inkomen en 

Conjunctuur.  

 

Reserves 

 

Onttrekkingen 

De totale onttrekking neemt toe met € 1,5 miljoen in 2020. Dit effect is vooral het gevolg van: 

 Een toename van € 1,5 miljoen doordat het niet bestede deel voor het programma “meer 

kans op werk-intensivering bestandsreductie” toegevoegd is aan de reserve eind 2019. In 

2020 wordt dit weer aan de reserve onttrokken en toebedeeld aan de diverse projecten 

van het programma. 

 

Toevoegingen 

De totale toevoeging neemt toe met € 4,0 miljoen in 2020. Dit effect is vooral het gevolg van:  

 Een toename van € 4,0 miljoen door de verwachte ontwikkeling van het Rijksbudget voor 

het verstrekken van bijstandsuitkeringen en bestandsontwikkeling. Er wordt een dalende 

landelijke trend verwacht in Amsterdam. Vanuit de algemene middelen was er een tekort 

van € 8 miljoen gereserveerd voor de solidariteitsbijdrage aan het vangnet voor 

gemeenten met grote te korten. In 2020 wordt er een tekort verwacht van € 4 miljoen. 

 

7.2 Werk, participatie en inburgering 
 

(bedragen x € 1 miljoen) 

Begroting 2020 Saldo effecten 

voorjaarsbrief 

Saldo na 

voorjaarsbrief 

Baten  8,8 1,6 10,4 

Lasten 201,5 4,2 205,7 

Saldo baten en lasten  -192,7 -2,7 -195,4 

    

Onttrekkingen aan reserves 0,8 -0,8 0,0 

Toevoegingen aan reserves 0,0 1,4 1,4 

Saldo reservemutaties 0,8 -2,2 -1,4 

 

Baten 

De totale baten stijgen in 2020 met € 1,6 miljoen. Dit effect is vooral het gevolg van:  

 Hogere baten van € 1,4 miljoen doordat we transitievergoedingen en een laag 

inkomensvoordeel ontvangen voor Wsw medewerkers bij Pantar Amsterdam. 
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Lasten 

De totale lasten stijgen met € 4,2 miljoen in 2020. Dit effect is vooral het gevolg van:  

 Bij de voorjaarsbrief wordt ook de eindejaarsmarge 2019 verwerkt. Voor programma 7 

betekent dit een hogere bestedingsruimte van € 3,7 miljoen, waarvan € 3,0 miljoen wordt 

ingezet in dit programmaonderdeel. Deze € 3,0 miljoen besteden we aan projecten ten 

gunste van de informatievoorziening, (IV-portfolio) (€ 2,0 miljoen), Verbouwing Triade (€ 

0,2 miljoen) en aan het versnellen van de bouw van jobcenters binnen het startproces van 

Meer kans op werk (€ 0,8 miljoen). 

 Hogere lasten van € 2,4 miljoen voor het programma ‘Meer kans op werk – intensivering 

bestandsreductie’. Deze worden voor € 2,1 miljoen gedekt door onttrekkingen uit de 

reserve Inkomen en Conjunctuur en voor € 0,4 miljoen uit de reserve overheveling 

gemeentefondsmiddelen decembercirculaire. 

 Hogere lasten van € 1,4 miljoen als gevolg van uniformering van de stadsdeelbudgetten 

(neutrale mutatie). Het gevolg is dat er budgetten tussen programma’s zijn verschoven. 

 Lagere lasten van € 2,2 miljoen door een taakstelling op de loonkosten als gevolg van het 

cao-prijspeil 2020 binnen programma’s 7 en B.  

 Lagere lasten van € 0,8 miljoen doordat de verwachte gemeentelijke bijdrage aan de 

uitvoeringskosten voor Sociaal Werk naar beneden is bijgesteld naar € 5,4 miljoen per 

jaar. De voorgenomen onttrekking vanuit de reserve Sociaal Werk is daarom 

teruggedraaid.  

 

Reserves 

 

Onttrekkingen 

De totale onttrekking neemt af met € 0,8 miljoen in 2020. Dit is het gevolg van:  

 Een afname van € 0,8 miljoen doordat de voorgenomen onttrekking vanuit de reserve 

Sociaal werk is teruggedraaid als gevolg van een bijstelling van de verwachte 

gemeentelijke bijdrage aan Pantar. 

 

Toevoegingen 

De totale onttrekking neemt toe met € 1,4 miljoen in 2020. Dit is het gevolg van: 

 Een toename van € 1,4 miljoen doordat gemeente Amsterdam transitievergoedingen en 

een laag inkomensvoordeel (LIV) ontvangt voor Wsw medewerkers bij Pantar 

Amsterdam. Deze worden aan de reserve toegevoegd om toekomstige tekorten binnen 

Sociaal Werk op te vangen. 
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7.3 Armoede en schuldhulp  
 

(bedragen x € 1 miljoen) 

Begroting 2020 Saldo effecten 

voorjaarsbrief 

Saldo na 

voorjaarsbrief 

Baten  0,8 -0,1 0,8 

Lasten 117,8 -0,3 117,5 

Saldo baten en lasten  -117,0 0,2 -116,8 

    

Onttrekkingen aan reserves 0,0 0,0 0,0 

Toevoegingen aan reserves 0,0 0,0 0,0 

Saldo reservemutaties 0,0 0,0 0,0 

 

Baten 

De totale baten dalen in 2020 met € 0,1 miljoen. Dit lichten we niet verder toe omdat de 

afzonderlijke mutaties kleiner zijn dan € 1 miljoen. 

 

Lasten 

De totale lasten dalen in 2020 met € 0,3 miljoen. Dit effect is het gevolg van:  

 Lagere lasten van € 1,6 miljoen door het verhogen van de loonkosten naar cao-prijspeil 

2020, waarbij de verhoging leidt tot een taakstelling binnen programma. Deze 

taakstelling is hoger dan de prijsstijging, omdat de taakstelling ook betrekking heeft op 

een prijsstijging van salarislasten in programma B en programmaonderdeel 7.1. 

 Bij de voorjaarsbrief wordt ook de eindejaarsmarge 2019 verwerkt. Voor programma 7 

betekent dit een hogere bestedingsruimte van € 3,7 miljoen, waarvan € 0,7 miljoen wordt 

ingezet in dit programmaonderdeel. Deze € 0,7 miljoen zal worden besteed de 

ontwikkeling van het klantportaal en experimenten levensonderhoud.  

 De overige ontwikkelingen van per saldo € 0,6 miljoen hogere lasten lichten we niet 

verder toe omdat deze kleiner zijn dan € 1 miljoen. 

 

Reserves 

Er zijn voor dit programmaonderdeel geen reservemutaties. 
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8 Volksgezondheid, jeugd en zorg 

(bedragen x € 1 miljoen) 

Begroting 2020 Saldo effecten 

voorjaarsbrief 

Saldo na 

voorjaarsbrief 

Baten  67,6 1,4 69,0 

Lasten 1002,9 5,8 1008,7 

Saldo baten en lasten  -935,4 -4,3 -939,7 

    

Onttrekkingen aan reserves 0,8 0,3 1,1 

Toevoegingen aan reserves 0,0 0,0 0,0 

Saldo reservemutaties 0,8 0,3 1,1 

 

Op programmaniveau worden geen toelichtingen geschreven, dit gebeurt per programma 

onderdeel. 

 

8.1 Basisvoorzieningen en diversiteit 
 

(bedragen x € 1 miljoen) 

Begroting 2020 Saldo effecten 

voorjaarsbrief 

Saldo na 

voorjaarsbrief 

Baten  46,5 -1,4 45,1 

Lasten 235,0 -6,3 228,7 

Saldo baten en lasten  -188,5 4,9 -183,6 

    

Onttrekkingen aan reserves 0,8 0,3 1,1 

Toevoegingen aan reserves 0,0 0,0 0,0 

Saldo reservemutaties 0,8 0,3 1,1 

 

Baten 

De totale baten dalen in 2020 met € 1,4 miljoen naar € 45,1 miljoen. Dit effect is vooral het gevolg 

van: 

 Lagere baten van € 1,6 miljoen door een actualisatie van de begroting. Dit zorgt met 

name bij Jeugdgezondheidszorg voor minder activiteiten en dus minder baten. Tegenover 

deze lagere baten staan ook lagere lasten. 

 

Lasten 

De totale lasten dalen in 2020 met € 6,3 miljoen naar € 228,7 miljoen. Dit effect is vooral het 

gevolg van: 

 Lagere lasten van € 5,8 miljoen vanwege het verschuiven van de middelen voor diversiteit 

naar een nieuw programma onderdeel “8.4 Diversiteit”. Dit is conform de besluitvorming 

bij de Begroting 2020. Dit is een budgettair neutrale wijziging binnen dit programma. 
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 Lagere lasten van € 1,6 miljoen door een actualisatie van de begroting. Dit zorgt met 

name bij Jeugdgezondheidszorg voor minder activiteiten en dus minder lasten. Tegenover 

deze lagere lasten staan ook lagere baten. 

 Hogere lasten van € 2,3 miljoen voor programmakosten investeringen in 

maatschappelijke voorzieningen/ sociale basisvoorzieningen. Dit betreft een budgettair 

neutrale wijziging in dit programma. 

 Hogere lasten van € 0,9 miljoen ten aanzien van toekenning coalitiemiddelen-preventie 

tegen gelijkheid gezondheid.  

 Lagere lasten van per saldo € 2,1 miljoen in programma 8 door diverse technische en 

neutrale mutaties die gemeente breed per saldo geen effect hebben op de begroting. 

Deze begrotingswijzigingen lichten we niet verder toe.  

 

Reserves 

 

Onttrekkingen 

De onttrekkingen aan reserves stijgen in 2020 met € 0,3 miljoen. De hogere onttrekking van € 0,3 

miljoen komt doordat de onttrekking van de reserve HealthValley ten behoeve van Sarphati 

Amsterdam is geactualiseerd. Tegenover deze hogere onttrekking staat een lagere opbrengst. 

 

Toevoegingen 

Er zijn geen mutaties. 

 

8.2 Wijkteams 
 

(bedragen x € 1 miljoen) 

Begroting 2020 Saldo effecten 

voorjaarsbrief 

Saldo na 

voorjaarsbrief 

Baten  1,1 0,0 1,1 

Lasten 64,6 -0,3 64,3 

Saldo baten en lasten  -63,5 0,3 -63,2 

    

Onttrekkingen aan reserves 0,0 0,0 0,0 

Toevoegingen aan reserves 0,0 0,0 0,0 

Saldo reservemutaties 0,0 0,0 0,0 

  

Baten 

Er zijn geen begrotingswijzigingen op de baten in dit programmaonderdeel. 

 

Lasten 

De totale lasten dalen in 2020 met € 0,3 miljoen naar € 64,3 miljoen. Dit effect is vooral het gevolg 

van: 
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 Lagere lasten van € 2,3 miljoen voor programmakosten investeringen in maatschappelijke 

voorzieningen / sociale basisvoorzieningen. Dit betreft een budgettair neutrale wijziging 

in dit programma. 

 Lagere lasten van € 1,4 miljoen door budgetten voor activiteiten binnen Jeugd te verlagen 

om het budget voor specialistische jeugdzorg te verhogen. 

 Hogere lasten van € 3,3 miljoen als gevolg van een incidentele overbesteding bij 

buurtteams. Deze stijging wordt opgelost door budget uit 2023 en 2024 naar voren te 

halen. 

 

Reserves 

Er zijn voor dit programmaonderdeel geen reservemutaties. 

 
8.3 Individuele voorzieningen 
 

(bedragen x € 1 miljoen) 

Begroting 2020 Saldo effecten 

voorjaarsbrief 

Saldo na 

voorjaarsbrief 

Baten  20,0 2,8 22,8 

Lasten 703,4 5,2 708,6 

Saldo baten en lasten  -683,4 -2,4 -685,8 

    

Onttrekkingen aan reserves 0,0 0,0 0,0 

Toevoegingen aan reserves 0,0 0,0 0,0 

Saldo reservemutaties 0,0 0,0 0,0 

 

Baten 

De totale baten stijgen in 2020 met € 2,8 miljoen naar € 22,8 miljoen. Dit effect is vooral het 

gevolg van: 

 Hogere baten van € 2,0 miljoen voor Specialistische Jeugdzorg Speciaal Onderwijs (SJSO) 

als gevolg van het verhalen van voorgeschoten kosten voor SJSO bij omliggende 

regiogemeenten. 

 Hogere baten van € 1,1 miljoen voor implementatie van de personele begroting conform 

wettelijke richtlijnen, waarbij een salarisbudgetverschuiving wordt verwerkt tussen 

primaire activiteiten en overhead. Dit leidt eveneens tot hogere lasten in dit programma. 

Een deel van deze extra lasten wordt doorbelast aan externe partijen. 

 

Lasten 

De totale lasten stijgen in 2020 met € 5,2 miljoen naar € 708,6 miljoen. Dit effect is vooral het 

gevolg van: 

 Hogere lasten van € 23,0 miljoen in 2020 voor tegenvallers op het budget specialistische 

jeugdhulp.  

 Hogere lasten van € 11,0 miljoen voor de besteding van middelen uit de september- en 

decembercirculaire.  



 

48 

Gemeente Amsterdam 

Voorjaarsbrief 2020 

      

4 juni 2020 

 Hogere lasten van € 1,4 miljoen die komen uit het programmaonderdeel 8.2 Wijkteams 

om het tekort in de specialistische jeugdzorg tegen te gaan. 

 Het negatieve resultaat van programma 8 over 2019 (€ 20,6 miljoen) wordt conform de 

financiële samenwerkingsafspraken van het college taakstellend opgenomen in het 

programma in 2020. De taakstelling is geparkeerd in dit programmaonderdeel, maar de 

invulling van de taakstelling wordt betrokken bij de Begroting 2021. 

 Lagere lasten van € 4,0 miljoen door de gecontroleerde cliëntenteruggang structureel 

door te trekken vanaf 2020 zodat het meerjarig tekort structureel kan worden verkleind. 

 Lagere lasten van € 2,5 miljoen doordat 18+ cliënten van specialistische jeugdzorg 

uitstromen naar andere vormen van zorg via Wmo of Wlz. 

 Lagere lasten van per saldo € 3,1 miljoen in programma 8 door diverse technische en 

neutrale mutaties die gemeente breed per saldo geen effect hebben op de begroting. 

Deze begrotingswijzigingen lichten we niet verder toe. 

 

Reserves 

In dit programmaonderdeel zijn geen mutaties in onttrekkingen of toevoegingen aan reserves. 

 

8.4 Diversiteit 
 

(bedragen x € 1 miljoen) 

Begroting 2020 Saldo effecten 

voorjaarsbrief 

Saldo na 

voorjaarsbrief 

Baten  0,0 0,0 0,0 

Lasten 0,0 7,1 7,1 

Saldo baten en lasten  0,0 -7,1 -7,1 

    

Onttrekkingen aan reserves 0,0 0,0 0,0 

Toevoegingen aan reserves 0,0 0,0 0,0 

Saldo reservemutaties 0,0 0,0 0,0 

 

Baten 

Er zijn geen begrotingswijzigingen op de baten in dit programmaonderdeel. 

 

Lasten 

De totale lasten stijgen in 2020 met € 7,1 miljoen naar € 7,1 miljoen. Dit effect is vooral het gevolg 

van: 

 Hogere lasten van € 5,8 miljoen als gevolg van het besluit om een nieuw 

programmaonderdeel toe te voegen. Dit is een budgettair neutrale wijziging binnen het 

programma. 

 Hogere lasten van € 1,4 miljoen voor implementatie van de personele begroting conform 

wettelijke richtlijnen, waarbij een salarisbudgetverschuiving wordt verwerkt tussen 

primaire activiteiten en overhead. Dit is een budgettair neutrale mutatie binnen de 

gemeentebegroting. 
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Reserves 

Er zijn voor dit programmaonderdeel geen reservemutaties. 
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9 Duurzaamheid en ruimtelijke ordening  

(bedragen x € 1 miljoen) 

Begroting 2020 Saldo effecten 
voorjaarsbrief 

Saldo na 
voorjaarsbrief 

Baten  365,1 1,3 366,5 

Lasten 434,1 14,9 449,0 

Saldo baten en lasten  -69,0 -13,6 -82,5 

    

Onttrekkingen aan reserves 55,7 2,7 58,4 

Toevoegingen aan reserves 65,7 2,8 68,6 

Saldo reservemutaties -10,1 -0,1 -10,2 

 

Op programmaniveau worden geen toelichtingen geschreven, dit gebeurt per programma 

onderdeel. 

 

9.1 Riool en drinkwater 
 

(bedragen x € 1 miljoen) 

Begroting 2020 Saldo effecten 
voorjaarsbrief 

Saldo na 
voorjaarsbrief 

Baten  201,5 -0,2 201,3 

Lasten 199,8 -0,2 199,6 

Saldo baten en lasten  1,7 0,0 1,7 

    

Onttrekkingen aan reserves 5,4 0,0 5,4 

Toevoegingen aan reserves 0,0 0,0 0,0 

Saldo reservemutaties 5,4 0,0 5,4 

 

Baten 

De totale baten dalen in 2020 met € 0,2 miljoen naar € 201,3 miljoen. Deze begrotingswijzigingen 

lichten we niet verder toe omdat deze kleiner zijn dan € 1 miljoen. 

 

Lasten 

De totale lasten dalen in 2020 met € 0,2 miljoen naar € 199,6 miljoen. Deze begrotingswijzigingen 

lichten we niet verder toe omdat deze kleiner zijn dan € 1 miljoen. 

 

Reserves 

Er zijn voor dit programmaonderdeel geen reservemutaties. 
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9.2 Afval en grondstoffen  
 

(bedragen x € 1 miljoen) 

Begroting 2020 Saldo effecten 
voorjaarsbrief 

Saldo na 
voorjaarsbrief 

Baten  154,4 0,7 155,1 

Lasten 125,6 1,0 126,5 

Saldo baten en lasten  28,8 -0,2 28,6 

    

Onttrekkingen aan reserves 11,1 -2,5 8,7 

Toevoegingen aan reserves 4,7 0,0 4,7 

Saldo reservemutaties 6,5 -2,5 4,0 

 

Baten 

De totale baten stijgen in 2020 met € 0,7 miljoen naar € 155,1 miljoen. Dit effect is vooral het 

gevolg van: 

 Uit de herijking van de ramingen voor 2020 volgt een positieve structurele bijstelling van 

de belastingopbrengsten afvalstoffenheffing ten gevolge van areaaluitbreiding. Dit 

resulteert in hogere baten van € 1,2 miljoen. 

 Hogere baten van € 1,7 miljoen door de afwikkeling van de voormalige stichting Afval 

Service West. Deze baten zorgen voor een lagere onttrekking aan de investeringsreserve 

afval.  

 Lagere baten van € 2,7 miljoen door de overheveling van de dekking van de 

perceptiekosten afval en reiniging naar A.2 Lokale heffingen.  

 De overige begrotingswijzigingen van € 0,5 miljoen op de baten lichten we niet verder toe 

omdat deze kleiner zijn dan € 1 miljoen. 

 

Lasten 

De totale lasten stijgen in 2020 met € 1,0 miljoen naar € 126,5 miljoen. Dit effect is vooral het 

gevolg van: 

 Hogere lasten van € 1,5 miljoen door een toename van het aantal Kwijtscheldingen 

Afvalstoffenheffing. 

 De kaptaallasten in de dit programmaonderdeel dalen met € 0,7 miljoen. Dit komt door de 

herijking en actualisatie van de kapitaallasten van de inzamelmiddelen (daling van de 

lasten van € 2,4 miljoen) en hogere lasten van € 1,7 miljoen door de actualisatie van de 

kapitaallasten. Deze hogere lasten worden veroorzaakt door de vervroegde afschrijving 

van de containers in stadsdeel Noord.  

 

Reserves 

Onttrekkingen 

De totale onttrekking neemt af met € 2,5 miljoen in 2020. Dit effect is vooral het gevolg van::  
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 Lagere onttrekking van € 2,1 miljoen aan de investeringsreserve afval. De reserve wordt 

eenmalig aangevuld met baten door de vergoeding voor glasbakken en de afwikkeling 

van de voormalige stichting Afval Service West.  

 De overige begrotingswijzigingen van € 0,4 miljoen op de baten lichten we niet verder toe 

omdat deze kleiner zijn dan € 1 miljoen. 

  

Toevoegingen 

Er zijn geen mutaties. 

 

9.3 Duurzaamheid en milieubeheer  
 

(bedragen x € 1 miljoen) 

Begroting 2020 Saldo effecten 
voorjaarsbrief 

Saldo na 
voorjaarsbrief 

Baten  1,1 0,2 1,3 

Lasten 69,3 13,6 82,8 

Saldo baten en lasten  -68,2 -13,3 -81,5 

    

Onttrekkingen aan reserves 39,1 3,8 42,9 

Toevoegingen aan reserves 61,1 -2,1 58,9 

Saldo reservemutaties -21,9 5,9 -16,0 

 

Baten 

De totale baten stijgen in 2020 met € o,2 miljoen naar € 1,3 miljoen. Deze begrotingswijzigingen 
lichten we niet verder toe omdat deze kleiner zijn dan € 1 miljoen. 
 

Lasten 

De totale lasten stijgen in 2020 met € 13,6 miljoen naar € 82,8 miljoen. Dit effect is vooral het 

gevolg van: 

 Voor het programma Luchtkwaliteit worden jaarlijks middelen beschikbaar gesteld vanuit 

het Stedelijk Mobiliteitsfonds. De bestedingen zijn in hoge mate afhankelijk van de 

voortgang van de projecten waaraan subsidies en bijdragen worden verleend. Het 

Programma Luchtkwaliteit heeft het budget voor 2019 niet volledig kunnen besteden. De 

niet bestede middelen zijn overgeheveld naar 2020 en worden weer in de begroting 

opgenomen. De lasten stijgen hierdoor met € 4,5 miljoen. 

 Hogere lasten van € 3,7 miljoen om de versnelling van de duurzaamheidsdoelen te 

bereiken. Dit betreffen de subsidies Duurzaamheid, Maatregelen Versnellingsmiddelen 

Duurzaamheid en Opschaling en intensivering programma’s duurzaamheid. Dekking 

komt uit de reserve Duurzaamheidsfonds. 

 Hogere lasten van € 3,3 miljoen vanwege het doorschuiven van projectbudgetten uit 2019. 

Het betreft niet bestede middelen die zijn toegevoegd aan de projectbudgetten in 2020. 

De dekking komt uit het Stedelijk mobiliteitsfonds.  
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 Geconstateerd is dat het programma Circulaire Economie nu al veel tempo kan maken. 

Hierdoor ontstaan er hogere lasten in 2020 van € 2,3 miljoen, die in de latere jaren tot 

lagere bestedingen leiden. Dit betreft een meerjarige neutrale kasschuif. 

 De raming voor de bodemsaneringskosten is geactualiseerd. Het gaat om een aanpassing 

in het bestedingsritme als gevolg van de actualisatie van alle lopende sanerings- en 

nazorgprojecten. De lasten stijgen hierdoor met € 1,5 miljoen. Dekking komt uit de 

systeemreserve Stedelijke bodemsanering en Nazorg. 

 De verwachte bestedingen die uit de reserve Klimaatfonds worden gedekt zijn 

geactualiseerd op basis van het Bestedingsperspectief Klimaatfonds 2020. Dit resulteert 

in lagere lasten van € 1,5 miljoen.  

 

Reserves 

Onttrekkingen 

De totale onttrekking neemt toe met € 3,8 miljoen in 2020. Dit effect is vooral het gevolg van: 

 Een hogere onttrekking uit de reserve Duurzaamheidsfonds van € 3,6 miljoen in 2020. Dit 

komt omdat de daartegenover staande lasten met eveneens € 3,6 miljoen zijn gestegen. 

Zie hiervoor de toelichting bij de lasten.  

 De raming voor de bodemsaneringskosten is geactualiseerd. Het gaat om een aanpassing 

in het bestedingsritme als gevolg van de actualisatie van alle lopende sanerings- en 

nazorgprojecten. De actualisatie zorgt voor een hogere onttrekking uit de reserve 

bodemsanering van € 1,5 miljoen. 

 De verwachte onttrekkingen uit de reserve Klimaatfonds zijn geactualiseerd op basis van 

het Bestedingsperspectief Klimaatfonds 2020. Dit resulteert in een lagere onttrekking uit 

de reserve Klimaatfonds van € 1,5 miljoen.  

 

Toevoegingen 

De totale toevoeging neemt af met € 2,1 miljoen in 2020. Dit effect komt doordat de bijdrage voor 

bodemsanering vanuit de algemene middelen voor 2020 niet nodig is. Deze besparing op 

bodemsanering betekent een lagere toevoeging van € 2,1 miljoen aan de reserve bodemsanering 

en nazorg. 
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9.4 Ruimtelijke ordening 
 

(bedragen x € 1 miljoen) 

Begroting 2020 Saldo effecten 
voorjaarsbrief 

Saldo na 
voorjaarsbrief 

Baten  0,0 0,5 0,5 

Lasten 31,8 0,3 32,1 

Saldo baten en lasten  -31,8 0,2 -31,6 

    

Onttrekkingen aan reserves 0,0 1,4 1,4 

Toevoegingen aan reserves 0,0 4,9 4,9 

Saldo reservemutaties 0,0 -3,5 -3,5 

 

Baten 

De totale baten stijgen in 2020 met € 0,5 miljoen. De gemeente Amsterdam ontvangt een 

vergoeding van de gemeente Amstelveen voor het digitaliseren van de bouwdossiers van € 0,5 

miljoen. Tegenover deze vergoeding staan ook hogere lasten.  

 

Lasten 

De totale laten stijgen in 2020 met € 0,3 miljoen naar € 32,1 miljoen. Dit effect is vooral het gevolg 

van: 

 Hogere lasten van € 1,4 miljoen die bestaat uit hogere lasten van € o,7 miljoen voor de 

voorbereiding van de eerste IJ-oeververbinding en voor het vervolg van de activiteiten van 

de Adviescommissie IJ-oeververbindingen, hogere lasten van € 0,3 miljoen voor Sprong 

over het IJ en hogere lasten van € 0,4 miljoen (2020) voor de Zeecruise in het 

Noordzeekanaalgebied. De dekking voor deze hogere lasten komt uit de nieuwe reserve 

IJoeververbinding.  

 Het project digitalisering bouwdossiers loopt tot en met 2022. In 2020 worden in dit 

project de meeste kosten verwacht binnen de resterende project-periode omdat 

werkzaamheden in 2020 samen komen. Dit resulteert in een stijging van de lasten van € 

0,9 miljoen. Om de kosten in het jaar 2020 te kunnen dekken wordt een deel van het 

budget uit het jaar 2022 verschoven naar 2020.  

 De gemeente Amsterdam beheert de dossiers van de gemeente Amstelveen. 

In dit kader heeft de gemeente Amstelveen de gemeente Amsterdam gevraagd om de 

bouwdossiers te digitaliseren. Hierdoor nemen de lasten (en baten) met € 0,5 miljoen.  

 Lagere lasten van € 2,8 miljoen voor binnengemeentelijke opdrachten. Deze lasten 

worden in de praktijk echter volledig doorbelast aan binnengemeentelijke 

opdrachtgevers. Dit betekent dat deze lasten kunnen komen te vervallen.   

 De overige begrotingswijzigingen lichten we niet verder toe omdat deze kleiner zijn dan € 

1 miljoen. 
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Reserves 

 

Onttrekkingen 

De totale onttrekking neemt toe met € 1,4 miljoen in 2020. Dit komt door hogere onttrekkingen 

voor hogere lasten van € 1,4 miljoen. Dit betreft een hogere onttrekking van € o,7 miljoen voor de 

voorbereiding van de eerste IJ-oeververbinding en voor het vervolg van de activiteiten van de 

Adviescommissie IJ-oeververbindingen, een hogere onttrekking van € 0,3 miljoen voor Sprong 

over het IJ en een hogere onttrekking van € 0,4 miljoen voor de Zeecruise in het 

Noordzeekanaalgebied. 

 

Toevoegingen 

De totale toevoeging neemt toe met € 4,9 miljoen in 2020. Dit komt vooral doordat een nieuwe 

reserve wordt ingesteld met een saldo van € 4,9 miljoen. Deze middelen worden vanuit het 

Vereveningsfonds overgeheveld om de eerste IJ-oeververbinding voor te bereiden tot aan de fase 

voorkeursbesluit en voor randvoorwaardelijk proces- en projectmanagement zoals de 

bestuursopdracht Zeecruise en Sprong over het IJ.  

 

9.5 Begraafplaatsen en crematoria  

 

(bedragen x € 1 miljoen) 

Begroting 2020 Saldo effecten 
voorjaarsbrief 

Saldo na 
voorjaarsbrief 

Baten  8,2 0,0 8,2 

Lasten 7,6 0,2 7,8 

Saldo baten en lasten  0,6 -0,2 0,4 

    

Onttrekkingen aan reserves 0,0 0,0 0,0 

Toevoegingen aan reserves 0,0 0,0 0,0 

Saldo reservemutaties 0,0 0,0 0,0 

 

Baten 

De totale baten stijgen in 2020 minimaal. De begrotingswijzigingen lichten we niet verder toe 
omdat deze kleiner zijn dan € 1 miljoen. 
 

Lasten 

De totale lasten stijgen in 2020 met € 0,2 miljoen naar € 7,8 miljoen. Deze begrotingswijzigingen 
lichten we niet verder toe omdat deze kleiner zijn dan € 1 miljoen. 
 

Reserves 

Er zijn voor dit programmaonderdeel geen reservemutaties.  
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10 Grond 

(bedragen x € 1 miljoen) 

Begroting 2020 Saldo effecten 
voorjaarsbrief 

Saldo na 
voorjaarsbrief 

Baten  810,7 175,1 985,8 

Lasten 592,6 101,5 694,2 

Saldo baten en lasten  218,1 73,6 291,7 

    

Onttrekkingen aan reserves 291,5 10,3 301,8 

Toevoegingen aan reserves 265,2 92,8 358,0 

Saldo reservemutaties 26,3 -82,5 -56,2 

 

Op programmaniveau worden geen toelichtingen geschreven, dit gebeurt per programma 

onderdeel. 

 

10.1 Grond 
 

(bedragen x € 1 miljoen) 

Begroting 2020 Saldo effecten 
voorjaarsbrief 

Saldo na 
voorjaarsbrief 

Baten  604,7 95,8 700,5 

Lasten 538,6 104,5 643,0 

Saldo baten en lasten  66,1 -8,7 57,5 

    

Onttrekkingen aan reserves 291,5 2,1 293,6 

Toevoegingen aan reserves 221,3 0,8 222,2 

Saldo reservemutaties 70,2 1,2 71,4 

 

Baten 

De totale baten stijgen in 2020 met € 95,8 miljoen naar € 700,5 miljoen. Dit komt vooral door:  

 Elk jaar actualiseren we de ramingen van de gebiedsontwikkelingsprojecten van het 

Vereveningsfonds en Zuidas vanuit het Meerjarenperspectief Grondexploitaties (MPG). 

Deze actualisatie zorgt ervoor dat de baten in 2020 zijn verhoogd met € 95,8 miljoen. In 

het MPG staat de toelichting op de actualisatie en gaan we in op de verwachte 

ontwikkeling van de reserves en de vereveningsruimte. De gemeenteraad stelt het MPG 

vast. Het volgt een apart bestuurlijk traject, tegelijk met de voorjaarsnota. Jaarlijks 

verwerken we de geactualiseerde ramingen van het MPG bij de voorjaarsnota ook in de 

meerjarenbegroting. De actualisatie heeft geen effect op de algemene middelen, het is 

saldoneutraal. 
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Lasten 

De totale lasten stijgen in 2020 met € 104,5 miljoen naar € 643,0 miljoen. Dit komt vooral door:  

 De actualisatie van de ramingen van de gebiedsontwikkelingsprojecten van het 

Vereveningsfonds en Zuidas vanuit het Meerjarenperspectief Grondexploitaties (MPG), 

zoals toegelicht bij de baten. Door deze actualisatie zijn in 2020 de lasten € 97,5 miljoen 

hoger. De actualisatie heeft geen effect op de algemene middelen. 

 Door vertraging in de uitvoering van het project Zuidasdok zijn de projectuitgaven in 

2020-2024 lager dan eerder begroot en daarmee is ook de Amsterdamse bijdrage aan het 

project deze jaren lager. In de jaren daarna nemen de uitgaven weer toe. In 2020 zijn de 

lasten € 11,6 miljoen lager en daarmee ook de onttrekking aan de reserve Zuidas. De 

actualisatie heeft geen effect op de algemene middelen. Hoewel de actualisatie van het 

project Zuidasdok onderdeel uitmaakt van het MPG, is de begrotingswijziging hier 

vanwege de omvang apart toegelicht.  

 Hogere lasten van € 17,0 miljoen in programma 10 door diverse technische en neutrale 

mutaties die per saldo geen effect op het begrotingssaldo hebben. Voor € 16,5 miljoen 

betreft de overheveling van de zogenoemde marktconformiteitstoeslag van programma 

10 naar diverse programma’s. Door deze mutatie begroten we de 

marktconformiteitstoeslag in de programma’s waarvoor de facilitair werkende diensten 

opdrachten uitvoeren.  

 De overige hogere lasten van per saldo € 1,6 miljoen betreffen vooral de stijging van de 

indexatievergoeding voor de voorzieningen die onderdeel uitmaken van het 

Vereveningfonds met € 0,8 miljoen. Dit betreft compensatie voor prijsinflatie voor 

investeringen die uit de reserve worden bekostigd. De overige begrotingswijzigingen 

lichten we niet verder toe omdat de afzonderlijke begrotingswijzigingen kleiner zijn dan € 

1 miljoen. 

 

Reserves 

 

Onttrekkingen 

De totale onttrekking stijgt met € 2,1 miljoen in 2020 naar € 293,6 miljoen. Dit komt vooral door:  

 Hogere onttrekkingen van in totaal € 14,0 miljoen aan het Vereveningsfonds vooral door: 

o de overheveling van het restant van de reservering van € 4,9 miljoen voor de 

voorbereidingskosten Javabrug naar een nieuw te vormen reserve voor verder 

onderzoek naar een oeververbinding met Amsterdam Noord. 

o de kosten van de ontwikkeling van de Haarlemmerweg N200 van € 4,0 miljoen. 

o de actualisatie van de ramingen van de gebiedsontwikkelingsprojecten van het 

Vereveningsfonds en Zuidas in het kader van het Meerjarenperspectief 

Grondexploitaties (MPG) van € 3,8 miljoen. 

o de bijdrage van € 1,0 miljoen aan het project Lightrail in programma 2. 

 Lagere onttrekking van € 11,9 miljoen door vertraging van het project Zuidasdok. 
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Toevoegingen 

De totale toevoeging stijgt met € 0,8 miljoen in 2020 naar € 222,2 miljoen. Dit komt vooral door: 

 De actualisatie van de ramingen van de winstnemingen in de 

gebiedsontwikkelingsprojecten van het Vereveningsfonds en Zuidas in het kader van het 

Meerjarenperspectief Grondexploitaties (MPG). De winstnemingen stijgen in 2020 met € 

1,4 miljoen.  

 Lagere toevoeging van € 1,0 miljoen door minder erfpachtcontractwijzigingen bij 

woningbouwcorporaties als gevolg van canonherziening einde tijdvak en verkoop sociale 

woningen.  

 Een hogere toevoeging van € 0,1 miljoen door een lagere indexatievergoeding van 2% op 

de reserves Vereveningsfonds en Zuidas. Dit komt doordat de hoogte van de reserves 

lager is door hoofdzakelijk de effecten van de besluiten in de Voorjaarsnota 2019.  

 

10.2 Erfpacht 
 

(bedragen x € 1 miljoen) 

Begroting 2020 Saldo effecten 
voorjaarsbrief 

Saldo na 
voorjaarsbrief 

Baten  206,0 79,3 285,3 

Lasten 54,1 -3,0 51,1 

Saldo baten en lasten  151,9 82,3 234,2 

    

Onttrekkingen aan reserves 0,0 8,2 8,2 

Toevoegingen aan reserves 43,9 91,9 135,8 

Saldo reservemutaties -43,9 -83,7 -127,6 

 

Baten 

De totale baten stijgen in 2020 met € 79,3 miljoen naar € 285,3 miljoen. Dit komt vooral door:  

 De baten stijgen met € 80,1 miljoen in 2020 door de verwachte extra afkoopsommen door 

de overstap regeling. Er zijn op dit moment meer dan 130.000 overstapaanvragen 

ingediend bij de gemeente. Bij de meerjarenraming erfpacht is uitgegaan van 65.000 

daadwerkelijke overstappers in de periode 2020-2022. De omvang aan afkoopsommen 

die de gemeente de komende 2-3 jaar gaat ontvangen, is afhankelijk van diverse factoren, 

die nu nog niet goed zijn in te schatten (uiteindelijk aantal overstappers, verhouding 

canonbetaling/afkoop, soorten erfpachtrecht)  

 De baten dalen met € 0,8 miljoen in 2020 omdat lagere canonopbrengsten worden 

ontvangen doordat meer contracten worden afgekocht. De lagere canonopbrengsten 

worden gedempt door uitbreiding van het erfpachtareaal. Tegen de lagere canon 

opbrengsten staan lagere rentelasten (zie lasten). 

 

Lasten 

De totale lasten dalen in 2020 met € 3,0 miljoen naar € 51,1 miljoen. Dit effect is vooral het gevolg 

van: 
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 De lasten dalen met € 4,0 miljoen, omdat verrekening van ontvangen afkoopsommen van 

woningbouwcorporaties met grondexploitaties niet meer als lasten worden verantwoord. 

Ook de baten dalen hierdoor met € 4,0 miljoen. 

 De lasten voor het beheer van het erfpachtstelsel (zowel voortdurend als eeuwigdurend) 

dalen met € 0,3 miljoen in 2020. Dit komt vooral door lagere rentelasten.  

 De lasten stijgen met € 1,3 miljoen als gevolg van de overstapregeling. 

 

Reserves 

 

Onttrekkingen 

De totale onttrekkingen stijgen met € 8,2 miljoen in 2020. De hogere onttrekking aan de reserve 

Financiering Erfpachtgrond betreft de kosten die worden gemaakt om erfpachtrechthouders te 

faciliteren die willen overstappen van het voortdurend naar het eeuwigdurend erfpacht stelsel. 

 

Toevoegingen 

De totale toevoegingen stijgen met € 91,9 miljoen in 2020 naar € 135,8 miljoen. Dit effect is vooral 

het gevolg van: 

 In 2020 neemt de toevoeging aan de reserve Financiering Erfpachtgrond toe met € 133,0 

miljoen door vooral de overstapregeling waarin vaker sprake is van eeuwigdurende 

afkoop.  

 In 2020 daalt de toevoeging aan de reserve afkoopsommen Erfpacht met € 41,0 miljoen. 

Dit komt doordat we verwachten dat minder grond in erfpacht wordt uitgegeven in het 

voortdurend stelsel en meer wordt afgekocht. 
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11 Wonen en groen 

(bedragen x € 1 miljoen) 

Begroting 2020 Saldo effecten 
voorjaarsbrief 

Saldo na 
voorjaarsbrief 

Baten  86,3 2,1 88,4 

Lasten 379,9 10,9 390,8 

Saldo baten en lasten  -293,6 -8,8 -302,4 

    

Onttrekkingen aan reserves 31,5 -8,8 22,6 

Toevoegingen aan reserves 0,0 0,0 0,0 

Saldo reservemutaties 31,5 -8,8 22,6 

 

Op programmaniveau worden geen toelichtingen geschreven, dit gebeurt per programma 

onderdeel. 

 

11.1 Wonen en bouwen 
 

(bedragen x € 1 miljoen) 

Begroting 2020 Saldo effecten 
voorjaarsbrief 

Saldo na 
voorjaarsbrief 

Baten  60,2 3,9 64,1 

Lasten 170,4 -7,1 163,3 

Saldo baten en lasten  -110,1 10,9 -99,2 

    

Onttrekkingen aan reserves 31,5 -11,5 19,9 

Toevoegingen aan reserves 0,0 0,0 0,0 

Saldo reservemutaties 31,5 -11,5 19,9 

 

Baten 

De totale baten stijgen met € 3,9 miljoen in 2020. Dit effect is vooral het gevolg van:  

 Hogere baten van € 1,4 miljoen (2020) door overheveling uit 2019 van vooruit ontvangen 

baten van het Rijksvastgoedbedrijf voor het inrichtingsplan Stadswerf Oostenburg. 

Hierdoor zijn ook extra lasten begroot. 

 Hogere baten van € 1,2 miljoen (2020) voor legesinkomsten door de invoering van de 

vergunningen Bed & Breakfast.  

 De overige begrotingswijzigingen van € 1,3 miljoen betreffen vooral technische en 

gemeentebreed neutrale mutaties, die we niet verder toelichten omdat deze afzonderlijk 

kleiner zijn dan € 1,0 miljoen. 
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Lasten 
De totale lasten dalen met € 7,1 miljoen in 2020. Dit effect is vooral het gevolg van: 

 Lagere lasten van € 8,7 miljoen door bijstelling van de bijdrage aan corporaties vanuit het 

Corporatiebudget. Deze bijstelling komt enerzijds uit actualisatie van de voortgang van de 

projecten en anderzijds uit gewijzigde regelgeving waarbij niet meer op het moment van 

beschikking de subsidielast wordt verantwoord maar pas op het moment van 

eindafrekening. Hierdoor schuiven de lasten naar latere jaren. 

 Lagere lasten in 2020 van € 5,4 miljoen door actualisatie van de bijdrage aan corporaties 

voor projecten voor huisvesting bijzondere doelgroepen. De bijdrage aan de corporaties 

wordt bijgesteld op basis van de verwachte uitvoering van projecten. 

 Stijging van de lasten met € 2,4 miljoen door aanpassing in de verdeling van de 

loonkosten tussen overheadtaken en werkzaamheden voor het programma. 

 Stijging van de lasten met € 2,0 miljoen door overheveling van budget uit 2019 vanuit de 

incidentele coalitiemiddelen voor de projecten in de Ontwikkelbuurten. Projecten waren 

in 2019 vertraagd omdat er onder andere meer tijd voor draagvlakvorming, vroegtijdig 

overleg met en participatie van/door bewoners nodig was dan voorzien.  

 Stijging van de lasten door overheveling van budget uit 2019 van € 1,4 miljoen voor het 

inrichtingsplan Stadswerf Oostenburg. Hiervoor zijn ook extra baten begroot. 

 Stijging van de lasten met € 0,4 miljoen vanwege het starten van extra wettelijke taken 

voor handhaving woonboten. 

 De overige begrotingswijzigingen van per saldo € 0,8 miljoen hogere lasten betreffen 

vooral technische en gemeentebreed neutrale mutaties, die we niet verder toelichten 

omdat deze afzonderlijk kleiner zijn dan € 1,0 miljoen. 

 

Reserves 

 

Onttrekkingen 

De totale onttrekking neemt af met € 11,5 miljoen in 2020. Dit effect is vooral het gevolg van: 

 Lagere onttrekking van € 8,7 miljoen in 2020 door bijstelling van de bijdrage aan 

corporaties vanuit de reserve Corporatiebudget. Deze bijstelling komt enerzijds uit 

actualisatie van de voortgang van de projecten en anderzijds uit gewijzigde regelgeving 

waarbij niet meer op het moment van beschikking de subsidielast wordt verantwoord 

maar pas op het moment van eindafrekening. Hierdoor schuift de onttrekking naar latere 

jaren. 

 Lagere onttrekking van € 5,4 miljoen in 2020 door actualisatie van de bijdrage vanuit de 

reserve Bouwstimulering aan corporaties voor projecten voor huisvesting bijzondere 

doelgroepen. De bijdrage aan de corporaties wordt bijgesteld op basis van de verwachte 

uitvoering van projecten. 

 Hogere onttrekking van € 1,4 miljoen in 2020 vanuit de reserve Verevening Onroerend 

Goed ten behoeve van het realiseren van een wijksteunpunt in het Wallengebied. De 

lasten van dit project worden begroot in programma 1 Veiligheid.  
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Toevoegingen 

Er zijn geen mutaties 

 

11.2 Onderhoud openbare ruimte en reiniging 

 

(bedragen x € 1 miljoen) 

Begroting 2020 Saldo effecten 
voorjaarsbrief 

Saldo na 
voorjaarsbrief 

Baten  21,7 -0,5 21,2 

Lasten 133,9 6,6 140,5 

Saldo baten en lasten  -112,2 -7,1 -119,3 

    

Onttrekkingen aan reserves 0,0 0,0 0,0 

Toevoegingen aan reserves 0,0 0,0 0,0 

Saldo reservemutaties 0,0 0,0 0,0 

 

Baten 

De totale baten dalen met € 0,5 miljoen in 2020 naar € 21,2 miljoen. Dit komt vooral door lagere 

inkomsten van € 0,4 miljoen voor reclame. Zie ook de toelichting bij programma 11 in de financiële 

hoofdlijnen.  

 

Lasten 

De totale lasten stijgen met € 6,6 miljoen in 2020 naar € 140,5 miljoen. Dit betreft uitsluitend 

verschuivingen van budgetten vanuit de onderdelen A “Algemene dekkingsmiddelen” en B 

“overhead” naar dit programmaonderdeel. Dit betreft de volgende mutaties: 

 In het kader van de BBV is onderscheid gemaakt in formatie primair proces en 

ondersteunend proces. Dit leidt tot een verschuiving vanuit onderdeel B “overhead” van € 

4,4 miljoen naar dit programmaonderdeel. Dit betreft vooral een aantal budgetten die ten 

onrechte als overhead waren aangemerkt;  

 Een verschuiving van het ingroeibudget € 2,2 miljoen van onderdeel A “Algemene 

dekkingsmiddelen” in het kader van het realiseren van de besparingsopgave Slagvaardig 

Werken Openbare Ruimte. 

 

Reserves 

Er zijn voor dit programmaonderdeel geen reservemutaties. 
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11.3 Groen en dierenwelzijn 
 

(bedragen x € 1 miljoen) 

Begroting 2020 Saldo effecten 
voorjaarsbrief 

Saldo na 
voorjaarsbrief 

Baten  4,4 -1,2 3,1 

Lasten 75,6 11,4 87,0 

Saldo baten en lasten  -71,3 -12,6 -83,9 

    

Onttrekkingen aan reserves 0,0 2,7 2,7 

Toevoegingen aan reserves 0,0 0,0 0,0 

Saldo reservemutaties 0,0 2,7 2,7 

 

Baten 

De totale baten dalen met € 1,2 miljoen in 2020. Dit effect is vooral het gevolg van: 

 De opgenomen maatregel in de Voorjaarsnota 2019 om € 2 miljoen te incasseren voor het 

gebruik van de openbare ruimte door evenementen bleek in 2020 nog niet haalbaar. 

Hierdoor ontstaat een incidenteel tekort van € 2 miljoen (het college is hierover 

geïnformeerd op 17 december 2019). De richting is dat de evenementenbeprijzing 

meeloopt in het kader voor beprijzing vanaf 2021. 

 Daling met € 1,3 miljoen van de baten voor reclame-inkomsten. Dit wordt vooral verklaard 

doordat in de periode van 2020 - 2022 de contracten aflopen voor in totaal 60 schermen, 

billboards en vitrines. De markt voor billboardreclame is veranderd, waardoor minder 

billboards mogelijk zijn. 

 Stijging van de baten met € 1,3 miljoen door ontvangen subsidie van de provincie Noord-

Holland voor de Tuinen van West en groengelden voor het Rembrandtpark. Hiervoor zijn 

ook hogere lasten begroot.  

 De overige begrotingswijzigingen van per saldo € 0,8 miljoen hogere baten betreffen 

vooral technische en gemeentebreed neutrale mutaties, die we niet verder toelichten 

omdat deze afzonderlijk kleiner zijn dan € 1,0 miljoen. 

 

Lasten 

De totale lasten stijgen met € 11,4 miljoen in 2020. Dit effect is vooral het gevolg van: 

 Stijging van de lasten met € 8,0 miljoen door het doorschuiven van projectbudgetten 

vanuit 2019. De onderbesteding op deze budgetten, zoals gemeld bij het Jaarverslag 2019 

wordt toegevoegd aan het budget in 2020.  

 Bij de voorjaarsbrief wordt ook de eindejaarsmarge 2019 verwerkt. Voor programma 11 

betekent dit een hogere bestedingsruimte van € 2,4 miljoen. 

 Stijging van de lasten met € 2,0 miljoen door een overheveling vanuit de stelpost voor 

investeringen onder de activeringsgrens. Voor het Amsterdamse Bos zijn middelen 

toegekend voor onder andere renovatie van bruggen en vervanging van beschoeiingen. 

 Stijging van de lasten met € 1,7 miljoen voor het planten van bomen vanuit het 

Herplantfonds. 
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 Stijging van de lasten met € 1,3 miljoen voor de uitvoering van projecten in de Tuinen van 

West en het Rembrandtpark. 

 Daling van de lasten met € 3,3 miljoen door actualisatie van de projecten die vanuit de 

reserve Achterstallig onderhoud Openbare ruimte & groen worden bekostigd. Het gaat 

hierbij onder andere om de Japanse Duizendknoop en herplanten en vervangen van 

bomen. De reserve wordt onder programma 2 toegelicht. 

 Daling van de lasten met € 1,2 miljoen omdat de verdeling van de lasten voor 

Informatievoorziening zijn geactualiseerd en zijn herverdeeld over de verschillende 

programmaonderdelen. 

 Daling van de lasten met € 1,2 miljoen omdat budgetten vanwege uniformering van 

stadsdeelbudgetten worden overgeheveld naar andere programmaonderdelen. De 

uniformering van de stadsdeelbegroting bevordert de vergelijkbaarheid en de 

transparantie van de stadsdeelbudgetten. Dit betekent dat vergelijkbare budgetten op 

een uniforme wijze in de doelenboom zijn verwerkt.  

 De overige begrotingswijzigingen van per saldo € 1,7 miljoen hogere lasten betreffen 

vooral technische en gemeentebreed neutrale mutaties, die we niet verder toelichten 

omdat deze afzonderlijk kleiner zijn dan € 1,0 miljoen. 

 

Reserves 

 

Onttrekkingen 

De totale onttrekking neemt toe met € 2,7 miljoen in 2020. Dit effect is vooral het gevolg van: 

 Hogere onttrekking van € 1,7 miljoen (2020) vanuit het Herplantfonds voor het planten 

van bomen. 

 Hogere onttrekking van € 0,6 miljoen uit de reserve Kwaliteitsimpuls Groen door 

aanpassing van het kasritme voor projecten in het Martin Luther Kingpark, het Sloterpark 

en het Rembrandtpark.  

 

Toevoegingen 

Er zijn geen mutaties. 
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12 Moderne open overheid 

(bedragen x € 1 miljoen) 

Begroting 2020 Saldo effecten 

voorjaarsbrief 

Saldo na 

voorjaarsbrief 

Baten  40,6 0,4 41,0 

Lasten 94,1 4,6 98,7 

Saldo baten en lasten  -53,6 -4,2 -57,8 

    

Onttrekkingen aan reserves 0,0 0,0 0,0 

Toevoegingen aan reserves 0,0 0,0 0,0 

Saldo reservemutaties 0,0 0,0 0,0 

 

Op programmaniveau worden geen toelichtingen geschreven, dit gebeurt per 

programmaonderdeel. 

 

12.1 Digitale stad, interactie en informatie 
 

(bedragen x € 1 miljoen) 

Begroting 2020 Saldo effecten 

voorjaarsbrief 

Saldo na 

voorjaarsbrief 

Baten  40,6 0,4 41,0 

Lasten 87,7 3,2 90,9 

Saldo baten en lasten  -47,1 -2,8 -49,9 

    

Onttrekkingen aan reserves 0,0 0,0 0,0 

Toevoegingen aan reserves 0,0 0,0 0,0 

Saldo reservemutaties 0,0 0,0 0,0 

 

Baten 

De totale baten dalen in 2020 met € 0,4 miljoen. Dit lichten we niet verder toe omdat de 

afzonderlijke mutaties kleiner zijn dan € 1 miljoen. 

 

Lasten 

 De totale lasten stijgen in 2020 met € 3,2 miljoen. Dit effect is vooral het gevolg van: 

 Bij de voorjaarsbrief wordt ook de eindejaarsmarge 2019 verwerkt. Voor programma 12 

betekent dit een hogere bestedingsruimte van € 1,0 miljoen. 

 Hogere lasten van € 1,0 miljoen in 2020 door de inzet vanuit het masterplan Handhaving 

en Reiniging.  

 Hogere lasten van € 0,8 miljoen doordat we dat bedrag overhevelen vanuit incidentele 

coalitieakkoordmiddelen voor het uitvoeren van de agenda Digitale Stad. 

 De overige mutaties lichten we niet verder toe omdat de afzonderlijke 

begrotingswijzigingen kleiner zijn dan € 1 miljoen. 
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Reserves 

Er zijn voor dit programmaonderdeel geen reservemutaties. 
 

12.2 Democratisering 
 

(bedragen x € 1 miljoen) 

Begroting 2020 Saldo effecten 

voorjaarsbrief 

Saldo na 

voorjaarsbrief 

Baten  0,0 0,0 0,0 

Lasten 6,4 1,4 7,8 

Saldo baten en lasten  -6,4 -1,4 -7,8 

    

Onttrekkingen aan reserves 0,0 0,0 0,0 

Toevoegingen aan reserves 0,0 0,0 0,0 

Saldo reservemutaties 0,0 0,0 0,0 

 

Baten 

Er is geen begrotingswijzigingen op de baten. 

 

Lasten 

De totale lasten stijgen in 2020 met € 1,4 miljoen. Dit effect is vooral het gevolg van: 

 Hogere lasten van € 1,0 miljoen als gevolg van het uniformeren van de 

stadsdeelbegrotingen. Dit is een technische en budgettair neutrale mutatie om de 

vergelijkbaarheid en de transparantie van de stadsdeelbudgetten te vergroten.  

 

Reserves 

Er zijn voor dit programmaonderdeel geen reservemutaties.  
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A Algemene dekkingsmiddelen 

(bedragen x € 1 miljoen) 

Begroting 2020 Saldo effecten 
voorjaarsbrief 

Saldo na 
voorjaarsbrief 

Baten  2.752,3 -130,0 2.622,3 

Lasten 74,8 -16,1 58,6 

Saldo baten en lasten  2.677,5 -113,8 2.563,7 

    

Onttrekkingen aan reserves 901,6 221,6 1123,2 

Toevoegingen aan reserves 711,1 206,2 917,3 

Saldo reservemutaties 190,5 15,4 205,9 

 

De begrotingswijzigingen voor de algemene dekkingsmiddelen worden per onderdeel toegelicht. 

Overigens zijn in bovenstaande tabel alle mutaties op reserves opgenomen, omdat de 

reservemutaties onderdeel zijn van A.5 Reserves. 

 

A.1 Financiering en deelnemingen 
 

(bedragen x € 1 miljoen) 

Begroting 2020 Saldo effecten 
voorjaarsbrief 

Saldo na 
voorjaarsbrief 

Baten  103,8 -57,3 46,5 

Lasten 21,1 -9,1 12,1 

Saldo baten en lasten  82,7 -48,3 34,4 

    

Onttrekkingen aan reserves 0,0 0,0 0,0 

Toevoegingen aan reserves 0,0 0,0 0,0 

Saldo reservemutaties 0,0 0,0 0,0 

 
Baten 

De totale baten dalen in 2020 met € 57,3 miljoen naar € 46,5 miljoen. Dit effect is vooral het gevolg 

van: 

 Lagere dividend opbrengsten van € 50,0 miljoen. De coronacrisis beïnvloedt de 

dividendontvangsten. Deze effecten zijn omvangrijk en met veel onzekerheden omgeven. 

De dividendraming is gebaseerd op de financiële impact analyse die onderdeel uitmaakte 

van Verzamelbrief 5 die met de raad is gedeeld. 

 Lagere baten van € 7,2 miljoen voor lagere rentebaten op de verstrekte lening aan AEB 

door de daar ontstane situatie. 

 

Lasten 

De totale lasten dalen in 2020 met € 9,1 miljoen naar € 12,1 miljoen. Dit effect is vooral het gevolg 

van: 
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 Een hoger renteresultaat dan waar in de begroting rekening mee is gehouden. Dit zorgt 

voor een meevaller van € 18,4 miljoen in 2020. Zoals reeds in de Begroting 2020 

aangegeven stijgt het renteresultaat omdat wij goedkoper kunnen lenen door de 

gedaalde marktrente. We kunnen inmiddels tegen 0,25% nieuwe langlopende leningen 

afsluiten waar dat bij de Begroting 2020 nog tegen 1% was. Tegenover dit voordeel staat 

vooral het nadeel van € 7,2 miljoen lagere rentebaten op de verstrekte lening aan AEB 

door de daar ontstane situatie (zie ook toelichting baten). Voor 2020 is de raming uit de 

Begroting 2020 geactualiseerd. Dit resulteert per saldo in een stijging van het 

renteresultaat met € 11,0 miljoen in 2020. De meevaller van het renteresultaat in 2020 

wordt conform coalitieakkoord toegevoegd aan de Algemene Reserve tot een 

weerstandsratio van 1,4. 

 De actualisatie van nieuwe, lopende en gerealiseerde investeringen in onze begroting 

zorgt ook voor een aanpassing van de bijbehorende rentelasten. Dit leidt tot per saldo 

hogere rentelasten van € 5,9 miljoen in 2020. 

 Voor het verzelfstandigingstraject van AEB houden we rekening met projectkosten van € 

3,5 miljoen in 2020. 

 

Reserves 

Er zijn voor dit onderdeel geen reservemutaties. 

 

A.2 Lokale heffingen 
 

(bedragen x € 1 miljoen) 

Begroting 2020 Saldo effecten 
voorjaarsbrief 

Saldo na 
voorjaarsbrief 

Baten  406,9 -93,6 313,3 

Lasten 26,7 -1,0 25,7 

Saldo baten en lasten  380,2 -92,6 287,6 

    

Onttrekkingen aan reserves 0,0 0,0 0,0 

Toevoegingen aan reserves 0,0 0,0 0,0 

Saldo reservemutaties 0,0 0,0 0,0 

 
Baten 

De totale baten dalen in 2020 met € 93,6 miljoen naar € 313,3 miljoen. Dit effect is vooral het 

gevolg van: 

 Er is een eerste schatting opgesteld van het verwachte effect van de crisis op de 

belastinginkomsten. Per saldo zorgt dit voor een nadeel van € 100,0 miljoen in 2020, die 

aansluit bij het scenario dat gedeeld is in de Financiële impact analyse die onderdeel 

uitmaakte van Verzamelbrief 5. Dit betreft vooral lagere inkomsten voor 

toeristenbelasting. 
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 Hogere baten van € 6,1 miljoen door het overhevelen van baten uit verschillende 

programmaonderdelen. De overheveling betreft de dekking van de perceptiekosten afval 

en reiniging vanuit programmaonderdeel 9.2 afval en grondstoffen (€ 2,7 miljoen) en 

inkomsten voor naheffingsaanslagen uit programmaonderdeel 2.1 (€ 3,4 miljoen). 

 Hogere baten van € 0,3 miljoen voor reguliere begrotingswijzigingen op 

belastingmiddelen. 

 

Lasten 

De totale lasten dalen in 2020 met € 1,0 miljoen naar € 25,7 miljoen. Dit effect is vooral het gevolg 

van: 

 Een daling van de lasten met € 2,0 miljoen in 2020 voor de actualisatie van de 

kapitaallasten. Dit komt vooral door het wegvallen van kapitaallasten voor de SAAS 

oplossing. De resterende investeringskosten zijn geheel in 2019 afgeschreven. 

 Een toevoeging van de middelen uit de reserve incidentele coalitiemiddelen van € 0,9 

miljoen voor het programma innovatie. In het kader van het coalitieakkoord is een bedrag 

van € 2,0 miljoen beschikbaar gesteld voor het ontwikkelen en intensiveren van 

reclamebelasting, toeristenbelasting en vermakelijkhedenretributie. De niet bestede 

middelen in 2019 van € 0,9 miljoen zijn bij het Jaarverslag 2019 doorgeschoven naar 2020. 

 

Reserves 

Er zijn voor dit onderdeel geen reservemutaties. 

 

A.3 Gemeentefonds 
 

(bedragen x € 1 miljoen) 

Begroting 2020 Saldo effecten 
voorjaarsbrief 

Saldo na 
voorjaarsbrief 

Baten  2.227,6 20,8 2.248,4 

Lasten 0,0 0,0 0,0 

Saldo baten en lasten  2.227,6 20,8 2.248,4 

    

Onttrekkingen aan reserves 0,0 0,0 0,0 

Toevoegingen aan reserves 0,0 0,0 0,0 

Saldo reservemutaties 0,0 0,0 0,0 

 
Baten 

De totale baten stijgen in 2020 met € 20,8 miljoen door de hogere gemeentefondsuitkering uit de 

September- en Decembercirculaire 2019. Deze uitkering bestaat voor € 14,1 miljoen uit het accres, 

voor € 9,1 miljoen uit de relatieve groeicompensatie en voor per saldo € 10,6 miljoen uit 

taakmutaties en overige mutaties op de integratie- en decentralisatie-uitkeringen. In de verdeling 

van het gemeentefonds wordt daarentegen ook rekening gehouden met de eigen 

verdiencapaciteit op OZB-inkomsten. Voor 2020 levert dit een nadeel op van € 13,0 miljoen. 
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Lasten en reserves 

Er zijn geen mutaties op de lasten en reserves voor dit onderdeel. 

 

A.4 Overige eigen middelen en onvoorzien 
 

(bedragen x € 1 miljoen) 

Begroting 2020 Saldo effecten 
voorjaarsbrief 

Saldo na 
voorjaarsbrief 

Baten  14,0 0,2 14,1 

Lasten 27,0 -6,1 20,9 

Saldo baten en lasten  -13,0 6,2 -6,8 

    

Onttrekkingen aan reserves 98,7 113,3 212,0 

Toevoegingen aan reserves 46,1 98,5 144,7 

Saldo reservemutaties 52,6 14,8 67,4 

 
Baten 

De totale baten stijgen in 2020 met € 0,2 miljoen. Deze mutaties lichten we niet toe omdat deze 

kleiner zijn dan € 0,2 miljoen.  

 

Lasten 

De totale lasten dalen in 2020 met € 6,1 miljoen naar € 20,9 miljoen. Dit effect is vooral het gevolg 

van: 

 Een daling van de lasten van € 5,9 miljoen in dit onderdeel door overheveling uit de 

stelpost investeringen onder de activeringsgrens naar de lasten van de toegewezen 

investeringsprojecten in andere programma's. 

 Een daling van de lasten van € 4,4 miljoen voor het actualiseren van de kapitaallasten. De 

stelpost voor kapitaallasten voor investeringen daalt doordat bestaande (maar nog niet 

afgeronde) investeringen en nieuwe investeringen langer doorlopen, waardoor in 2020 

minder wordt afgeschreven.  

 Een verhoging van de lasten van € 4,2 miljoen voor technische mutaties, vooral doordat 

de marktconformiteitstoeslag wordt overgeheveld naar verschillende programma’s 

(totaal € 3,2 miljoen). Dit betreffen gemeente breed neutrale mutaties. 

 

Reserves 

Onttrekkingen 

De onttrekkingen stijgen met € 113,3 miljoen naar € 212,0 miljoen. Dit effect is vooral het gevolg 

van: 

 Een hoger onttrekking uit de Algemene Reserve voor het negatieve rekeningresultaat van 

2019 van € 83,1 miljoen. Tegenover deze hogere onttrekking staat een hogere dotatie aan 

de reserve van het jaarrekeningresultaat.    

 Een hogere onttrekking van circa € 16,5 miljoen aan de reserve incidentele 

coalitiemiddelen. Bij het Jaarverslag 2019 zijn de niet bestede incidentele 
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coalitiemiddelen toegevoegd aan de reserve. Deze middelen worden nu (deels) in 2020 

ingezet bij de diverse beleidsprogramma’s. Dit betreft onder andere de middelen voor 

Joodse tegoeden (€ 4,2 miljoen), Namenmonument (€ 2,8 miljoen), wachtlijsten bij 

jeugdzorg (€ 2,5 miljoen), kenniscentrum ongelijkheid (€ 1,3 miljoen) en innovatieproject 

voor belastingmiddelen (€ 0,9 miljoen). 

 Een hogere onttrekking van € 7,4 miljoen uit de reserve frictiekosten voor de gemaakte 

frictiekosten in 2019. Conform de systematiek wordt de onttrekking in het volgende 

boekjaar verwerkt. 

 Een hogere onttrekking van € 6,3 miljoen voor de inzet van middelen die bij de september 

en decembercirculaire beschikbaar zijn gekomen. Deze worden conform de systematiek 

toegevoegd aan de beleidsprogramma’s in 2020. 

 

Toevoegingen 

De toevoegingen stijgen met € 98,5 miljoen naar € 144,7 miljoen. Dit effect is vooral het gevolg 

van: 

 Een hogere toevoeging aan de reserve van het jaarrekeningresultaat van € 83,1 miljoen 

voor het negatieve resultaat over 2019. Deze wordt gedekt door een hogere onttrekking 

uit de Algemene Reserve.   

 Een hogere toevoeging van € 11,0 miljoen aan de Algemene Reserve voor het positieve 

renteresultaat. De meevaller van het renteresultaat in 2020 wordt conform 

coalitieakkoord toegevoegd aan de Algemene Reserve tot een weerstandsratio van 1,4. 

 Een hogere toevoeging aan de reserve Meerjarige intertemporele compensatie van € 4,3 

miljoen. 

 

A.5 Reserves 
 

(bedragen x € 1 miljoen) 

Begroting 2020 Saldo effecten 
voorjaarsbrief 

Saldo na 
voorjaarsbrief 

Onttrekkingen aan reserves 901,6 221,6 1.123,2 

Toevoegingen aan reserves 711,1 206,2 917,3 

Saldo reservemutaties 190,5 15,4 205,9 

 
In dit onderdeel van de algemene dekkingsmiddelen zijn alle reservemutaties opgenomen. In 

bijlage 3 van deze voorjaarsbrief is een totale verloopstaat van de reserves opgenomen. In 

onderstaande toelichting wordt volstaan met het toelichten van de grootste mutaties. 

 

Onttrekkingen uit reserves 

De onttrekkingen aan reserves stijgen met € 221,6 miljoen naar € 1.123,2 miljoen. Dit komt vooral 

door: 

 Een hogere onttrekking aan de reserve stedelijk Mobiliteitsfonds (SMF) van € 85,1 miljoen. 

Deze hogere onttrekking komt door het doorschuiven van projectbudgetten uit 2019 

vanwege vertraging en de actualisatie van de ramingen van de projecten in programma 2. 
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Begin 2020 heeft een actualisatie plaatsgevonden van de projecten die worden 

gefinancierd uit het Stedelijk Mobiliteitsfonds 

 Een hogere onttrekking uit de Algemene Reserve voor het negatieve rekeningresultaat 

van 2019 van € 83,1 miljoen. Tegenover deze hogere onttrekking staat een hogere dotatie 

aan de reserve van het jaarrekeningresultaat.  

 Een hogere onttrekking van circa € 16,5 miljoen aan de reserve incidentele 

coalitiemiddelen. Bij het Jaarverslag 2019 zijn de niet bestede incidentele 

coalitiemiddelen toegevoegd aan de reserve. Deze middelen worden nu (deels) in 2020 

ingezet bij de diverse beleidsprogramma’s. Dit betreft onder andere de middelen voor 

Joodse tegoeden (€ 4,2 miljoen), Namenmonument (€ 2,8 miljoen), wachtlijsten bij 

jeugdzorg (€ 2,5 miljoen), kenniscentrum ongelijkheid (€ 1,3 miljoen) en innovatieproject 

voor belastingmiddelen (€ 0,9 miljoen). 

 

Toevoegingen aan reserves 

De toevoegingen aan reserves stijgen met € 206,2 miljoen naar € 917,3 miljoen. Dit komt vooral 

door: 

 In 2020 neemt de toevoeging aan de reserve Financiering Erfpachtgrond toe met € 133,0 

miljoen door vooral de overstapregeling waarin vaker sprake is van eeuwigdurende 

afkoop.  

 In 2020 daalt de toevoeging aan de reserve afkoopsommen Erfpacht met € 41,0 miljoen. 

Dit komt doordat we verwachten dat minder grond in erfpacht wordt uitgegeven in het 

voortdurend stelsel en meer wordt afgekocht. 

 Een hogere toevoeging aan de reserve van het jaarrekeningresultaat van € 83,1 miljoen 

voor het negatieve rekeningresultaat over 2019. Deze wordt gedekt door een hogere 

onttrekking uit de Algemene Reserve.   
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B Bestuur en Organisatie 

(bedragen x € 1 miljoen) 

Begroting 2020 Saldo effecten 
voorjaarsbrief 

Saldo na 
voorjaarsbrief 

Baten  56,2 -7,7 48,5 

Lasten 586,4 4,3 590,7 

Saldo baten en lasten  -530,2 -12,0 -542,2 

    

Onttrekkingen aan reserves 3,5 2,4 5,9 

Toevoegingen aan reserves 0,0 0,0 0,0 

Saldo reservemutaties 3,5 2,4 5,9 

 

De begrotingswijzigingen voor onderdeel B Bestuur en Organisatie worden per onderdeel 

toegelicht. 

 

B.1 Overhead 
 

(bedragen x € 1 miljoen) 

Begroting 2020 Saldo effecten 
voorjaarsbrief 

Saldo na 
voorjaarsbrief 

Baten  15,5 -0,4 15,0 

Lasten 535,7 3,0 538,7 

Saldo baten en lasten  -520,2 -3,4 -523,7 

    

Onttrekkingen aan reserves 1,7 0,6 2,3 

Toevoegingen aan reserves 0,0 0,0 0,0 

Saldo reservemutaties 1,7 0,6 2,3 

 
Baten 

De totale baten dalen in 2020 met € 0,4 miljoen naar 15,0 miljoen. Dit komt vooral door diverse 

technische en neutrale mutaties die per saldo geen effect op het begrotingssaldo hebben. De 

mutaties zijn klein en lichten we verder niet toe. 

 

Lasten 

De totale lasten stijgen in 2020 met € 3,0 miljoen naar € 538,7 miljoen. Dit effect is vooral het 

gevolg van: 

 Hogere lasten van € 5,3 miljoen door diverse technische en neutrale mutaties zoals 

implementatie decentrale overhead en oplossen stelposten. De technische en neutrale 

mutaties hebben per saldo geen effect op het begrotingssaldo en lichten we niet verder 

toe. 

 Bij de Voorjaarsnota 2019 heeft, bij de doorontwikkeling van de informatievoorziening, 

een herschikking van budgetten plaatsgevonden. Door de herschikking komen lasten van 
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Informatievoorziening die voorheen uit het Vereveningsfonds werden gedekt, nu ten laste 

van algemene middelen. Dit heeft een effect van € 0,3 miljoen op het begrotingssaldo. 

 Om (versneld) doorbraken te kunnen behalen en om het gebiedswerken te versterken, 

worden middelen van 2021 naar 2020 verschoven (in programma 1 € 0,2 miljoen) ten 

behoeve van 2 van de 3 prioritaire gebieden uit het Masterplan (Nieuw West en Zuid 

Oost). Hierdoor zijn de lasten € 0,2 miljoen hoger in 2020. 

 Lagere kapitaallasten van € 1,7 miljoen in 2020, door actualisatie van de kapitaallasten. 

 Bij de voorjaarsbrief wordt ook de eindejaarsmarge verwerkt. Voor onderdeel B Bestuur 

en organisatie betekent dit een lagere bestedingsruimte van € 1,5 miljoen. 

 Overige stijging van de lasten van € 0,4 miljoen bestaat uit diverse posten kleiner dan € 1 

miljoen en worden verder niet toegelicht. 

 

Reserves 

 

Onttrekkingen 

De onttrekkingen stijgen met € 0,6 miljoen in 2020. De stijging is het gevolg van de hogere 

onttrekking voor de dekking van de afschrijvingslasten voor de huisvesting van de gemeentelijke 

organisatie en voor de inrichting van het centrale beheersysteem ten behoeve van het 

gemeentelijke wagenpark. 

 

Toevoegingen 

Er zijn geen mutaties. 

 

B.2 Vastgoed 
 

(bedragen x € 1 miljoen) 

Begroting 2020 Saldo effecten 
voorjaarsbrief 

Saldo na 
voorjaarsbrief 

Baten  39,7 -7,0 32,8 

Lasten 21,1 -2,3 18,8 

Saldo baten en lasten  18,6 -4,6 14,0 

    

Onttrekkingen aan reserves 1,8 1,7 3,5 

Toevoegingen aan reserves 0,0 0,0 0,0 

Saldo reservemutaties 1,8 1,7 3,5 

 
Baten 

De totale baten dalen in 2020 met € 7,0 miljoen naar € 32,8 miljoen. Dit is het gevolg van de 

volgende ontwikkelingen:  

 In 2019 is een groot deel van de panden verkocht waarvan de opbrengst in 2020 was 

voorzien. Voor 2020 wordt daarom de begrote verkoopopbrengst verlaagd met € 5,9 

miljoen. Tegenover deze lagere baten staat een lagere toevoeging aan de reserve 
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Achterstallig onderhoud openbare ruimte en groen (A.5). De verkoopopbrengst is al in 

2019 toegevoegd aan de reserve ten behoeve van de restauratie van de kademuren. 

 Lagere baten van per saldo € 1,1 miljoen door diverse technische en neutrale mutaties die 

per saldo geen effect op het begrotingssaldo hebben. Deze begrotingswijzigingen lichten 

we niet verder toe. 

 

Lasten 

De totale lasten dalen in 2020 met € 2,3 miljoen naar € 18,8 miljoen. Dit is het gevolg van de 

volgende ontwikkelingen:  

 Lagere kapitaallasten van € 0,5 miljoen in 2020, door actualisatie van de kapitaallasten op 

basis van de werkelijke investeringen in 2019. 

 Lagere lasten van € 1,8 miljoen door diverse technische en neutrale mutaties zoals 

implementatie decentrale overhead en invulling van de ambtelijke taakstelling. De 

technische en neutrale mutaties hebben per saldo geen effect op het begrotingssaldo en 

lichten we niet verder toe. 

 

Reserves 

 

Onttrekkingen 

De onttrekkingen stijgen in 2020 met € 1,7 miljoen naar € 3,5 miljoen. Dit is het gevolg van een 

hogere onttrekking voor de dekking van de afschrijvingslasten van het vastgoed in eigendom van 

de gemeente. 

 

Toevoegingen 

Er zijn geen mutaties. 

 

B.3 Bestuur 
 

(bedragen x € 1 miljoen) 

Begroting 2020 Saldo effecten 
voorjaarsbrief 

Saldo na 
voorjaarsbrief 

Baten  1,0 -0,3 0,7 

Lasten 29,5 3,6 33,2 

Saldo baten en lasten  -28,6 -3,9 -32,5 

    

Onttrekkingen aan reserves 0,0 0,0 0,0 

Toevoegingen aan reserves 0,0 0,0 0,0 

Saldo reservemutaties 0,0 0,0 0,0 

 

Baten 

De totale baten dalen in 2020 met € 0,3 miljoen. Dit is het gevolg van lagere huuropbrengsten 

door de verkoop van de Karel Klinkenbergstraat 1 en 3. Tegenover de lagere baten staan lagere 

lasten. 
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Lasten 

De totale lasten stijgen in 2020 met € 3,6 miljoen naar € 33,2 miljoen. Dit is het gevolg van de 

volgende ontwikkelingen: 

 Hogere lasten van € 4,2 miljoen door de tegemoetkoming aan de Joodse gemeenschap. 

Meer dan helft van de toegekende subsidies is in 2019 uitbetaald. In 2020 wordt het 

restant uitbetaald. Deze middelen komen uit de reserve incidentele 

coalitieakkoordmiddelen, die bij het Jaarverslag 2019 zijn toegevoegd aan de reserve. 

 Lagere lasten van € 0,6 miljoen door diverse technische en neutrale mutaties zoals 

implementatie decentrale overhead (lagere lasten van € 0,4 miljoen). De technische en 

neutrale mutaties hebben per saldo geen effect op het begrotingssaldo en lichten we niet 

verder toe. 

 

Reserves 

Er zijn voor dit programmaonderdeel geen reservemutaties. 
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2. Begrotingswijzigingen in baten en lasten per 
programma en programmaonderdeel 

2.1 Baten en lasten programma’s  

Programma 1 Veiligheid 

(bedragen x € 1 miljoen) 

Begroting 

2020 

Saldo effecten 

voorjaarsbrief 

Saldo na 

voorjaarsbrief 

Baten  20,5 -1,0 19,5 

Lasten 205,6 5,9 211,5 

Totaal Programma 1 Veiligheid -185,1 -6,9 -192,0 

 

Programma 2 Verkeer vervoer en waterstaat 

(bedragen x € 1 miljoen) 

Begroting 
2020 

Saldo effecten 
voorjaarsbrief 

Saldo na 
voorjaarsbrief 

Baten  479,9 -70,2 409,7 

Lasten 648,1 44,4 692,6 

Totaal Programma 2  

Verkeer vervoer en Waterstaat -168,2 -114,6 -282,8 

 

Programma 3 Economie 

(bedragen x € 1 miljoen) 

Begroting 
2020 

Saldo effecten 
voorjaarsbrief 

Saldo na 
voorjaarsbrief 

Baten  19,7 11,1 30,8 

Lasten 62,1 15,7 77,8 

Totaal Programma 3 Economie -42,4 -4,6 -47,0 

 

Programma 4 Kunst, cultuur en erfgoed 

(bedragen x € 1 miljoen) 

Begroting 
2020 

Saldo effecten 
voorjaarsbrief 

Saldo na 
voorjaarsbrief 

Baten  28,1 3,5 31,6 

Lasten 191,4 9,2 200,6 

Totaal Programma 4  

Kunst, cultuur en erfgoed -163,3 -5,7 -169,0 
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Programma 5 Onderwijs 

(bedragen x € 1 miljoen) 

Begroting 
2020 

Saldo effecten 
voorjaarsbrief 

Saldo na 
voorjaarsbrief 

Baten  67,9 -2,2 65,7 

Lasten 268,0 -4,6 263,4 

Totaal Programma 5 Onderwijs -200,1 2,4 -197,7 

 

Programma 6 Sport 

(bedragen x € 1 miljoen) 

Begroting 
2020 

Saldo effecten 
voorjaarsbrief 

Saldo na 
voorjaarsbrief 

Baten  15,8 12,8 28,5 

Lasten 77,5 15,9 93,0 

Totaal Programma 6 Sport -61,7 -2,7 -64,4 

 

Programma 7 Werk, inkomen en participatie 

(bedragen x € 1 miljoen) 

Begroting 

2020 

Saldo effecten 

voorjaarsbrief 

Saldo na 

voorjaarsbrief 

Baten  612,6 -7,5 605,1 

Lasten 996,2 4,0 1000,2 

Totaal Programma 7 

Werk, inkomen en participatie -383,6 -11,5 -395,1 

 

Programma 8 Volksgezondheid, jeugd en zorg 

(bedragen x € 1 miljoen) 

Begroting 

2020 

Saldo effecten 

voorjaarsbrief 

Saldo na 

voorjaarsbrief 

Baten  67,6 1,4 69,0 

Lasten 1002,9 5,8 1008,7 

Totaal Programma 8 

Volksgezondheid, jeugd en zorg -935,4 -4,3 -939,7 

 

Programma 9 Duurzaamheid en ruimtelijke ordening 

(bedragen x € 1 miljoen) 

Begroting 
2020 

Saldo effecten 
voorjaarsbrief 

Saldo na 
voorjaarsbrief 

Baten  365,1 1,3 366,5 

Lasten 434,1 14,9 449,0 

Totaal Programma 9 Duurzaamheid 

en ruimtelijke ordening -69,0 -13,6 -82,5 
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Programma 10 Grond 

(bedragen x € 1 miljoen) 

Begroting 
2020 

Saldo effecten 
voorjaarsbrief 

Saldo na 
voorjaarsbrief 

Baten  810,7 175,1 985,8 

Lasten 592,6 101,5 694,2 

Totaal Programma 10 Grond 218,1 73,6 291,7 

 
Programma 11 Wonen en groen 

(bedragen x € 1 miljoen) 

Begroting 
2020 

Saldo effecten 
voorjaarsbrief 

Saldo na 
voorjaarsbrief 

Baten  86,3 2,1 88,4 

Lasten 379,9 10,9 390,8 

Totaal Programma 11  

Wonen en Groen -293,6 -8,8 -302,4 

 
Programma 12 Moderne open overheid 

(bedragen x € 1 miljoen) 

Begroting 

2020 

Saldo effecten 

voorjaarsbrief 

Saldo na 

voorjaarsbrief 

Baten  40,6 0,4 41,0 

Lasten 94,1 4,6 98,7 

Totaal Programma 12 

Moderne open overheid -53,6 -4,2 -57,8 

 
Onderdeel A Algemene Dekkingsmiddelen 

(bedragen x € 1 miljoen) 

Begroting 
2020 

Saldo effecten 
voorjaarsbrief 

Saldo na 
voorjaarsbrief 

Baten  2.752,3 -130,0 2.622,3 

Lasten 74,8 -16,1 58,6 

Onderdeel A 

Algemene Dekkingsmiddelen  2.677,5 -113,8 2.563,7 

 
Onderdeel B Bestuur en organisatie 

(bedragen x € 1 miljoen) 

Begroting 
2020 

Saldo effecten 
voorjaarsbrief 

Saldo na 
voorjaarsbrief 

Baten  56,2 -7,7 48,5 

Lasten 586,4 4,3 590,7 

Onderdeel B Bestuur en Organisatie -530,2 -12,0 -542,2 
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Totaal gemeente Amsterdam 

(bedragen x € 1 miljoen) 

Begroting 

2020 

Saldo effecten 

voorjaarsbrief 

Saldo na 

voorjaarsbrief 

Baten  5423,3 -10,9 5412,5 

Lasten 5613,8 215,9 5829,7 

Saldo baten en lasten  -190,5 -226,8 -417,2 

    

Onttrekkingen aan reserves 901,6 221,6 1123,2 

Toevoegingen aan reserves 711,1 206,2 917,3 

Saldo reservemutaties 190,5 15,4 205,9 

Totaal gemeente Amsterdam 0,0 -211,3 -211,3 
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2.2 Baten en lasten per programmaonderdeel 

Programma 1 Veiligheid 

Programmaonderdeel 1.1 Brandweer en crisisbeheersing 

(bedragen x € 1 miljoen) 

Begroting 2020 Saldo effecten 

voorjaarsbrief 

Saldo na 

voorjaarsbrief 

Baten  4,2 -1,0 3,2 

Lasten 77,3 -2,0 75,3 

Saldo baten en lasten  -73,1 1,0 -72,1 

 

Programmaonderdeel 1.2 Openbare orde en veiligheid 

(bedragen x € 1 miljoen) 

Begroting 2020 Saldo effecten 

voorjaarsbrief 

Saldo na 

voorjaarsbrief 

Baten  16,3 0,0 16,4 

Lasten 128,3 7,9 136,2 

Saldo baten en lasten  -112,0 -7,9 -119,9 

 

Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat 

Programmaonderdeel 2.1 Verkeer, vervoer en parkeren 

(bedragen x € 1 miljoen) 

Begroting 2020 Saldo effecten 
voorjaarsbrief 

Saldo na 
voorjaarsbrief 

Baten  343,2 -75,7 267,6 

Lasten 405,4 23,4 428,8 

Saldo baten en lasten  -62,2 -99,1 -161,3 

 

Programmaonderdeel 2.2 Water 

(bedragen x € 1 miljoen) 

Begroting 2020 Saldo effecten 
voorjaarsbrief 

Saldo na 
voorjaarsbrief 

Baten  3,9 -0,6 3,3 

Lasten 35,6 11,8 47,4 

Saldo baten en lasten  -31,7 -12,4 -44,1 

 

Programmaonderdeel 2.3 Openbaar vervoer 

(bedragen x € 1 miljoen) 

Begroting 2020 Saldo effecten 
voorjaarsbrief 

Saldo na 
voorjaarsbrief 

Baten  132,8 6,1 138,8 

Lasten 207,1 9,2 216,4 

Saldo baten en lasten  -74,3 -3,2 -77,5 
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Programma 3 Economie 

Programmaonderdeel 3.1 Economie en innovatie  

(bedragen x € 1 miljoen) 

Begroting 2020 Saldo effecten 
voorjaarsbrief 

Saldo na 
voorjaarsbrief 

Baten  19,7 11,1 30,8 

Lasten 62,1 15,7 77,8 

Saldo baten en lasten  -42,4 -4,6 -47,0 

 

Programma 4 Kunst, cultuur en erfgoed 

Programmaonderdeel 4.1 Kunst en cultuur 

(bedragen x € 1 miljoen) 

Begroting 2020 Saldo effecten 
voorjaarsbrief 

Saldo na 
voorjaarsbrief 

Baten  27,6 3,5 31,1 

Lasten 187,5 9,4 197,0 

Saldo baten en lasten  -159,9 -5,9 -165,8 

 

Programmaonderdeel 4.2 Erfgoed 

(bedragen x € 1 miljoen) 

Begroting 2020 Saldo effecten 
voorjaarsbrief 

Saldo na 
voorjaarsbrief 

Baten  0,5 0,0 0,5 

Lasten 3,8 -0,2 3,6 

Saldo baten en lasten  -3,4 0,2 -3,2 

 

Programma 5 Onderwijs 

Programmaonderdeel 5.1 Onderwijs 

(bedragen x € 1 miljoen) 

Begroting 2020 Saldo effecten 
voorjaarsbrief 

Saldo na 
voorjaarsbrief 

Baten  67,9 -2,2 65,7 

Lasten 268,0 -4,6 263,4 

Saldo baten en lasten  -200,1 2,4 -197,7 

 

Programma 6 Sport 

Programmaonderdeel 6.1 Sport 

(bedragen x € 1 miljoen) 

Begroting 2020 Saldo effecten 
voorjaarsbrief 

Saldo na 
voorjaarsbrief 

Baten  15,8 12,8 28,5 

Lasten 77,5 15,9 93,0 

Saldo baten en lasten  -61,7 -2,7 -64,4 
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Programma 7 Werk, inkomen en participatie 

Programmaonderdeel 7.1 Inkomensregelingen 

(bedragen x € 1 miljoen) 

Begroting 2020 Saldo effecten 

voorjaarsbrief 

Saldo na 

voorjaarsbrief 

Baten  603,0 -9,0 594,0 

Lasten 676,9 0,1 677,0 

Saldo baten en lasten  -73,9 -9,1 -83,0 

 

Programmaonderdeel 7.2 Werk, participatie en inburgering 

(bedragen x € 1 miljoen) 

Begroting 2020 Saldo effecten 

voorjaarsbrief 

Saldo na 

voorjaarsbrief 

Baten  8,8 1,6 10,4 

Lasten 201,5 4,2 205,7 

Saldo baten en lasten  -192,7 -2,7 -195,4 

 

Programmaonderdeel 7.3 Armoede en schuldhulp  

(bedragen x € 1 miljoen) 

Begroting 2020 Saldo effecten 

voorjaarsbrief 

Saldo na 

voorjaarsbrief 

Baten  0,8 -0,1 0,8 

Lasten 117,8 -0,3 117,5 

Saldo baten en lasten  -117,0 0,2 -116,8 

 

Programma 8 Volksgezondheid, jeugd en zorg 

Programmaonderdeel 8.1 Basisvoorzieningen en diversiteit 

(bedragen x € 1 miljoen) 

Begroting 2020 Saldo effecten 

voorjaarsbrief 

Saldo na 

voorjaarsbrief 

Baten  46,5 -1,4 45,1 

Lasten 235,0 -6,3 228,7 

Saldo baten en lasten  -188,5 4,9 -183,6 

 

Programmaonderdeel 8.2 Wijkteams 

(bedragen x € 1 miljoen) 

Begroting 2020 Saldo effecten 

voorjaarsbrief 

Saldo na 

voorjaarsbrief 

Baten  1,1 0,0 1,1 

Lasten 64,6 -0,3 64,3 

Saldo baten en lasten  -63,5 0,3 -63,2 
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Programmaonderdeel 8.3 Individuele voorzieningen 

(bedragen x € 1 miljoen) 

Begroting 2020 Saldo effecten 

voorjaarsbrief 

Saldo na 

voorjaarsbrief 

Baten  20,0 2,8 22,8 

Lasten 703,4 5,2 708,6 

Saldo baten en lasten  -683,4 -2,4 -685,8 

 

Programmaonderdeel 8.4 Diversiteit 

(bedragen x € 1 miljoen) 

Begroting 2020 Saldo effecten 

voorjaarsbrief 

Saldo na 

voorjaarsbrief 

Baten  0,0 0,0 0,0 

Lasten 0,0 7,1 7,1 

Saldo baten en lasten  0,0 -7,1 -7,1 

 

Programma 9 Duurzaamheid en ruimtelijke ordening 

Programmaonderdeel 9.1 Riool en drinkwater 

(bedragen x € 1 miljoen) 

Begroting 2020 Saldo effecten 
voorjaarsbrief 

Saldo na 
voorjaarsbrief 

Baten  201,5 -0,2 201,3 

Lasten 199,8 -0,2 199,6 

Saldo baten en lasten  1,7 0,0 1,7 

 

Programmaonderdeel 9.2 Afval en grondstoffen  

(bedragen x € 1 miljoen) 

Begroting 2020 Saldo effecten 
voorjaarsbrief 

Saldo na 
voorjaarsbrief 

Baten  154,4 0,7 155,1 

Lasten 125,6 1,0 126,5 

Saldo baten en lasten  28,8 -0,2 28,6 

 

Programmaonderdeel 9.3 Duurzaamheid en milieubeheer  

(bedragen x € 1 miljoen) 

Begroting 2020 Saldo effecten 
voorjaarsbrief 

Saldo na 
voorjaarsbrief 

Baten  1,1 0,2 1,3 

Lasten 69,3 13,6 82,8 

Saldo baten en lasten  -68,2 -13,3 -81,5 
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Programmaonderdeel 9.4 Ruimtelijke ordening 

(bedragen x € 1 miljoen) 

Begroting 2020 Saldo effecten 
voorjaarsbrief 

Saldo na 
voorjaarsbrief 

Baten  0,0 0,5 0,5 

Lasten 31,8 0,3 32,1 

Saldo baten en lasten  -31,8 0,2 -31,6 

 

Programmaonderdeel 9.5 Begraafplaatsen en crematoria  

(bedragen x € 1 miljoen) 

Begroting 2020 Saldo effecten 
voorjaarsbrief 

Saldo na 
voorjaarsbrief 

Baten  8,2 0,0 8,2 

Lasten 7,6 0,2 7,8 

Saldo baten en lasten  0,6 -0,2 0,4 

 

Programma 10 Grond 

Programmaonderdeel 10.1 Grond 

(bedragen x € 1 miljoen) 

Begroting 2020 Saldo effecten 
voorjaarsbrief 

Saldo na 
voorjaarsbrief 

Baten  604,7 95,8 700,5 

Lasten 538,6 104,5 643,0 

Saldo baten en lasten  66,1 -8,7 57,5 

 

Programmaonderdeel 10.2 Erfpacht 

(bedragen x € 1 miljoen) 

Begroting 2020 Saldo effecten 
voorjaarsbrief 

Saldo na 
voorjaarsbrief 

Baten  206,0 79,3 285,3 

Lasten 54,1 -3,0 51,1 

Saldo baten en lasten  151,9 82,3 234,2 

 

Programma 11 Wonen en groen 

Programmaonderdeel 11.1 Wonen en bouwen 

(bedragen x € 1 miljoen) 

Begroting 2020 Saldo effecten 
voorjaarsbrief 

Saldo na 
voorjaarsbrief 

Baten  60,2 3,9 64,1 

Lasten 170,4 -7,1 163,3 

Saldo baten en lasten  -110,1 10,9 -99,2 
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Programmaonderdeel 11.2 Onderhoud openbare ruimte en reiniging 

(bedragen x € 1 miljoen) 

Begroting 2020 Saldo effecten 
voorjaarsbrief 

Saldo na 
voorjaarsbrief 

Baten  21,7 -0,5 21,2 

Lasten 133,9 6,6 140,5 

Saldo baten en lasten  -112,2 -7,1 -119,3 

 

Programmaonderdeel 11.3 Groen en dierenwelzijn 

(bedragen x € 1 miljoen) 

Begroting 2020 Saldo effecten 
voorjaarsbrief 

Saldo na 
voorjaarsbrief 

Baten  4,4 -1,2 3,1 

Lasten 75,6 11,4 87,0 

Saldo baten en lasten  -71,3 -12,6 -83,9 

 

Programma 12 Moderne open overheid 

Programmaonderdeel 12.1 Digitale stad, interactie en informatie 

(bedragen x € 1 miljoen) 

Begroting 2020 Saldo effecten 

voorjaarsbrief 

Saldo na 

voorjaarsbrief 

Baten  40,6 0,4 41,0 

Lasten 87,7 3,2 90,9 

Saldo baten en lasten  -47,1 -2,8 -49,9 

 

Programmaonderdeel 12.2 Democratisering 

(bedragen x € 1 miljoen) 

Begroting 2020 Saldo effecten 

voorjaarsbrief 

Saldo na 

voorjaarsbrief 

Baten  0,0 0,0 0,0 

Lasten 6,4 1,4 7,8 

Saldo baten en lasten  -6,4 -1,4 -7,8 

 

Onderdeel A Algemene dekkingsmiddelen 

Onderdeel A.1 Financiering en deelnemingen 

(bedragen x € 1 miljoen) 

Begroting 2020 Saldo effecten 
voorjaarsbrief 

Saldo na 
voorjaarsbrief 

Baten  103,8 -57,3 46,5 

Lasten 21,1 -9,1 12,1 

Saldo baten en lasten  82,7 -48,3 34,4 
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Onderdeel A.2 Lokale heffingen 

(bedragen x € 1 miljoen) 

Begroting 2020 Saldo effecten 
voorjaarsbrief 

Saldo na 
voorjaarsbrief 

Baten  406,9 -93,6 313,3 

Lasten 26,7 -1,0 25,7 

Saldo baten en lasten  380,2 -92,6 287,6 

 

Onderdeel A.3 Gemeentefonds 

(bedragen x € 1 miljoen) 

Begroting 2020 Saldo effecten 
voorjaarsbrief 

Saldo na 
voorjaarsbrief 

Baten  2.227,6 20,8 2.248,4 

Lasten 0,0 0,0 0,0 

Saldo baten en lasten  2.227,6 20,8 2.248,4 

 

Onderdeel A.4 Overige eigen middelen en onvoorzien 

(bedragen x € 1 miljoen) 

Begroting 2020 Saldo effecten 
voorjaarsbrief 

Saldo na 
voorjaarsbrief 

Baten  14,0 0,2 14,1 

Lasten 27,0 -6,1 20,9 

Saldo baten en lasten  -13,0 6,2 -6,8 

 

Onderdeel A.5 Reserves 

(bedragen x € 1 miljoen) 

Begroting 2020 Saldo effecten 
voorjaarsbrief 

Saldo na 
voorjaarsbrief 

Onttrekkingen aan reserves 901,6 221,6 1.123,2 

Toevoegingen aan reserves 711,1 206,2 917,3 

Saldo reservemutaties 190,5 15,4 205,9 

 
Onderdeel B Bestuur en organisatie 

Onderdeel B.1 Overhead 

(bedragen x € 1 miljoen) 

Begroting 2020 Saldo effecten 
voorjaarsbrief 

Saldo na 
voorjaarsbrief 

Baten  15,5 -0,4 15,0 

Lasten 535,7 3,0 538,7 

Saldo baten en lasten  -520,2 -3,4 -523,7 
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Onderdeel B.2 Vastgoed 

(bedragen x € 1 miljoen) 

Begroting 2020 Saldo effecten 
voorjaarsbrief 

Saldo na 
voorjaarsbrief 

Baten  39,7 -7,0 32,8 

Lasten 21,1 -2,3 18,8 

Saldo baten en lasten  18,6 -4,6 14,0 

 

Onderdeel B.3 Bestuur 

(bedragen x € 1 miljoen) 

Begroting 2020 Saldo effecten 
voorjaarsbrief 

Saldo na 
voorjaarsbrief 

Baten  1,0 -0,3 0,7 

Lasten 29,5 3,6 33,2 

Saldo baten en lasten  -28,6 -3,9 -32,5 
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3. Verloopstaat reserves en voorzieningen 

3.1 Verloopstaat reserves  

Programmaonderdeel ID-nr Naam en doel reserve  Soort reserve Instellings- 
jaar 

Rekening 
2019 

Totale 
dotatie 

2020 

Totale 
onttrekking 

2020 

Totale 
vrijval 
2020 

Verwachte 
stand ultimo 

2020 

1.2 Openbare orde en 
veiligheid 

87061 Verevening onroerend goed 
Dekken van de onrendabele top van panden die met een beleidsmatig doel 
worden aangeschaft (strategische aankopen) en egaliseren van 
exploitatieresultaten in de vastgoedportefeuille van stadsdeel Centrum. Dekken 
van fundamentele ingrepen in het kader van de aanpak binnenstad om 
toenemende drukte en daarmee gepaarde overlast te verminderen/reguleren. 

Overige 
bestemmings-
reserve 

1999 2,9 0,0 -1,4 0,0 1,5 

1.2 Openbare orde en 
veiligheid 

13014 Reserve Amsterdam 750  
De financiering van activiteiten rondom de viering van het 750-jarig bestaan van 
Amsterdam in 2025.  

Overige 
bestemmings-
reserve 

2019 0,0 3,0 -1,0 0,0 2,0 

1.2 Openbare orde en 
veiligheid 

55083 Tegengaan Radicalisering en Polarisatie 
De middelen worden ingezet voor het tegengaan van radicalisering en 
polarisatie. 

Overige 
bestemmings-
reserve 

2010 0,8 0,0 -0,4 0,0 0,4 

2.1 Verkeer, vervoer en 
parkeren 

68008 Reserve financiering Parkeergarages 
Bestemd voor gedeeltelijke dekking van afschrijvingslasten van Parkeergarages  
Rokin en Piet Hein. 

Financierings-
reserve 

2015 9,2 0,0 -0,4 0,0 8,7 

2.1 Verkeer, vervoer en 
parkeren 

70002 Reserve Stedelijk Mobiliteitsfonds 
Dekking van projecten die passen binnen de doelstellingen uit het 
uitvoeringsbesluit Mobiliteitsfonds. 

Egalisatie-
reserve 

1998 252,8 116,8 -298,1 0,0 71,5 

2.1 Verkeer, vervoer en 
parkeren 

70027 Zuidelijke IJ-oevers (POR) 
De reserve is bestemd voor de voorbereiding en uitvoering van het Plan 
Openbare Ruimte Zuidelijke IJoever (Oosterdok en Stationsplein). 

Overige 
bestemmings-
reserve 

2019 7,3 0,0 -1,0 0,0 6,3 

2.1 Verkeer, vervoer en 
parkeren 

70048 Leidseplein 
De gecoördineerde uitvoering van de herinrichting van het Leidseplein en 
omgeving binnen het samenwerkingsproject Leidseplein. Het uiteindelijke doel is 
om het gebied beter te laten functioneren als ontmoetingsplek en als cultureel 
centrum van Amsterdam. 

Overige 
bestemmings-
reserve 

2007 9,8 0,0 -7,0 0,0 2,8 
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2.1 Verkeer, vervoer en 
parkeren 

70050 Rode Loper 
De bouw van vier stations voor de Noord-Zuidlijn in de stadsdelen Centrum en 
Zuid vraagt om herinrichting van de openbare ruimte rond die nieuwe stations, 
vanwege de gewijzigde functie van de openbare ruimte en de slijtage door de 
vele werkzaamheden. 

Overige 
bestemmings-
reserve 

2005 11,1 0,0 -4,6 0,0 6,5 

2.1 Verkeer, vervoer en 
parkeren 

70077 Stationseiland 
Dekking van de projectkosten Stationseiland / De Entree. 

Overige 
bestemmings-
reserve 

2014 19,8 0,0 -9,3 0,0 10,4 

2.1 Verkeer, vervoer en 
parkeren 

70170 Financieringsreserve activa met maatschappelijk nut 
Inzet van de eigen bijdrage van de gemeente voor de dekking van investeringen 
in de openbare ruimte met een maatschapelijk nut. 

Financierings-
reserve 

2017 95,5 47,3 0,0 0,0 142,8 

2.1 Verkeer, vervoer en 
parkeren 

70025 Reserve Programma Stadsbehoud 
Deze reserve ondersteunt een programmatische aanpak voor het in stand 
houden van de openbare ruimte en infrastructuur, waaronder de arealen civiele 
constructies, verhardingen, verkeersystemen, groen, straatmeubilair, 
speelvoorzieningen en op termijn wegtunnels. Met behulp van de reserve kan 
gestuurd worden op het programma en op de arealen. De middelen worden 
flexibel ingezet voor verschillende arealen, verschillende activiteiten en over de 
jaren heen. Financiële afwijkingen worden binnen het programma opgevangen 
door vereffening tussen de arealen. 

Egalisatie-
reserve 

2019 48,6 33,9 -61,9 0,0 20,5 

2.1 Verkeer, vervoer en 
parkeren 

70080 Reserve achterstallig onderhoud, infrastructuur, openbare ruimte en groen 
Deze reserve ondersteunt een programmatische aanpak voor het wegwerken van 
grootschalig achterstallig onderhoud in de openbare ruimte en van de 
infrastructuur. De reserve is gevormd ter dekking van de aan bovengenoemde 
aanpak verbonden ingrepen en activiteiten, zoals onderzoek, handhaving, 
monitoring, brandweerorganisatie en innovatie. 

Overige 
bestemmings-
reserve 

2019 49,6 133,9 -74,5 0,0 108,9 

2.2 Water 88014 Woonboten 
Dekken van de uitgaven ivm de inrichting van de oeverstrook langs de 
woonboten Zwartepad/ Ringvaartdijk. 

Overige 
bestemmings-
reserve 

2015 0,4 0,0 -0,4 0,0 0,0 

2.3 Openbaar vervoer 70006 Reserve IJsei inclusief Waterfront 
De realisatie van een autotunnel, een busstation met overkapping, ondergrondse 
fietsenstalling met aanvaarbescherming en de herinrichting van de openbare 
ruimte aan de IJzijde van het Stationseiland. 

Overige 
bestemmings-
reserve 

2000 3,5 0,0 -1,7 0,0 1,8 

2.3 Openbaar vervoer 70075 Reguliere vervanging IJveren 
Voor incidentele vervangingsinvesteringen in de veerverbindingen over het IJ. 

Overige 
bestemmings-
reserve 

2017 9,8 0,0 -4,5 0,0 5,3 

3.1 Economie en 
innovatie 

73015 Amsterdams Promotiefonds voor cultuur en stadsinitiatieven 
Het realiseren van projecten waarvan de opzet is zowel de doelen van Holland 
Casino als van de gemeente te verwezenlijken. 

Egalisatie-
reserve 

2009 0,4 0,2 -0,3 0,0 0,3 

3.1 Economie en 
innovatie 

73031 Reserve Amsterdam Metropolitan Solutions 
Realiseren van een nieuw op te richten wetenschappelijk opleidings- en 
onderzoeksinstituut door kennisinstellingen en bedrijven op gebied van 
toegepaste technologie met als werknaam Amsterdam Metropolitan Solutions. 

Overige 
bestemmings-
reserve 

2014 27,0 0,2 -9,4 0,0 17,7 
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3.1 Economie en 
innovatie 

73035 Reserve Economische structuurversterking 
Het stimuleren van economische structuurversterking conform het door de 
gemeenteraad vastgestelde bestedingskader. 

Overige 
bestemmings-
reserve 

2015 16,5 5,3 -13,2 0,0 8,6 

3.1 Economie en 
innovatie 

93062 Buurteconomie gerelateerd aan EFRO doelstellingen 
Het bevorderen van projecten ter versterking van de Buurteconomie, die 
aansluiten bij de EFRO doelstellingen zoals verwoord in het EFRO programma 
voor de periode tot en met 2020. 

Overige 
bestemmings-
reserve 

2014 0,2 0,0 -0,2 0,0 0,0 

4.1 Kunst en cultuur 79059 Egalisatiereserve Kunstenplan 
Om de vier jaar worden in de Hoofdlijnen Kunst en Cultuur de nieuwe 
beleidsdoelstellingen voor de komende vier jaar bepaald. De doelstelling van 
deze systeemreserve volgt de doelstellingen van elk nieuw Kunstenplan. 

Egalisatie-
reserve 

2014 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2 

4.1 Kunst en cultuur 79090 Optimaliseren cultureel vastgoed 
Ondervangen van calamiteiten, het in goede staat en functioneel houden van 
cultureel vastgoed en de verduurzaming van regulier meerjaren onderhoud. 

Overige 
bestemmings-
reserve 

2017 0,7 0,0 -0,7 0,0 0,0 

4.1 Kunst en cultuur 92084 Financieringsreserve theater Archiefterrein 
Het dekken van de afschrijvingslasten van het theater Archiefterrein. 

Financierings-
reserve 

2018 3,2 0,0 0,0 0,0 3,2 

4.1 Kunst en cultuur 79080 Reserve cultureel beleggen 
Voldoen aan de wettelijke voorschriften voor cultureel beleggen. Bij vaststelling 
van het Kunstenplan 2017-2020 is besloten de reserve in de periode 2017-2020 in 
te zetten voor het cluster cultuureducatie. 

Egalisatie-
reserve 

2007 1,1 0,0 -0,8 0,0 0,3 

4.2 Erfgoed 44015 Opzetten landelijke erfgoedregistratie 
Er voor zorgen dat de registratie van erfgoedgegevens voldoet aan de eisen van 
de Omgevingswet. 

Overige 
bestemmings-
reserve 

2019 0,5 0,0 -0,2 0,0 0,3 

5.1 Onderwijs 55023 Reserve onderwijs huisvesting PO (algemeen) 
Dekking voor kosten van eerdere onderwijshuisvestingsprogramma's, voor 
kosten die het gevolg zijn van knelpunten aan gebouwen, en voor te maken 
kosten voor overdracht schoolgebouwen aan schoolbesturen en afboeking 
boekwaarden. 

Overige 
bestemmings-
reserve 

2014 5,0 0,0 -4,0 0,0 1,1 

5.1 Onderwijs 55024 Reserve VVE (voorm. Stadsdelen) 
Het realiseren van nieuwe Voorschoollokalen. 

Overige 
bestemmings-
reserve 

2014 1,2 0,0 -0,3 0,0 0,9 

6.1 Sport 56027 Financieringsreserve sportaccommodaties 
De reserve is de dekking voor de afschrijvingslasten van de kredieten voor het 
Sportaccommodatiefonds. 

Financierings-
reserve 

2015 14,7 0,0 -1,3 0,0 13,4 

6.1 Sport 56080 Reserve sportevenementen 
Middelen bestemmen voor toekomstige topsportevenementen, zoals het EK 
2020. 

Overige 
bestemmings-
reserve 

2014 4,6 0,0 -4,6 0,0 0,0 

7.1 
Inkomensregelingen 

12084 Reserve egalisatie inkomensdeel en conjunctuur 
Egaliseren van overschotten en tekorten voortvloeiend uit de uitvoering van de 
Participatiewet voor het inkomensdeel (bijstandsuitkeringen). 

Egalisatie-
reserve 

2004 74,9 4,0 -1,5 -20,0 57,5 

7.2 Werk, participatie 
en inburgering 

53064 Reserve Sociaal Werk 
De toegekende dekking voor sociaal werk (inclusief Pantar) aan te sluiten op de 
te verwachten meerjarige lasten van sociaal werk (inclusief Pantar). 

Overige 
bestemmings-
reserve 

2018 7,1 1,4 0,0 0,0 8,5 
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8.1 Basisvoorzieningen 
en diversiteit 

57002 Reserve Health Valley 
De investering in de onderzoeksinfrastructuur op het gebied van de 
gezondheidszorg. 

Overige 
bestemmings-
reserve 

2014 1,5 0,0 -1,1 0,0 0,4 

8.3 Individuele 
voorzieningen (incl. 
PIT) 

55044 Reserve egalisatie WMO 
Opvangen fluctuaties WMO openeinde regelingen. 

Egalisatie-
reserve 

2006 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

8.3 Individuele 
voorzieningen (incl. 
PIT) 

55115 Egalisatiereserve Jeugd 
Het doel van de reserve is het opvangen van fluctuaties in de door de gemeente 
verplichte levering van jeugdzorg met een open einde karakter. 

Egalisatie-
reserve 

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

9.1 Riool en drinkwater 96001 Reserve egalisatie drinkwatertarieven Waternet 
Het verevenen van bij het jaarverslag blijkende overschotten of tekorten met 
betrekking tot de drinkwatervoorziening voor burgers en bedrijven. Het streven 
is de overschotten of tekorten in volgende jaren te verevenen via tarieven.  
 
Daarnaast dient de reserve voor het afdekken van het risico van afwijkingen in 
het resultaat. 

Egalisatie-
reserve 

2006 10,1 0,0 -5,4 0,0 4,7 

9.2 Afval en 
grondstoffen 

83105 Financieringsreserve OAT Sluisbuurt  
Financieren afschrijvingslasten Ondergronds Afval Transport (OAT). 

Financierings-
reserve 

2017 11,6 0,0 0,0 0,0 11,6 

9.2 Afval en 
grondstoffen 

83030 Egalisatiereserve afval 
Het reguleren van de over- en onderschrijding op de kwijtschelding en de 
solidariteitsbijdrage van de afvalstoffenheffing. 

Egalisatie-
reserve 

2015 3,5 0,0 -1,7 0,0 1,8 

9.2 Afval en 
grondstoffen 

83103 Investeringsreserve afval 
Dekking van investeringen en innovaties in de afvalketen. 

Egalisatie-
reserve 

2015 2,6 4,7 -7,0 0,0 0,3 

9.3 Duurzaamheid en 
milieubeheer 

67018 Reserve duurzaamheidsfonds 
Alloceren van middelen en het verstrekken van leningen ter bevordering van 
hernieuwbare energie en energiebesparing. 

Financierings-
reserve 

2015 32,5 0,4 -12,8 0,0 20,1 

9.3 Duurzaamheid en 
milieubeheer 

67024 Reserve aardgasvrij 
Voorbereiden structuurversterking op het terrein van energieverduurzaming van 
woningen. 

Overige 
bestemmings-
reserve 

2014 4,6 0,0 -2,6 0,0 2,1 

9.3 Duurzaamheid en 
milieubeheer 

67051 Reserve Zero Emissie Bussen  
In 2016 -2017 is door het Rijk € 8 miljoen ter beschikking gesteld voor verbetering 
van de luchtkwaliteit in Amsterdam, met name de reductie van NO2-uitstoot. In 
dit kader sloot het gemeentebestuur op 15 april 2015 een 
duurzaamheidsconvenant met het GVB voor de aanschaf van uitstootvrije 
bussen. De reserve is nodig om de investeringen uit te bekostigen. Naar 
verwachting gaan de bussen in de periode 2018-2020 rijden. 

Overige 
bestemmings-
reserve 

2017 4,1 0,0 -4,0 0,0 0,1 

9.3 Duurzaamheid en 
milieubeheer 

74040 Stedelijke Bodemsanering en Nazorg 
Het reserveren van middelen voor de meerjarige stedelijke 
bodemsaneringsprogramma's en nazorgactiviteiten die conform gemaakte 
afspraken met het Rijk grotendeels vanuit Rijksmiddelen worden gefinancierd. 

Egalisatie-
reserve 

2016 140,9 21,1 -13,1 0,0 148,9 
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9.3 Duurzaamheid en 
milieubeheer 

67060 Reserve Klimaatfonds 
Het in het kader van, en passend bij, de gemeentelijke rolopvatting ondersteunen 
van investeringen in de stad die bijdragen aan een rechtvaardige transitie naar 
een klimaatneutraal en aardgasvrij Amsterdam. 

Overige 
bestemmings-
reserve 

2019 43,2 37,5 -10,5 0,0 70,2 

9.4 Ruimtelijke 
ordening 

67052 Reserve IJ-oeververbinding 
De reserve wordt gebruikt om de eerste IJ-oeververbinding voor te bereiden tot 
aan de fase voorkeursbesluit. De begrotingsdoelstelling waarme de 
IJoeververbinding een relatie heeft is "We zorgen voor integrale en kwalitatieve 
afwegingen bij inzet en prioritering ruimtelijke ontwikkeling". 

Overige 
bestemmings-
reserve 

2020 0,0 4,9 -1,4 0,0 3,5 

9.5 Begraafplaatsen en 
crematoria 

90032 Reserve DNNO (De Nieuwe Noorder/Ooster) 
Egaliseren van de marktconforme exploitatie van De Nieuwe Ooster en De 
Nieuwe Noorder. 

Egalisatie-
reserve 

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

10.1 Grond 74044 Reserve Wallengebied 
Deze reserve is bestemd voor planschadekosten in het kader van Project 
Wallengebied en de proceskosten van het project. 

Egalisatie-
reserve 

2001 11,4 0,0 -0,3 0,0 11,2 

10.1 Grond 77002 Reserve Zuidas bijdrage dok en grondexploitaties 
Dekking van de gebiedsontwikkeling op de Zuidas en de bijdrage van de 
gemeente Amsterdam aan de ontwikkeling van Zuidas Dok. 

Egalisatie-
reserve 

2004 372,3 63,8 -11,0 0,0 425,2 

10.1 Grond 74002 Reserve Vereveningsfonds   
Een deel van de reserve is benodigd als weerstandsvermogen en ter dekking van 
vastgestelde (voor)investeringen. Het resterende deel is de vereveningsruimte en 
is beschikbaar voor nieuwe investeringen in het kader van de 
gebiedsontwikkeling. 

Egalisatie-
reserve 

2004 525,3 158,3 -124,0 -158,4 401,3 

10.2 Erfpacht 74001 Reserve afkoopsommen erfpacht 
Deze reserve dient voor de financiering van de waarde van de in erfpacht 
uitgegeven gronden. 

Financierings-
reserve 

2004 5.283,6 2,8 0,0 0,0 5.286,5 

10.2 Erfpacht 74050 Reserve financiering erfpachtgrond 
Het doel is zoveel mogelijk in erfpacht uitgegeven grond te financieren met eigen 
vermogen. 

Financierings-
reserve 

2019 157,3 133,0 -8,2 0,0 282,1 

11.1 Wonen en bouwen 74041 Reserve Actieplan bouwstimulering 
Alloceren van middelen voor het stimuleren van woningbouw in Amsterdam. 

Overige 
bestemmings-
reserve 

2015 15,1 0,0 -5,5 0,0 9,6 

11.1 Wonen en bouwen 76006 Reserve Corporatiebudget 
Het Corporatiebudget wordt primair ingezet t.b.v. onrendabele 
vastgoedinvesteringen in de stedelijke vernieuwingsgebieden in Nieuw-West, in 
de Kolenkitbuurt in West, De Banne en Nieuwendam-Noord in Noord. 
Corporaties kunnen op projectbasis subsidies aanvragen. 

Overige 
bestemmings-
reserve 

2004 52,6 0,0 -11,6 0,0 41,0 

11.1 Wonen en bouwen 76019 reserve warme voeten 
Stimulering van isolatie van en energie besparende maatregelen aan woningen. 

Overige 
bestemmings-
reserve 

2013 0,2 0,0 -0,2 0,0 0,0 

11.1 Wonen en bouwen 76050 Stedelijke reserve Wonen boven winkels en bedrijven 
Stimuleren van het creëren van woonruimte boven winkels en bedrijven. 

Overige 
bestemmings-
reserve 

2016 1,2 0,0 -0,4 0,0 0,8 
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11.1 Wonen en bouwen 87036 Woningonttrekking 
Dekking van de geraamde lasten voor casco funderingsonderzoeken , conform de 
door het AB van stadsdeel Centrum oorspronkelijk vastgestelde doelstelling voor 
de bestemmingsreserve Woningonttrekking. 

Overige 
bestemmings-
reserve 

1997 0,2 0,0 -0,2 0,0 0,0 

11.1 Wonen en bouwen 88050 Stedelijke Vernieuwing 
Opvangen van de risico’s binnen de stedelijke ontwikkeling. Reserveren van 
middelen voor het nakomen van met partners overeengekomen verplichtingen 
i.v.m. de stedelijke ontwikkeling. Reserveren van middelen om aanvullende 
voorzieningen te treffen. Opvangen van risico’s van planschade. Interimbeheer 
bij herinrichting. De 10% bijdrage aan de kosten voor inrichting woonomgeving 
bij stedelijke vernieuwingsplannen. 

Overige 
bestemmings-
reserve 

2012 0,5 0,0 -0,3 0,0 0,2 

11.1 Wonen en bouwen 91078 Stimuleringsfonds SEG 
In kunnen spelen op onvoorziene sociale, economische en fysieke ontwikkelingen 
in de stedelijke vernieuwing. 

Overige 
bestemmings-
reserve 

2014 0,4 0,0 -0,4 0,0 0,0 

11.3 Groen en 
dierenwelzijn 

67042 Reserve Herplantfonds 
De middelen worden ingezet voor compensatie van gekapte bomen, conform het 
vastgestelde beleid ten aanzien van compensatie en herplanting van bomen. 

Egalisatie-
reserve 

2016 1,7 0,0 -1,7 0,0 0,0 

11.3 Groen en 
dierenwelzijn 

67050 Kwaliteitsimpuls Groen 
De reserve wordt gebruikt om te investeren in parken (groen). Doelstelling 11.3.1 
Amsterdam is een stad voor mens, plant en dier met groene plekken in alle 
buurten en goed onderhouden parken en bos. 

Overige 
bestemmings-
reserve 

2019 4,7 0,0 -0,6 0,0 4,2 

11.3 Groen en 
dierenwelzijn 

87052 Groenfonds 
Het kunnen uitvoeren van de voorstellen voor het uitbreiden, vernieuwen en 
verbeteren van het groen en het daarmee samenhangende beheer. 

Overige 
bestemmings-
reserve 

2007 0,4 0,0 -0,4 0,0 0,0 

A.4 Overige eigen 
middelen en 
onvoorzien 

12001 Algemene Reserve 
Een buffer voor het kunnen opvangen van niet structurele financiële tegenvallers. 

Algemene 
Reserve 

1995 347,7 19,8 -83,1 0,0 284,3 

A.4 Overige eigen 
middelen en 
onvoorzien 

12006 Reserve financiering NV Zeedijk 
Het met eigen middelen financieren van de uitbreiding van de gemeentelijke 
deelneming in de NV Zeedijk. 

Financierings-
reserve 

2000 6,5 0,0 0,0 0,0 6,5 

A.4 Overige eigen 
middelen en 
onvoorzien 

12075 Reserve overheveling gemeentefondsmiddelen decembercirculaire 
Het reserveren van middelen afkomstig uit het gemeentefonds, die bij de 
decembercirculaire worden toegekend, voor zover het niet gaat om de algemene 
uitkering. 

Egalisatie-
reserve 

2019 6,3 0,0 -6,3 0,0 0,0 

A.4 Overige eigen 
middelen en 
onvoorzien 

12096 Reserve financiering deelneming GVB 
Het met eigen middelen financieren van de uitbreiding van de gemeentelijke 
deelneming in de NV GVB. 

Financierings-
reserve 

2007 78,8 0,0 0,0 0,0 78,8 

A.4 Overige eigen 
middelen en 
onvoorzien 

12100 Reserve frictiekosten 1 Stad 1 Opgave 
In 2013 is voor de dekking van verwachte frictiekosten voor diverse 
organisatieonderdelen in het kader van de operatie 1 Stad 1 Opgave een reserve 
ingesteld. Het betreft diverse maatregelen (21) die gepaard kunnen gaan met 
frictiekosten. 

Overige 
bestemmings-
reserve 

2008 25,9 0,0 -7,4 0,0 18,5 
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A.4 Overige eigen 
middelen en 
onvoorzien 

12115 Meerjarige Intertemporele Compensatie 
Het verevenen van de begrotingsruimte over meerdere jaren waarbij de 
begroting meerjarig per jaar sluitend wordt gehouden, terwijl de begroting ook 
reëel en structureel in evenwicht is. 

Egalisatie-
reserve 

2017 32,6 41,8 -72,8 0,0 1,6 

A.4 Overige eigen 
middelen en 
onvoorzien 

12158 Reserve financiering lening NEMO 
Deze reserve dekt de gemeentelijke lening aan NEMO. 

Financierings-
reserve 

2011 11,3 0,0 0,0 0,0 11,3 

A.4 Overige eigen 
middelen en 
onvoorzien 

12201 Reserve bijdrage Schuldaflossing  
Het verbeteren van de schuldpositie van de gemeente door het gebruiken van 
incidentele meevallers voor het afboeken op de boekwaarde van activa in de 
openbare ruimte. 

Egalisatie-
reserve 

2015 8,8 0,0 0,0 -8,8 0,0 

A.4 Overige eigen 
middelen en 
onvoorzien 

12560 Amsterdams Investeringsfonds financieel 
Het fonds is opgezet om ontwikkelingen gericht op structuurversterking in de 
stad met een grote waarde voor Amsterdam te bevorderen. Het gaat daarbij om 
ontwikkelingen die zonder het fonds niet van de grond komen. Investeringen uit 
AIF dienen de stedelijke infrastructuur voor de toekomst te versterken en zich 
maatschappelijk en/of economisch terug te verdienen. Met het AIF financieel 
deel worden leningen gefinancierd die in het kader van de doelstelling zijn 
toegekend. 

Financierings-
reserve 

2014 50,6 0,0 0,0 -0,3 50,3 

A.4 Overige eigen 
middelen en 
onvoorzien 

12562 Reserve Incidentele Coalitiemiddelen 
De reserve Incidentele coalitiemiddelen is bedoeld om de specifieke incidenteel 
aangewezen coalitiemiddelen in de coalitieperiode beschikbaar te houden. 

Egalisatie-
reserve 

2019 52,2 0,0 -31,2 0,0 21,0 

A.4 Overige eigen 
middelen en 
onvoorzien 

12561 Amsterdams Investeringsfonds maatschappelijk 
Het fonds is opgezet om ontwikkelingen gericht op structuurversterking in de 
stad met een grote waarde voor Amsterdam te bevorderen. Het gaat daarbij om 
ontwikkelingen die zonder het fonds niet van de grond komen. Investeringen uit 
AIF dienen de stedelijke infrastructuur voor de toekomst te versterken en zich 
maatschappelijk en/of economisch terug te verdienen. Uit het AIF 
maatschappelijk deel worden subsidies verstrekt die in het kader van de 
doelstelling zijn toegekend. 

Egalisatie-
reserve 

2014 3,9 0,0 -2,1 0,0 1,9 

A.4 Overige eigen 
middelen en 
onvoorzien 

12003 Jaarrekeningresultaat 
Resultaatafwikkeling t-1 en resultaat t zijn onderdeel van de Algemene Reserve 
en op deze manier apart zichtbaar gemaakt. 

Algemene 
Reserve 

nvt -83,1 83,1 0,0 0,0 0,0 

B.1 Overhead 21073 Egalisatiereserve AFS 
Deze reserve is bedoeld om schommelingen in de interne AFS-tarieven tijdens de 
AFS-uitrol zoveel mogelijk tegen te gaan. 

Overige 
bestemmings-
reserve 

2013 0,1 0,0 -0,1 0,0 0,0 

B.1 Overhead 24001 Reserve gemeentelijk wagenparkbeheer 
Het inbedden van de (nieuwe) beheersactiviteiten (inrichting, professionalisering 
en verduurzaming) voortvloeiende uit de inbesteding van het wagenparkbeheer. 

Overige 
bestemmings-
reserve 

2018 0,3 0,0 -0,3 0,0 0,0 

B.1 Overhead 43002 Financieringsreserve Stadsbank van Lening 
Dekking van de afschrijvingslasten van de investering VIS – belenen. 

Financierings-
reserve 

2006 0,7 0,0 -0,2 0,0 0,6 

B.1 Overhead 71004 Financiering huisvesting gemeentelijk apparaat Financierings-
reserve 

2015 1,2 0,0 -1,0 0,0 0,3 
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Dekking van een deel van de afschrijvingslasten voor de huisvesting van de 
gemeentelijke organisatie. 

B.1 Overhead 71268 Reserve gemeentelijke huisvestingsprojecten 
Dekking van tijdelijke exploitatietekorten van de Businesscase III (verbouwing 
Stadhuis) en Businesscase IV (optimalisatie ambtenarenhuisvesting). 

Egalisatie-
reserve 

2014 3,7 0,0 -0,7 0,0 3,0 

B.2 Vastgoed 71005 Financiering gemeentelijk vastgoed 
Dekking van een deel van de afschrijvingslasten van het vastgoed in eigendom 
van de gemeente. 

Financierings-
reserve 

2015 43,0 0,0 -3,5 0,0 39,5 

B.3 Bestuur 17204 Raadsonderzoeken 
Dekking van de kosten als de gemeenteraad besluit tot een onderzoek. 

Egalisatie-
reserve 

2007 1,5 0,0 0,0 0,0 1,5 

Eindtotaal   
 
 

 7.952,2 917,3 -935,7 - 187,4 7.743,5 
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3.2 Verloopstaat voorzieningen 

Programmaonderdeel ID-nr Naam en doel voorziening  Categorie 
voorziening a, b, 

c, d of e 

Instellings-
jaar 

Rekening 
2019 

Totale 
dotatie 

2020 

Totale 
onttrekking 

2020 

Totale 
vrijval 
2020 

Verwachte 
stand ultimo 

2020 

1.2 Openbare orde en 
veiligheid 

84004 Dekking van extra kosten van boventalligheid en arbeidsongeschiktheid 
Dekking van de salarislasten en de WW en WIA-lasten die het gevolg zijn van 
boventalligheid en arbeidsongeschiktheid. 

a 2014 0,5 0,0 -0,2 0,0 0,3 

2.1 Verkeer, vervoer 
en parkeren 

68002 Groot onderhoud Parkeergebouwen 
Voorziening is gevormd voor het te plegen groot onderhoud. 

c 1995 11,0 4,0 -11,5 0,0 3,6 

2.1 Verkeer, vervoer 
en parkeren 

68072 Sociaal Plan Cition 
Uit deze voorziening wordt het verschil tussen het huidige loon bij EPS (Egis 
Parking Service) en het loon bij BV Cition betaald, conform de afspraken die bij 
de overgang van het personeel gemaakt zijn. 

a 2013 1,6 0,0 -0,3 0,0 1,3 

2.1 Verkeer, vervoer 
en parkeren 

89024 VRZ Gr. Onderh. Garage Bezaanj. 
Deze voorziening is ingesteld voor groot onderhoud van parkeergarage 
Bezaanjachtplein . 

c 2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1 Verkeer, vervoer 
en parkeren 

82001 Vervanging en Onderhoud beheer Werf 
Ter dekking van de kosten van groot- en planmatig onderhoud aan de 
reinigingswerf Jacob Bontiusplantsoen, zowel voor wat betreft het gebouw als 
voor de gebouwgebonden voorzieningen inclusief het deel dat binnen de VVE 
valt. 

c 2013 1,1 0,4 -0,5 0,0 1,0 

2.3 Openbaar vervoer 70058 Integraal vervoerssysteem veren 
Exploitatielasten die verband houden met de veerverbindingen over het 
Noordzee Kanaal. 

e 2007 187,5 0,0 -12,1 0,0 175,4 

4.1 Kunst en cultuur 79001 Danscentrum Dansmakers Amsterdam 
Dansmakers ontvangt voor 2017-2020 € 155.000 per jaar en heeft aangegeven 
de huur vanaf 2017 niet meer te kunnen voldoen. De boekwaarde van het 
danspodium in het gebouw van Woningcorporatie Eigen Haard, zou hierdoor 
eigenlijk afgeboekt moeten worden.  
 
Eigen Haard en de gemeente zijn in overleg om het danspodium te behouden 
voor de gemeente Amsterdam. Daarom wordt het activum niet afgeboekt, 
maar een voorziening ingesteld, tot het duidelijk is of het podium wel of niet 
behouden blijft. 

a 2016 0,3 0,0 0,0 0,0 0,3 

4.1 Kunst en cultuur 90007 Verwervingsfonds CBK 
Bewaren (gespaarde) bedragen van derden t.b.v. verwerving kunst. 

e 2004 0,5 0,1 -0,1 0,0 0,5 

5.1 Onderwijs  55002 Linnenbeursje e NVT 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Bekostiging van de uitdeling van hemden en schoenen aan leerlingen van 
bepaalde scholen. 

5.1 Onderwijs  55003 Voormalige tussenscholen 
Het geven van aanmoediging of extra douceurs aan kwekelingen op bepaalde 
scholen 

e NVT 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.1 Onderwijs  55001 Onbekende gever 
Prijzen uitreiken aan oud-leerlingen van de Stadsarmenschool. 

e NVT 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.1 Onderwijs  55005 Ontslagen meisjes 
Rentebaten zijn bestemd voor een culturele bijdrage aan het eindfeest van alle 
leerlingen 

e NVT 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.1 Onderwijs  55006 De Geijselaar 
Rentebaten zijn bestemd voor een culturele bijdrage aan het eindfeest van alle 
leerlingen. 

e NVT 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.1 Onderwijs  55004 Openbare scholen BLO 
Ondersteuning van het onderwijs aan zwakzinnigen in Amsterdam. 

e NVT 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.1 Onderwijs  55007 Quien 
Rentebaten zijn bestemd voor een culturele bijdrage aan het eindfeest van alle 
leerlingen 

e NVT 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6.1 Sport 56050 Voorziening Groot Onderhoud Sport  
Meerjarig grootonderhoud van sporthallen, sportparken en zwembaden. 

c 2017 9,1 2,5 -2,6 0,0 9,0 

8.1 
Basisvoorzieningen 
en diversiteit 

57059 Frictiekosten Uitplaasing Ambulancedienst 
Frictiekosten (pensioenen, VPL*) Ambulancedienst te betalen in 2020/2021. 

b 2011 1,1 0,0 0,0 0,0 1,1 

8.1 
Basisvoorzieningen 
en diversiteit 

57060 Materiële Controle DBC 2014-16 
Opvangen van terugbetalingen van DBC-inkomsten over 2014-2016 na 
afronding van de materiele controles door de zorgverzekeraar. 

b 2015 0,4 0,0 0,0 0,0 0,4 

8.1 
Basisvoorzieningen 
en diversiteit 

55026 Verzorgingshuizen ouden van dagen 
Fonds bestemd voor dekking van uitgaven door de gemeente aan 
voorzieningen voor bejaarden. 

e 1966 0,4 0,0 0,0 0,0 0,4 

8.3 Individuele 
voorzieningen 

57092 Voorziening Veilig thuis 
Personele frictiekosten Veilig Thuis. 

a 2015 0,5 0,0 -0,1 0,0 0,4 

8.3 Individuele 
voorzieningen 

55027 Burgerlijke instellingen maatsch. Zorg 
Fonds t.b.v. nooddruftige burgers. 

e 1968 1,1 0,0 0,0 0,0 1,1 

8.3 Individuele 
voorzieningen 

55064 Voorziening Verhuiskostenvergoeding WMO 
Dekking kosten verhuiskostenvergoeding WMO oude jaren. 

a 2012 3,0 0,0 0,0 0,0 3,0 

8.3 Individuele 
voorzieningen 

55120 Voorziening transformatiefonds jeugd 
In het voorjaar van 2018 heeft het ministerie van VWS het landelijk 
Actieprogramma Zorg voor de Jeugd opgesteld. Daarbij werd geld, het 
Transformatiefonds, beschikbaar gesteld waarmee de belangrijkste knelpunten 
in de jeugdhulp structureel en in onderlinge samenhang aangepakt worden. 

e 2019 3,6 2,1 -3,1 0,0 2,6 
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9.1 Riool en 
drinkwater 

96001 Rioolrecht 
Egalisatiefonds voor de tarieven rioolheffing. 

c 2005 6,7 0,0 -1,1 0,0 5,6 

10.1 Grond 13076 Niet opgevraagde tegoeden 
Terugbetalen van de door de gemeente (aan teruggekeerde Joodse burgers) 
opgelegde boetes over de niet-tijdig betaalde canon tijdens de Tweede 
Wereldoorlog en het terugbetalen van niet opgevraagde tegoeden (van niet 
teruggekeerde Joodse burgers) bij de Gemeentegiro. 

b 2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

10.1 Grond 74011 Voorziening grondgerelateerde kosten buiten grexen 
Deze voorziening is ingesteld om bijdragen aan derden te kunnen dekken. Deze 
externe bijdragen zijn gerelateerd aan de gebiedsontwikkeling in Amsterdam 
en worden gedekt uit het Vereveningsfonds.  
Het gaat bijvoorbeeld om toegezegde bijdragen aan woningcorporaties vanuit 
het gronddeel van het voormalige Stimuleringsfonds en bijdragen aan 
infrastructurele projecten die niet door de gemeente worden uitgevoerd. 

a 2004 8,1 0,0 0,0 0,0 8,1 

11.3 Groen en 
dierenwelzijn 

67050 Voorziening onderhoud Vinkeveense plassen  
Financieren van noodzakelijk onderhoud Vinkeveense Plassen t/m 2025, zoals 
afgesproken bij de uittreding van Amsterdam uit het recreatieschap. 

c 2018 2,5 0,0 -0,7 0,0 1,8 

11.3 Groen en 
dierenwelzijn 

88012 Groenvoorzieningen plantsoenen 
Het dekken van kosten van klein onderhoud aan plantsoenen. 

c n.v.t. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

A.1 Financiering en 
deelnemingen 

12042 Sophia Augusta / Lopez Suasso 
Legaat van de weduwe Sophia Adriana Lopez Suasso-de Bruijn ten behoeve 
van het behoud van de aan Amsterdam gelegateerde ‘inboedel en woonhuis. 

e 1890 0,8 0,0 0,0 0,0 0,8 

A.1 Financiering en 
deelnemingen 

12043 Willet Holthuysen 
Het inzetten van de renteopbrengst ten behoeve van het onderhoud van het 
woonhuis en inboedel in het museum Willet Holthuysen. 

e 1889 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2 

A.1 Financiering en 
deelnemingen 

12118 Voorziening Sluisjes Halfweg 
Voorziening ter dekking van de afkoop van verplichtingen om bij te dragen aan 
de kosten voor een veilige afvoer van het boezemwater in het kanaal Halfweg. 

b 2014 2,8 0,0 -2,4 0,0 0,4 

A.1 Financiering en 
deelnemingen 

13004 Vicarygoederen 
Een inwoner van Amsterdam heeft tot zijn overlijden recht op (2/3) van de 
opbrengst van het vicarie. 

e 1496 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 

A.1 Financiering en 
deelnemingen 

13015 Gildenfondsen 
Het kapitaal is eeuwigdurend uitgeleend aan het ministerie van Financien 
d.m.v. grootboekleningen. 

e 1820 0,6 0,0 0,0 0,0 0,6 

B.1 Overhead 12041 Juridische risico's 
Het afdekken van risico's van belang bij juridische aangelegenheden. 

b 2002 17,7 0,0 0,0 0,0 17,7 

B.1 Overhead 13016 Liefdadigheidsdoelen 
Doel is financiële hulpverlening aan inwoners van Amsterdam die in urgente 
financiële noodsituaties verkeren, waarbij een voorliggende voorziening niet 
(meer) beschikbaar is. 

e 1820 0,8 0,0 0,0 0,0 0,8 

B.1 Overhead 71006 Groot onderhoud huisvesting gemeentelijk apparaat c 2015 34,0 11,9 -7,1 -5,8 33,0 
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Doel voorziening: Egalisatie van de jaarlijks fluctuerende kosten van groot 
onderhoud van huisvesting gemeentelijk apparaat. 

B.1 Overhead 23002 Dekking financiële risico's (voormalig) personeel 
De voorziening is bedoeld om verplichtingen aan (voormalig) personeel in het 
kader van vervroegde uittreding, boventalligheid, (B)WW, wachtgeld, 
uitbetaling aanvullende (nabestaanden) pensioenen en aanspraken op de 
nieuwe FWS-regeling (50-100 regeling) te bekostigen. 

b 2015 3,4 0,0 -0,9 0,0 2,4 

B.1 Overhead 23010 Premie reparatie uitkering WW  
De reparatie-WW dient als aanvulling op de verkorte maximale WW-duur. 

b 2018 1,2 0,7 -0,3 0,0 1,6 

B.1 Overhead 23005 Pensioenfonds Concertgebouworkest 
Uitbetaling van aanvullend pensioen aan gepensioneerden van het 
Concertgebouworkest met dienstjaren van voor 28 december 1956 – de datum 
waarop de personeelsleden het ambtenaarschap in de zin van de Algemene 
Burgerlijke Pensioenwet hebben verworven –, of hun nabestaanden. 

b 1956 0,1 0,0 -0,1 0,0 0,0 

B.2 Vastgoed 71007 Voorziening groot onderhoud gemeentelijk vastgoed 
Egalisatie van de jaarlijks fluctuerende kosten van groot onderhoud van het 
gemeentelijk vastgoed. 

c 2015 36,1 13,3 -14,8 0,0 34,6 

B.3 Bestuur 23003 Waardeoverdracht pensioenen (gewezen) wethouders 
Bekostiging van pensioenuitkeringen en waardeoverdracht van opgebouwde 
pensioenrechten van wethouders naar een ander pensioenfonds, conform de 
Wet APPA (Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers) . 

b 2001 18,8 0,0 -0,6 0,0 18,2 

B.3 Bestuur 23026 Pensioenfonds SD Wethouders 
Bekostiging van pensioenuitkeringen en waardeoverdracht van opgebouwde 
pensioenrechten naar een ander pensioenfonds van voormalig leden dagelijks 
besturen stadsdelen die voor maart 2014 in functie waren en daarmee onder de 
Wet APPA vielen. (APPA = Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers. 

b 2014 53,6 0,0 -1,1 0,0 52,5 

Eindtotaal   
 
 

 409,0 34,9 -59,4 -5,8 378,7 

 
 


