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Voorwoord

Voorwoord
Beste Amsterdammer,

Onze financiën staan door de coronacrisis onder druk. Daar bovenop zien 
we onder andere structurele tekorten bij jeugd. We vangen de tekorten die 
er zijn op in deze voorjaarsnota en zorgen voor een sluitende begroting.

Dat vraagt ons om scherp te zijn op uitgaven en zorgvuldig om te gaan met 
onze reserves. Onze strategie gericht op houdbare financiën in de toekomst 
is essentieel. Juist om de groei en ontwikkeling van onze prachtige stad op 
een goede manier mogelijk te kunnen maken en om ervoor te zorgen dat 
Amsterdam een sociale, inclusieve, duurzame en economische sterke stad 
blijft, ook op de lange termijn.

Daarbij blijven we de komende jaren investeren, om zo het herstel en de 
renovatie van onze stad te bevorderen. Juist nu willen en moeten we 
investeren, om onder andere de toenemende ongelijkheid en werkloosheid 
aan te pakken en als vliegwiel om de economische groei aan te jagen. 
Het is vaker gezegd maar niet minder waar: we investeren ons uit de crisis.

Op dit moment kunnen Amsterdammers het terras weer op en is de 
verwachting dat Amsterdam over een paar maanden helemaal uit de 
lockdown is, als de cijfers het toelaten. Dat is goed nieuws en een mooi 
perspectief waar iedereen in onze stad op wacht. 
Tegelijkertijd verwachten we dat de negatieve gevolgen van de crisis voor 
veel Amsterdammers de komende jaren door zullen werken. Daar zullen 
wij als stadsbestuur alle aandacht voor houden en op acteren. 

Met vriendelijke groet, 

Victor Everhardt
Wethouder Financiën
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Leeswijzer

Leeswijzer
In de voorjaarsnota worden de bestuurlijke keuzes voor de nabije toekomst 
bepaald. De voorjaarsnota geeft conform de beleidsnota Planning & Control 
inzicht in:

1. de uitvoering van de Begroting 2021 (dit wordt de viermaands
rapportage genoemd);

2. de meerjarige financiële en beleidsmatige kaders voor de 
Begroting 2022. 

De viermaandsrapportage laat zien welke afwijkingen zich voordoen in de 
Begroting 2021 bij het uitvoeren van het beleid dat eerder is vastgesteld. 
In andere woorden: welke wijzigingen in de begroting er nodig zijn zonder 
dat sprake is van een aanpassing in het door de raad vastgestelde beleid. 
Daarbij is het uitgangspunt dat alleen onvermijdelijke mee en tegenvallers 
leiden tot een begrotingswijziging want daar waar nog bijgestuurd kan 
worden, blijven de vastgestelde budgetten gelden als het kader. Dit betekent 
ook dat we ervan uitgaan dat de uitvoering van het vastgestelde beleid niet 
wijzigt en op koers blijft. De voorgestelde begrotingswijzigingen zorgen 
ervoor dat de beleidsdoelen kunnen worden behaald.

Het kaderstellende deel van de voorjaarsnota gaat over de beleidsmatige 
keuzes. Als gevolg van het aanpassen van beleid wordt de begroting 
gewijzigd. Hierbij kan het gaan om beleidsintensiveringen of 
beleidsextensiveringen. 

De mee en tegenvallers (de viermaandsmutaties) en de beleidsintensive
ringen en beleidsextensiveringen bepalen samen het budgettaire beeld en 
daarmee het budgettaire kader voor het opstellen van de Begroting 2022.

Hoofdstukken 1 en 2 – De bestuurlijke en financiële hoofdlijnen
In de bestuurlijke hoofdlijnen geven we een beeld van de bestuurlijke keuzes 
die ten grondslag liggen aan deze begroting voor 2021 en de daarop 
volgende jaren.

In de financiële hoofdlijnen komt de budgettaire situatie aan de orde. 
Hier zetten wij uiteen met welke autonome ontwikkelingen en inzichten in de 
uitvoering van de begroting we worden geconfronteerd en welke keuzes zijn 
gemaakt om te komen tot een meerjarig sluitende begroting. Vervolgens gaan 
we in op de ontwikkeling op het gebied van de balans, met daarbij in het 
bijzonder aandacht voor investeringen en de daarmee samenhangende 
ontwikkeling van de schuld. De financiële hoofdlijnen worden afgesloten met 
de onderwerpen weerstandsvermogen, doelenboom en frictiekosten.

Hoofdstuk 3 – Programma’s
De begroting is opgebouwd uit twaalf genummerde beleidsprogramma’s en de 
programma’s A (Algemene dekkingsmiddelen) en B (Bestuur en organisatie). 
In hoofdstuk 3 wordt per programma op het niveau van het programma
onderdeel aangegeven wat de afwijkingen zijn ten opzichte van de uitvoering 
van de Begroting 2021.

Conform de beleidsnota Planning en Control worden alleen afwijkingen en 
wijzigingen in de programmaonderdelen toegelicht die groter dan € 1 miljoen 
zijn in enig jaar. Afwijkingen en wijzigingen kleiner dan € 1 miljoen worden 
dus niet specifiek toegelicht, maar tellen wel mee in de totalen.
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Leeswijzer

Bijlagen 1 en 2 – Baten en lasten programma(onderdeel)
In bijlagen 1 en 2 is het totaaloverzicht opgenomen van alle meerjarige 
financiële overzichten per programma en per programmaonderdeel. 
Per programma en programmaonderdeel worden de baten en lasten 
weergegeven, op basis van de nieuwe stand die resulteert uit de eerder 
beschreven wijzigingen.

Bijlage 3 – Verloopstaat reserves
In bijlage 3 zijn de reserves opgenomen. Daarbij is per reserve inzichtelijk 
gemaakt wat het meerjarige verloop is, inclusief de wijzigingen als gevolg 
van deze voorjaarsnota.

Bijlage 4 – Verloopstaat voorzieningen
In bijlage 4 zijn de voorzieningen opgenomen. Daarbij is per voorziening 
inzichtelijk gemaakt wat het meerjarige verloop is, inclusief de wijzigingen 
als gevolg van deze voorjaarsnota.

Bijlage 5 – Doelenraming
De doelenraming geeft inzicht in de baten en lasten per doel, rekening 
houdend met de begrotingswijzigingen in de voorjaarsnota. De doelen 
behoren niet tot het autorisatieniveau van de raad, maar worden ter 
kennisname beschikbaar gesteld.
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Bestuurlijke hoofdlijnen
De grote vraag is: Waar staan we in het stappenplan van het Rijk als u dit leest 
op 12 mei, de dag dat dit boekwerk wordt gepubliceerd? Is op 11 mei de 
tweede stap van de versoepelingen al gezet? Dat is de vraag én tegelijkertijd 
de onzekerheid die zo lastig is voor iedereen. Welke stap richting het veilig 
open gaan van Amsterdam kunnen we wanneer zetten? Wat is het 
perspectief?

De coronacrisis laat diepe wonden achter in de stad. In ons jaarverslag over 
2020 schreven we hier al over. Ook dit hele jaar tot nu toe, zucht Nederland 
onder de maatregelen. Amsterdammers, ondernemers en organisaties 
proberen zich zo goed en zo kwaad als het kan te redden. De verwachting 
voor de komende maanden is dat de samenleving stap voor stap weer open 
zal gaan. Amsterdam kan weer opveren.

Deze Voorjaarsnota 2021 valt daarmee samen met een belangrijk moment 
voor Amsterdam. We staan voor het moment waarop verruiming van 
mogelijkheden ingezet is. Met ook weer het perspectief op de langere 
termijn, omdat de vaccinatiegraad van de bevolking toeneemt. En dat 
betekent ook dat we langzaam overgaan van een crisisperiode naar die van 
herstel en renovatie. Waarbij we onze blik ook kunnen richten naar de 
toekomst van de stad en de ambities die wij als college daarvoor hebben. 
Hiermee onderscheiden we, na de crisisaanpak en ondersteuning, grofweg 
drie fasen. De eerste fase is Amsterdam Veert op, de tweede fase is herstel 
en renovatie en fase 3 de ontwikkeling van de stad op (middel)lange termijn. 
De fases zijn niet precies in de tijd af te bakenen. Bij elke fase houden we 
onze inzet en ambities voor de volgende fasen voor ogen en anticiperen 
we op nieuwe ontwikkelingen en inzichten.

Onze inzet delen we daarbij in hoofdlijnen in twee benaderingen in. Waarmee 
we ook voortbouwen op de koers die in de Begroting 2021 is uitgezet. We 
gaan niet terug naar de situatie zoals die was voor de crisis. We gaan de stad 
verder ontwikkelen. We houden onze koers voor de langere termijn vast, 
gericht op een sociaal en economisch sterke en duurzame, verbonden stad. 

De eerste benadering is het loodsen van Amsterdam door de crisis en het 
herstel en de renovatie van onze samenleving. En ten tweede gaat het erom 
juist nu te investeren daar waar dat het hardste nodig is. Met compassie, 
betrokkenheid, enthousiasme en ambitie voor de stad en voortbouwend op 
de resultaten die we in de afgelopen jaren hebben bereikt.

Wij verwachten dat Amsterdam zál opveren met veel inzet en enthousiasme. 
De inzet van het college is om dat te ondersteunen, mogelijk te maken en 
daar waar nodig extra impulsen te geven. Met oog voor ieders belangen en 
mogelijke overlast. Dat is de eerste stap en belangrijk richtpunt in de 
komende maanden. Daar bereiden we ons nu op voor en we gebruiken 
daarbij de ervaringen die we vorig jaar hebben opgedaan. Belangrijke 
ingrediënten daarbij zijn het ontmoeten en verbinden door creatief en flexibel 
gebruik van de openbare ruimte, met mogelijkheden voor een brede variatie 
aan behoeftes. Zo geven we ruimte aan Amsterdammers en ondernemers.

Bij de Begroting 2021 hebben we verschillende maatregelen aangekondigd 
om Amsterdam door de crisis te loodsen, ook gericht op herstel en renovatie. 
Met een breed gedeelde inzet van zowel raad als college op behoud en 
versterking van werkgelegenheid en investeringen. En onze ambities voor de 
langere termijn ingezet voor herstel en renovatie, zoals met het programma 
duurzaam economisch herstel. Dit programma richt zich op een duurzame 
stad en duurzame banen. De kern van de aanpak is dat we de ruimtelijke 
investeringen die wij als gemeente in de stad doen, als vliegwiel gebruiken 
voor het behoud van werk, het creëren van nieuwe banen en het opleiden 
voor en het toeleiden naar werk. Dat doen we niet alleen voor de 
investeringen in de verduurzaming van de stad, maar bijvoorbeeld ook voor 
de investeringen in het herstel van de kades en bruggen en het naar voren 
halen van projecten voor het onderhoud van de stad. Begin juni wordt u over 
de stand van zaken geïnformeerd.
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Eind 2020 is het Economisch Herstel en Investeringsplan (HIP) vastgesteld. 
Met een investering van € 21 miljoen in 2021 en 2022, waarvan € 11 miljoen 
lastenverlichting. Afgelopen periode zijn de eerste investeringen vanuit het 
HIP gedaan en zijn subsidieregelingen uitgewerkt die in mei opengesteld 
worden. Een voorbeeld is het MKB Digitaliseringsoffensief waarmee 
Amsterdam de komende jaren fors inzet op het verder digitaliseren van het 
MKB. Samen met de (culturele) partners bouwen we aan een nieuwe vorm van 
toerisme en willen we een meer op kwaliteit gerichte bezoeker aantrekken. 
We voeren het Actieplan congressen uit. Dat doen we in nauwe samenhang 
met het programma Aanpak Binnenstad waarin een groot aantal maatregelen 
is aangekondigd voor verbetering van de leefbaarheid en aantrekkelijkheid 
van de binnenstad. En we versterken met een investering in the female hub 
de positie en kansen van vrouwen in technologiesector binnen de 
Metropoolregio Amsterdam (MRA).

Door het oprichten van de Regionale Ontwikkelmaatschappij voor de MRA en 
de regio NoordHolland Noord wordt investeringskracht op regionaal niveau 
gebundeld om het brede MKB te ondersteunen en de transities te versnellen. 
Ook wordt in MRAverband een gezamenlijke investeringsagenda opgesteld.

Eind maart 2021 presenteerden wij het steunplan van € 21,4 miljoen voor 
de kunst en cultuursector. We zien dat er op verschillende manieren gewerkt 
moet worden aan steun en herstel van de cultuursector. Daarom hebben 
we gekozen voor een breed plan en samenwerking met externe partners. 
Het steunplan is in uitvoering. Een voorbeeld is de brede noodsteunregeling 
(van totaal € 16 miljoen) voor instellingen in het Kunstenplan en culturele 
instellingen die geen onderdeel uitmaken van het Kunstenplan maar wel 
bijdragen aan het algemeen nut, zoals kleinschalige theaters en musea gericht 
op de buurt. Bij het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) is het budget 
voor subsidiëring van projecten van onafhankelijk werkende makers en 
(buurtgerichte) initiatieven eenmalig met € 2 miljoen verhoogd. En rond 1 juni 
stellen we een stimuleringsregeling open voor de programmering van 
culturele nachtclubs. Na de zomer volgen verdere acties, onder andere op 
het gebied van behoud van banen in de cultuursector, het bevorderen van 
cultuurbezoek, het stimuleren van nieuwe samenwerkingen en experimenten 
om de cultuursector toekomstbestendig te maken.

Voor evenementen stellen we de raad met deze voorjaarsnota voor om het 
evenementenfonds structureel op een adequaat niveau te brengen. Dat biedt 
duidelijkheid en stabiliteit. Het beprijzen van evenementen in de openbare 
ruimte (beoogde opbrengst € 2 miljoen) stellen we opnieuw uit, naar 2023.

Vanaf het begin van de crisis is de inzet geweest om onze huurders zoveel 
mogelijk liquiditeitsruimte te bieden en te voorkomen dat huurders failliet 
gaan als gevolg van een huurschuld. Daarom is direct vanaf medio maart 
uitstel van betaling verleend en zijn geen aanmaningen verstuurd. Door de 
coronamaatregelen kunnen veel huurders het door hen gehuurde niet of 
nauwelijks betalen. Deze huurders kunnen vanaf eind maart 2021 een 
aanvraag doen voor huurkorting. Dit geldt ook voor het liggeld voor de 
passagiersvaart (huurgelden en precario). 

Al deze maatregelen sluiten aan op en/of passen in de uitvoering van onze 
ambities voor Amsterdam en de regio. Met de uitvoering van het programma 
Amsterdam autoluw, klimaatneutraal en aardgasvrij. De uitvoering van het 
onderhoud en het versterken van het groen in de stad. De aanleg en inrichting 
van maatschappelijke voorzieningen en de gebiedsontwikkeling. Omdat er 
zo’n grote behoefte aan betaalbare woningen is in de stad blijven we 
doorbouwen en ons inzetten voor betaalbare woningen. Al een paar jaar 
zitten we in een bouwpiek en er zijn voor de komende jaren genoeg 
bouwplannen en bouwgrond om samen met (markt)partijen jaarlijks 7.500 
woningen in aanbouw te nemen. We zetten ons daarbij vooral ook in voor 
meer betaalbare woningen in het sociale segment en het middensegment. 
We noemen in een paar regels heel veel, zonder uitputtend te zijn. Voor het 
perspectief is het volgens ons wel van belang dit aan te stippen. Het voert in 
deze bestuurlijke hoofdlijnen echter te ver daar dieper op in te gaan.

Zoals hiervoor aangegeven is onze tweede benadering het investeren daar 
waar dat het hardste nodig is. Aanvullend op onder andere, onze inzet op 
kansengelijkheid vanuit onderwijs, jeugd, armoede en schuldenbeleid en werk 
die we reeds vanaf 2018 hebben ontwikkeld en uitvoeren. De crisis heeft 
verschillen en problematieken scherper gemaakt.
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We intensiveren dit jaar en volgend jaar de aanpak van armoede en schulden. 
Zo willen we de groei van het aantal hulpbehoevenden opvangen. Daarnaast 
investeren we fors in preventie en vroegsignalering om de armoede en 
schuldenproblematiek zo klein mogelijk te houden. Hiermee proberen we 
de maatschappelijke kosten ook zo klein mogelijk te houden. We werken 
samen aan de bestrijding van deze crisis met schuldeisers die zijn aangesloten 
op onze aanpak vroegsignalering en collectief schuldregelen, de Buurtteams, 
werkgevers, maatschappelijke partners en vele vrijwilligers. Door deze 
gezamenlijke inzet en met hulp van de extra middelen ondersteunen we 
Amsterdammers die plotseling als gevolg van de crisis een beroep moesten 
doen op schuldhulpverlening of voedselhulp. Samen met onze partners blijven 
we inzetten op de uitvoering van het coronaoffensief.

We zetten actief in op een optimaal gebruik voor de regio en Amsterdam van 
de € 8,5 miljard die het Rijk beschikbaar heeft gesteld voor het onderwijs in 
de komende jaren. Het merendeel gaat direct naar de scholen.

Via het Regionaal Werkcentrum helpen we mensen van ‘werk naar werk’. 
Met het actieplan Veerkracht geven we zelfstandig ondernemers ondersteuning. 
Voor jongeren is er extra ondersteuning via de aanpak Meer Kans op Werk 
Jongeren. En we voeren de regeling Tijdelijke Ondersteuning Zelfstandige 
Ondernemers (Tozo) uit, evenals de regeling Tijdelijke Ondersteuning 
Noodzakelijke Kosten (TONK). 

In 2021 ging een nieuw stelsel in met tien geselecteerde partners voor hoog 
specialistische jeugdhulp. Hierbij is veel aandacht voor de zorgbehoeften en 
de bijhorende urgentie enerzijds en de nodige kostenbeheersing anderzijds. 
Ook het OuderKindteam (OKT)  is en blijft een belangrijke partner. Zij biedt 
opvoedadvies en –ondersteuning en is grotendeels gericht op preventie. 
Samen met de kernpartners werkt het OKT samen met de buurtteams, dichtbij 
de leefomgeving van de Amsterdammers die zij ondersteunen en helpen. 
Er worden laagdrempelige activiteiten uitgevoerd voor jongeren. Hulp
verleners, en zeker ook het jongerenwerk, zijn te prijzen voor de flexibiliteit en 
snelheid waarmee zij hebben ingespeeld op corona en de RIVMmaatregelen. 
De middelen die komen uit het Steunpakket sociaal en mentaal welzijn en 
leefstijl van het Rijk, voor Amsterdam naar verwachting € 7  8 miljoen, zetten 
we zo goed mogelijk in.

In programma 8 (Volksgezondheid, jeugd en zorg) is er een aantal tegen
vallers, zowel incidenteel in 2021 als structureel. We stellen de gemeenteraad 
voor om, behoudens een aantal aanpassingen waaronder op de Persoons
gebonden budgetten, geen verdere besparingen op te nemen en de tekorten 
aan te vullen vanuit de algemene middelen. Zowel het incidentele tekort, als 
de verdere structurele tekorten. In totaal is dit voor de periode 2021 – 2025 
ongeveer € 45 miljoen. Daarmee voorkomen we verdere besparingen, terwijl 
het Rijk volgens ons structureel met aanvullende middelen zou moeten komen.

We investeren in de kwetsbaarste gebieden in de stad, zo is de Ontwikkel
buurtenaanpak goed op stoom gekomen. Van buurtkamers en talentenhuizen, 
tot meer studieplekken en groen: samen met bewoners worden veel 
uiteenlopende projecten tot uitvoering gebracht in 32 aangewezen buurten in 
NieuwWest, Noord en Zuidoost. We verbeteren de buurten op het vlak van 
woonkwaliteit, veiligheid en leefbaarheid, sociaaleconomische positie, en 
energetische kwaliteit. Bij de initiatieven wordt gelijk opgetrokken met het 
ontwikkelen en uitwerken van de masterplannen voor NieuwWest en 
Zuidoost. Dit doen we als overheid zeker niet alleen, maar juist in een alliantie 
met maatschappelijke partijen en bewoners. We werken voor de begroting 
een voorstel uit om (nog) meer accenten te leggen op de masterplannen voor 
Zuidoost en Nieuw West. Daarvoor kijken we naar bestaande beleidsprogramma’s 
en ambtelijke capaciteit en middelen die komen van het Rijk, zoals voor 
Leefbaarheid en Veiligheid.

De afhandeling van verzoeken in het kader van de Wet openbaarheid van 
bestuur moet beter. Daar investeren we de komende jaren in voor een totaal 
van € 6,2 miljoen tot en met 2023, tegelijk met het verbeteren van de 
informatiehuishouding. We zullen tevens bezien hoe binnen de bestaande 
ambtelijke capaciteit hiervoor extra ruimte gemaakt kan worden. Openheid en 
een zowel snelle als zorgvuldige afhandeling is belangrijk en onderdeel van alle 
elementen die samen aan het vertrouwen in de overheid kunnen bijdragen. 
We werken in dit kader bijvoorbeeld ook aan de versterking van de interactie 
met de Amsterdammer in het bestuurlijk stelsel en de referendumverordening. 
Tegelijk moeten we ons blijven inspannen om aan het vertrouwen in en de 
verbondenheid met de overheid te blijven bijdragen.
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In deze voorjaarsnota dekken we het tekort af dat als gevolg van de corona
maatregelen ontstaat door lagere belastinginkomsten bij de toeristenbelasting 
en de vermakelijkheidsretributie. Dit doen we door de rijkscompensatie die we 
over 2020 voor de toeristenbelasting nog aanvullend verwachten, op te nemen 
in het beeld voor 2021. Dit stelt ons onder andere ook in staat de eerder 
genoemde problemen in programma 8 op te lossen. De Algemene reserve 
versterken we met een extra € 30 miljoen in de periode tot en met 2024.

Tot slot

We zitten tegen het einde van een ontzettend ingrijpende en zware periode 
en gaan over naar een nieuwe periode, met ook onzekerheden. De komende 
tijd zal Amsterdam opveren en juist dan willen we ruimte geven, zodat 
Amsterdammers en ondernemers kunnen leven met vrijheid, zelfstandigheid 
en lef. Het zal door het contrast waarschijnlijk voelen als een explosie van 
activiteiten en mensen. Tegelijk zijn we ons bewust dat vele Amsterdammers 
de effecten van de crisis nog langere tijd zullen meedragen. En dat voor 
ondernemers de onzekerheid over continuïteit op langere termijn veelal niet 
weg is als er weer meer mag. Het is essentieel daar oog voor te blijven 
houden. Dat zien wij als een belangrijke taak voor ons zelf als college, ook in 
gesprek met Rijk en regio. We verwachten dat ook voor de komende jaren 
hiervoor aandacht moet blijven. Dat maakt, opgeteld bij de opgaven die we al 
hebben, dat scherp kiezen ook voor een volgend college belangrijk zal zijn.
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Financiële hoofdlijnen
De gemeenteraad en het college besluiten op verschillende momenten in het 
jaar over de begroting, en over bijstellingen van de begroting. We hebben 
met elkaar afgesproken dat we daarbij één hoofdbesluit vormingsmoment in 
het jaar gebruiken: de voorjaarsnota besluitvorming. Dit betekent dat we in 
het voorjaar integraal kijken naar onze bestaande budgetten en onze ambities, 
en dat we deze bijstellen waar dat nodig is. De uitkomst van de voorjaarsnota
besluitvorming staat in deze Voorjaarsnota 2021.

In de voorjaarsnota staan meerjarige begrotingswijzigingen, dat betekent dat 
de begroting in het lopende jaar (2021) en meerjarig (van 2022 tot en met 
2025) wordt aangepast. Daarbij is het uitgangspunt een sluitende begroting. 
Het college heeft de taak om tijdens de integrale besluitvorming te komen tot 
een meerjarig sluitend financieel beeld, met inachtneming van alle actuele 
ontwikkelingen, verwachtingen en wensen. De begrotingsstanden vanaf 2022 
vormen de kaders voor de Begroting 2022.

In de financiële hoofdlijnen wordt op hoofdlijnen een overzicht gegeven van 
de budgettaire gevolgen van de besluitvorming. Daarbij ligt de focus op de 
bestuurlijke relevante ontwikkelingen. In hoofdstuk 3 is gedetailleerd terug te 
vinden welke aanpassingen in de begroting zich voordoen.

We beginnen dit hoofdstuk met de budgettaire gevolgen van de ontwikke
lingen die zich voordoen en de bestuurlijke keuzes die in deze voorjaarsnota 
worden gemaakt om te komen tot een meerjarig sluitende begroting 
(paragraaf 2.1). Vervolgens wordt inzicht gegeven in de ontwikkeling van 
de balans en van de schuld (paragraaf 2.2) en in de ontwikkeling van het 
weerstandsvermogen (paragraaf 2.3) van de gemeente Amsterdam. Tot slot 
komen onderwerpen aan de orde die geen effect hebben op het budgettaire 
beeld of de ontwikkelingen op de balans, maar wel leiden tot een budgettair 
neutrale of tekstuele wijziging van de begroting (paragraaf 2.4).
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Coronaeffecten en compensatie van het Rijk

Het negatieve effect van de coronacrisis in 2020 bedraagt ruim € 300 miljoen. 
Ter compensatie ontvingen we in 2020 extra inkomsten uit het Rijk van 
€ 143,6 miljoen via de corona steunpakketten. Het grootste aandeel van het 
effect van de coronacrisis zien we in de begroting van Amsterdam terug in:

 • de gederfde inkomsten uit toeristenbelasting (€ 140,0 miljoen in 2020);
 • de gederfde parkeerinkomsten (€ 53,3 miljoen in 2020);
 • de gederfde dividendinkomsten (€ 32,6 miljoen in 2020).

Kijkend naar bovenstaande genoemde punten, hebben we tot nu toe 
gedeeltelijk compensatie ontvangen voor de gederfde inkomsten in 2020 
op de toeristenbelasting (€ 48,5 miljoen) en parkeren (€ 39,4 miljoen). In de 
Voorjaarsnota 2021 houden we (deels) rekening met de in te lossen belofte 
door het Rijk voor compensatie van de gederfde inkomsten. In het financiële 
beeld voor 2021 wordt de te verwachten compensatie van het Rijk over 
2020 voor inkomstenderving op de toeristenbelasting ingezet, namelijk 
€ 91,5 miljoen. We verwachten van het Rijk tenminste de compensatie 
volgens de tussen VNG en Rijk afgesproken wijze.

Voor 2021 is de raming van de toeristenbelasting in de Begroting 2021 al 
naar beneden bijgesteld met € 75,0 miljoen. In deze voorjaarsnota stellen 
we deze raming nog eens bij met € 46,9 miljoen. In totaal houden we in 
onze begroting voor 2021 dus rekening met inkomstenderving op de 
toeristenbelasting van circa € 120,0 miljoen. In het financiële beeld in deze 
voorjaarsnota houden we rekening met deze gederfde inkomsten, maar 
nog niet met de te verwachten rijkscompensatie die hier tegenover staat. 

Wel maken we verderop in deze financiële hoofdlijnen inzichtelijk wat het 
(positieve) effect van deze rijkscompen satie op ons weerstandsvermogen zou 
zijn (zie grafiek 2). Daarnaast wordt binnen het programma Verkeer, vervoer 
en waterstaat in 2021 rekening gehouden met € 40,0 miljoen aan nog te 
ontvangen compensatie van het Rijk voor de gederfde parkeerinkomsten. 
De lagere parkeerinkomsten in 2021 leiden tot een lagere toevoeging aan 
de reserve Stedelijk Mobiliteitsfonds (SMF), afgesproken is dat compensatie 
vanuit het Rijk voor parkeerinkomsten daarom ten gunste komt aan het SMF.

Naast de coronacompensatie lopen er gesprekken met het Rijk over de 
verdeling van de gemeentefondsmiddelen. Zo speelt de herijking van het 
gemeentefonds, waarbij de bijdrage vanuit het Rijk aan gemeenten vanaf 
2023 anders wordt verdeeld. Dit heeft mogelijk een groot effect op de 
bijdrage voor Amsterdam. Daarnaast wordt de huidige problematiek in het 
programma Volksgezondheid, jeugd en zorg bemoeilijkt door het (vooralsnog) 
uitblijven van extra (structurele) middelen vanuit het Rijk. Op 22 april is een 
incidentele bijdrage bekend gemaakt, dit gaat om landelijk € 613 miljoen 
voor 2021. Het aandeel voor Amsterdam is nog niet bekend en daarmee ook 
nog niet verwerkt in deze voorjaarsnota.
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2.1 Exploitatie: het financiële beeld
In onderstaande tabel 1 staan de meerjarige saldo relevante ontwikkelingen 
ten opzichte van de Begroting 2021 die volgen uit deze voorjaarsnota. 
De 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

Bij elkaar laten deze onderdelen in elk jaar een sluitende begroting zien. 
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 met een effect op het saldo. In hoofdstuk 3 
van deze voorjaarsnota staat het financiële totaalbeeld per programma en 
programmaonderdeel. De totalen per programma in hoofdstuk 3 sluiten niet 
aan met de cijfers die we hieronder presenteren. Dit komt omdat in hoofdstuk 3 
alle mutaties staan, ook de beleidsarme neutrale en technische mutaties.

Tabel 1. Financieel beeld 2021 tot en met 2025 (bedragen x € 1 miljoen)
(bedragen x € 1 miljoen) I/S 2021 2022 2023 2024 2025

1. BEGINSALDO

Saldo Begroting 2021 S 0,0 0,0 0,0 14,2 14,2

Extrapolatie S 6,4

0,0 0,0 0,0 14,2 7,8

2. ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

Gemeentefonds: algemene ontwikkelingen S 22,4 22,9 23,3 21,8 21,8

Nominaal S 0,3 10,7 10,7 10,7 10,7

Dividenden deelnemingen I 10,4

Ontwikkeling belastingen I 46,9

Renteresultaat S 0,0 7,9 9,3 10,4 10,4

Erfpacht S 0,8 3,7 3,8 3,0 8,2

Jaarafsluiting 2020 I 0,0

Eindejaarsmarge I 9,8

Rijkscompensatie inkomstenderving 2020 I 91,5

42,9 -0,6 0,5 2,3 7,5
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(bedragen x € 1 miljoen) I/S 2021 2022 2023 2024 2025

3. ONTWIKKELINGEN IN DE BELEIDSPROGRAMMA’S

Overstijgende onderwerpen 3,7 7,0 5,0 2,5 2,5

Programma 1 Veiligheid 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat 0,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Programma 3 Economie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Programma 4 Kunst, cultuur en erfgoed 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Programma 5 Onderwijs 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Programma 6 Sport 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Programma 7 Werk, inkomen en participatie 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Programma 8 Volksgezondheid, jeugd en zorg 25,3 4,7 5,4 5,1 4,9

Programma 9 Duurzaamheid en ruimtelijke ordening 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5

Programma 10 Grond 0,7 0,3 2,0 2,3 1,5

Programma 11 Wonen en groen 2,0 1,0 2,0 1,0 1,0

Programma 12 Moderne open overheid 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Onderdeel B Bestuur en Organisatie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

-31,3 -16,0 -14,0 -9,8 -10,4

4. INVESTERINGEN

Actualisatie kapitaallasten investeringen S 9,7 22,2 20,4 7,9 5,0

Toevoeging voor XaaSinvesteringen I 20,0

-10,3 22,2 20,4 7,9 -5,0
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(bedragen x € 1 miljoen) I/S 2021 2022 2023 2024 2025

5. VOORGESTELDE KASSCHUIVEN

Programma 2 – Stadsbehoud I 22,1 6,8 5,2 4,7 5,4

Programma 5 – Inzet incidentele middelen I 5,7 1,5 1,7 2,7 0,2

Programma 7 – Autonome groei van bijstand, armoede en schuldproblematiek I 32,3 12,0 12,5 4,8 3,0

Programma 8 – Aanvullend openbaar vervoer I 0,2 0,2

Programma 9 – Havenstad en digitalisering bouwdossiers I 0,9 0,4 0,5

Programma 11 – Ontwikkelbuurten I 2,5 2,5

Overzicht A – Data gedreven werken belastingen I 0,8 0,5 0,6 0,7

Onderdeel B – Verkooptaakstelling vastgoed I 3,9 3,9

Incidentele kasschuif t.b.v. faciliteren schuiven I 5,4 2,9 2,5

Toevoeging SMF (n.a.v. jaarrekeningcontrole 2020) I 5,1

Vrijval kapitaallasten t.g.v. XaaSinvesteringen (n.a.v. jaarrekeningcontrole 2020) I 2,7 2,0 2,0

7,2 -3,3 2,6 -5,0 0,1

Saldo voor toevoeging 8,5 2,3 9,5 9,6 0,0

Toevoeging aan de Algemene reserve I 8,5 2,3 9,5 9,6

EINDSALDO 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1. Beginsaldo 

Saldo Begroting 2021
Op 21 december 2020 stelde gemeenteraad de Begroting 2021 vast. Het 
(meerjarige budgettaire) saldo uit de Begroting 2021 is de laatst vastgestelde 
begrotingsstand en daarmee het uitgangspunt voor het budgettaire beeld 
van deze Voorjaarsnota 2021. In de Begroting 2021 sloten alle jaren op een 
saldo van 0, met uitzondering van het jaar 2024 dat sloot op een plus van 
€ 14,2 miljoen.

Extrapolatie 2025
Bij de voorjaarsnota voegen we zoals gebruikelijk een extra jaarschijf toe 
aan de begroting. Dit betekent dat we voor alle budgetten en inkomsten 
hebben bekeken of deze bij ongewijzigd beleid vanuit 2024 moeten worden 
doorgetrokken naar 2025. Per saldo levert de extrapolatie een nadeel op 
van € 6,4 miljoen.

2. Algemene dekkingsmiddelen 

Gemeentefonds
Ieder jaar publiceert het Rijk 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 Amsterdam ontvangt uit het gemeentefonds. 

De inkomsten uit het gemeentefonds die in onze Begroting 2021 staan, zijn 
gebaseerd op de Meicirculaire 2020. Inmiddels zijn de Septembercirculaire 
2020 en de Decembercirculaire 2020 gepubliceerd. De raming van de 
uitkering uit het gemeentefonds die Amsterdam ontvangt, hebben we 
aangepast op basis van de informatie uit deze twee circulaires. Voor de jaren 
2021 tot en met 2024 laat de actualisatie van de gemeentefondsraming een 
negatief beeld zien van € 22,4 miljoen in 2021, € 22,9 miljoen in 2022, 
€ 23,3 miljoen in 2023 en € 21,8 miljoen in 2024.
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Nominale ontwikkeling
De uitgaven in de beleidsprogramma’s van de begroting presenteren we op 
basis van het huidige prijspeil, er is nog geen rekening gehouden met de 
ontwikkeling van lonen en van prijzen (nominale ontwikkeling). Jaarlijks 
actualiseren we de nominale ontwikkeling bij de voorjaarsnota. We baseren 
onze raming van de loon en prijsontwikkelingen op de raming van het 
Centraal Planbureau (CPB). 

De lonen en prijzen stijgen door de coronacrisis minder hard dan verwacht. 
Dat leidt tot een meevaller, die we voor het jaar 2021 in de Begroting 2021 
hebben gebruikt om de begroting te kunnen sluiten. Ook in deze voorjaars
nota zetten we een gedeelte van de beschikbare ruimte voor nominale 
ontwikkeling voor 2022 en verder in als begrotingsruimte. We houden 
rekening met een tegenvaller in de uitkering van het gemeentefonds bij de 
aankomende Meicirculaire 2021, omdat de veranderde ontwikkeling van de 
lonen en prijzen ook invloed heeft op de uitkering die wij ontvangen uit het 
Gemeentefonds. 

Dividenden deelnemingen
De dividendinkomsten (het resultaat op deelnemingen) worden jaarlijks bij de 
voorjaarsnota en bij de begroting bijgesteld. De wijziging in de dividend
inkomsten is het gevolg van aanpassingen in de begrote dividendinkomsten 
bij verschillende deelnemingen. Per saldo zorgt dit voor een positief effect van 
€ 10,4 miljoen in 2021 ten opzichte van de bijstelling in de Begroting 2021, 
waarbij ook rekening is gehouden met kosten van het verkoopproces van 
AEB. We beperken ons tot een bijstelling van de verwachte dividend
inkomsten voor 2021, want de ontwikkeling van de dividenden voor de 
jaren 2022 en verder zijn nog onzeker, vooral door de coronacrisis. 

Ontwikkeling belastingen
De belastingopbrengsten stellen we jaarlijks bij de voorjaarsnota en bij de 
begroting bij. De verlenging van de coronamaatregelen (lockdown, reis
beperkingen etcetera), de lage bezettingsgraden en lagere kamerprijzen in 
2021 leiden tot een nadere bijstelling van de belastingen ten opzichte van de 
raming in de Begroting 2021. Op basis van deze nieuwe inzichten stellen we 
de toeristenbelasting en vermakelijkhedenretributie (VMR) bij naar 40% van de 
begrote inkomsten voor 2021.

Voor wat betreft de VMR gaan we er ook vanuit dat de opbrengsten voor 
evenementen en dagtoerisme nagenoeg nihil zullen zijn in 2021. Per saldo 
zorgt dit voor een nadeel van € 46,9 miljoen in 2021, met name door lagere 
inkomsten voor toeristenbelasting (€ 40 miljoen). De raming voor de 
toeristenbelasting in de Begroting 2021 was bijgesteld van circa € 200,0 miljoen 
naar € 125,0 miljoen en komt nu dus op € 85,0 miljoen voor 2021. Voor jaren 
voorbij 2021 zijn de ontwikkelingen op het gebied van toerisme nog met 
zoveel onzekerheid omgeven dat we ons bij de Voorjaarsnota 2021 beperken 
tot een bijstelling van de verwachte inkomsten voor 2021.

Renteresultaat
Bij de voorjaarsnota actualiseren we het renteresultaat voor 2021. Het rente
resultaat verbetert ten opzichte van de Begroting 2021, omdat we verwachten 
in de toekomst goedkoper te kunnen lenen door de gedaalde marktrente. 
Daarnaast zijn er extra rentebaten door hogere verstrekte leningen. De mee
valler van het renteresultaat in 2021 voegen we volgens afspraken in het 
coalitieakkoord toe aan de Algemene reserve tot een weerstandsratio van 1,4. 
De meevaller voor de jaren 2022 en verder hebben we opgenomen als 
begrotingsruimte.

Erfpacht
Het erfpachtresultaat neemt toe ten opzichte van de Begroting 2021 voor de 
jaren 2021 tot en met 2025. Dit komt doordat hoge canonopbrengsten in 
2020 (het resultaat van grote canonbetalende uitgiftes) zorgen voor hogere 
canonopbrengsten in opvolgende jaren.
Tegenover de hogere canonopbrengsten staat het effect op de apparaats
lasten en de (omslag)rente (het effect op de rente verantwoorden we 
hierboven bij het renteresultaat).

Jaarafsluiting 2020 
Het resultaat over 2020 is € 181,7 miljoen negatief, bestaande uit 
€ 42,1 miljoen voor de noodkas, en € 139,6 miljoen vanuit de (overige) 
exploitatie. Dit staat ook in het Jaarverslag 2020 dat we op 29 april 2021 
uitbrachten. Het negatieve resultaat komt ten laste van de Algemene reserve.
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Eindejaarsmarge 
Door de cijfers uit het Jaarverslag 2020 af te zetten tegen de begroting 
hebben we de eindejaarsmarge berekend. De eindejaarsmarge is bedoeld 
om een even tuele onderbesteding mee te kunnen nemen naar een volgend 
jaar (gemaximeerd op 1% van het lastentotaal van een programma) of een 
overschrijding als een taakstelling op te nemen voor het komend jaar. Dit is 
één van de afspraken uit de Financiële Samenwerkingsafspraken (FSA) van 
het college. 

In tabel 2 hieronder staan de eindejaarsmarges per programma. Vanwege 
de coronacrisis heeft het college van b en w besloten om per saldo over
schrijdingen in een programma niet tot een negatieve eindejaarsmarge 
(taakstelling) te laten leiden, voor zover deze overschrijdingen door de 
crisis komen.

Tabel 2. Eindejaarsmarge per programma (bedragen x € 1 miljoen)

Programma 
Eindejaars 

marge 

Waarvan corona-
gerelateerde 

overschrijding
Gecorrigeerde 

eindejaars marge

1 Veiligheid 2,1   2,1 

2 Verkeer, vervoer en waterstaat 5,8 4,0 1,8 

3 Economie 3,6 3,6 0,0 

4 Kunst, cultuur en erfgoed 1,9   1,9 

5 Onderwijs 1,4   1,4 

6 Sport 2,9 2,9 0,0 

7 Werk, inkomen en participatie 1,0   1,0 

8 Volksgezondheid, jeugd en zorg 14,4 14,4

9 Duurzaamheid en ruimtelijke ordening 2,3 2,3 0,0 

10 Grond Niet van toepassing

11 Wonen en groen 0,0 0,0 

12 Moderne open overheid 1,4 1,4 0,0 

B Bestuur en Organisatie 4,6 4,6 0,0

Totaal -9,8

Een positieve eindejaarsmarge levert bestedingsruimte in 2021 op in de 
beleidsprogramma’s. Hier is bij sommige programma’s rekening mee 
gehouden om tot een sluitend beeld te komen. In een aantal programma’s is 
de eindejaarsmarge een taakstelling, die bij een volgend P&Cproduct zal 
worden ingevuld. Het saldo van € 9,8 miljoen van de overschrijdingen uit 
2020 verwerken we als ruimte in het financiële beeld voor 2021.

Rijkscompensatie inkomstenderving 2020
In de Voorjaarsnota 2021 houden we (deels) rekening met de in te lossen 
belofte door het Rijk voor compensatie van de gederfde inkomsten. 
Hierover staat al een toelichting in de box aan het begin van deze financiële 
hoofdlijnen. De compensatie voor de misgelopen toeristenbelasting in 2020 
die we verwachten te ontvangen van het Rijk, gebruiken we in het financiële 
beeld voor 2021 (€ 91,5 miljoen). Zoals al is toegelicht aan het begin van 
deze hoofdlijnen, houden we voorzichtigheidshalve alleen rekening met de 
compensatie voor toeristenbelasting en alleen voor het jaar 2020. 

Daarnaast houden we binnen het programma Verkeer, vervoer en waterstaat 
rekening met € 40,0 miljoen aan nog te ontvangen compensatie van het 
Rijk voor de parkeerinkomsten. De derving op de parkeerinkomsten en de 
compensatie van het Rijk voor de gederfde parkeerinkomsten, vallen binnen 
het Stedelijk Mobiliteitsfonds. In de Begroting 2022 en Najaarsnota 2021 
actualiseren we de parkeeropbrengsten opnieuw en doen we zo nodig een 
bijstelling op de meerjarige reserveringen voor de uitgaven.

3. Ontwikkelingen in de beleidsprogramma’s

In tabel 1 met het financieel beeld staat in onderdeel 3 per programma welke 
grote afwijkingen (wijzigingen van minimaal € 1 miljoen) zich voordoen ten 
opzichte van de begroting. Dit betreft alleen de ontwikkelingen die een 
bestuurlijke keuze hebben vereist en een gevolg hebben voor het saldo van 
onze gemeentebegroting. Naast de mutaties als gevolg van bestuurlijke keuzes, 
is er ook sprake van neutrale en technische mutaties die gemeentebreed 
neutraal zijn. Hieronder lichten we per programma kort toe wat de belangrijkste 
bestuurlijke keuzes zijn die het college heeft gemaakt. In hoofdstuk 3 van deze 
voorjaarsnota lichten we alle mutaties in de programma’s toe, niet alleen de 
bestuurlijke keuzes, maar ook de neutrale en technische mutaties.
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Programma-overstijgende onderwerpen 

Stedelijke opgaven Masterplan Zuidoost, Aanpak Nieuw-West, 
Aanpak Binnenstad
Met name de stedelijke aanpak in Zuidoost en NieuwWest bevinden zich 
nog in de startfase en zijn grotendeels afhankelijk van nog vast te stellen 
rijksmiddelen. Uitgangspunt is dat de knelpunten bij het Masterplan Zuidoost, 
de Aanpak NieuwWest en de Aanpak Binnenstad budgetneutraal worden 
opgelost. Daartoe wordt bijvoorbeeld de inzet van middelen vanuit het 
Stedelijk Mobiliteitsfonds verlegd naar deze stadsdelen.

Stedelijke opgave Evenementen
Naast een opgave voor veiligheid dragen evenementen bij aan kunst, cultuur 
en economisch herstel. Daarom worden evenementen als programma
overstijgend onderwerp gezien. Naast middelen voor het Evenementenfonds, 
gaat het hier ook om het opnieuw een jaar uitstellen (naar 2023) van de 
beprijzing van evenementen in de openbare ruimte (€ 2 miljoen in 2022), 
dekking voor de toegezegde verhoging van de middelen voor het 
Amsterdams 4 en 5 mei Comité en het toekennen van budget voor ‘Open 
Stad’ om ruimte te bieden aan particuliere en maatschappelijke initiatieven 
tijdens de coronapandemie (incidenteel € 1 miljoen hogere lasten in 2021). 
De stedelijke opgave voor evenementen is daarmee € 2,5 miljoen in 2021, 
€ 4,5 miljoen in 2022 en € 2,5 miljoen structureel vanaf 2023.

Informatiehuishouding en WOB-proces
Openbaarheid van informatie is een veelbesproken onderwerp, onder andere 
door de Kabinetsreactie ‘Ongekend onrecht’, de Wet Open Overheid en het 
feit dat veel WOBverzoeken niet binnen de termijn worden afgehandeld. 
Door het beschikbaar stellen van € 1,2 miljoen in 2021 en € 2,5 miljoen in 
2022 en 2023, brengen we de informatiehuishouding op orde. Informatie 
wordt voortaan minder versnipperd opgeslagen, is beter en sneller vindbaar 
en wordt actief openbaar gemaakt. Ook optimaliseren we het WOBproces, 
zodat de kwaliteit en afhandeltijd van verzoeken verbetert. 

Leges
Leges zijn een vergoeding die een overheid vraagt voor het verstrekken van 
diensten aan burgers en bedrijven en vormen daarmee een belangrijke 
inkomstenbron voor de gemeente. Het verhogen van de tarieven met het doel 

om de kostendekkendheid te verbeteren ligt op dit moment niet voor de 
hand, omdat veel sectoren zwaar getroffen zijn door de coronapandemie en 
de tarieven in afgelopen jaren al flink zijn verhoogd. Daarom is het voorstel 
om de legestarieven te indexeren, en niet verder te verhogen om de 
kostendekkendheid te verbeteren. 

Op dit moment speelt er een aantal ontwikkelingen die invloed hebben op 
de leges. Ten eerste brengen de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging 
veel onzekerheid met zich mee. Deze wet heeft mogelijk grote effecten op 
de vergunningverlening voor bouw en de toezicht en handhaving daarop. 
De impact van en de snelheid waarmee de effecten zich aandienen zijn aan 
de ene kant afhankelijk van bestuurlijke keuzes en aan de andere kant van 
de invoeringsdatum bepaald door het Rijk (vooralsnog is deze beoogd op 
1 januari 2022). Deze effecten zijn nog niet duidelijk bij de Voorjaarsnota 2021, 
maar verwerken we zo mogelijk wel in de Begroting 2022 en in de 
legesverordening en –tabel 2022.

Ten tweede is de verwachting dat gedurende 2021 en 2022 op een aantal 
andere gebieden beleidsaanpassingen zullen plaatsvinden (harmonisering met 
Weesp, Zone zwaar verkeer voor kwetsbare bruggen en kades, milieuzone, 
taxivergunningen), die zullen leiden tot meer of minder legesinkomsten. 
Ook de effecten hiervan verwerken we waar mogelijk in de Begroting 2022 
en in de legesverordening en –tabel 2022. 

Tot slot, op 25 juli 2019 heeft de rekenkamer aanbevelingen gedaan ter 
verbetering van het legesproces, onder andere over het verhelderen van de 
uitgangspunten op basis waarvan we de leges heffen. In lijn daarmee zijn nu 
ook de kaders en uitgangspunten die het college hanteert bij het opstellen 
van de concept legesverordening en tabel verwoord in een beleidskader. 
Het beleidskader wordt gelijktijdig met de Voorjaarsnota 2021 ter kennisname 
aan de gemeenteraad gestuurd. 

Programma 1 – Veiligheid
In het programma Veiligheid zijn geen grote afwijkingen of bestuurlijk 
relevante ontwikkelingen ten opzichte van de begroting, behalve het punt 
ten aanzien van het evenementenfonds dat we hiervoor al hebben toegelicht 
(en onderdeel is van programma 1).
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Programma 2 – Verkeer, vervoer en waterstaat
In het programma is vanaf 2022 € 4,0 miljoen structureel toegekend ten 
gunste van het programma Stadsbehoud om een aantal knelpunten op te 
lossen. Het betreft het herstellen van een aantal bestaande knelpunten als 
gevolg van areaaluitbreidingen uit voorgaande jaren. Hierdoor kan het 
uitvoeringsplan 2021 en 2022 worden gerealiseerd. 

Programma 3 – Economie 
In het programma Economie zijn geen grote afwijkingen of bestuurlijk 
relevante ontwikkelingen ten opzichte van de begroting.

Programma 4 – Kunst en cultuur

Garantstelling Nationaal Holocaust Namenmonument
Op verzoek van het Rijk heeft Amsterdam de garantstelling voor het tekort 
op de bouwkosten van het Namenmonument overgenomen. Hiervoor stellen 
we in de voorjaarsnota € 1,9 miljoen beschikbaar in 2021. De particuliere 
fondsenwerving heeft, mede vanwege de pandemie, vooralsnog niet het 
gewenste resultaat opgeleverd. We verwachten dat op korte termijn voor 
het volledige bedrag een beroep zal worden gedaan op de garantstelling.

Programma 5 – Onderwijs
Door de coronacrisis is de ongelijkheid in het onderwijs zichtbaarder 
geworden en urgenter. De urgentie wordt ook onderkend door het Rijk. Er is 
met het Nationaal Programma Onderwijs extra geld beschikbaar gekomen, 
maar het is nog niet voldoende. Om uit deze crisissituatie te komen, moeten 
we de komende jaren blijven investeren. De onderbesteding uit 2021 zetten 
we de komende jaren in om, in samenhang met het Nationaal programma, 
kansengelijkheid te bevorderen en blijvende aandacht te hebben voor de 
gebieden waar dit het hardste nodig is. En om knelpunten op te lossen die 
ontstaan door het slopen van onderwijspanden die nog een restwaarde 
vertegenwoordigen op de balans.

Programma 6 – Sport
In het afgelopen jaar is eens te meer gebleken hoe belangrijk sporten en 
bewegen zijn voor de fysieke én de mentale gezondheid van de 
Amsterdammers. Sporten en spelen stimuleert jong en oud tot meedoen en 
participeren en brengt, juist in deze tijd, verlichting en plezier. Corona heeft 

ook op sportgebied geleid tot veel beperkingen en tot ingrijpende gevolgen 
voor de verenigingen en andere sportaanbieders. Het is van essentieel belang 
dat we de schade aan de sportinfrastructuur zo beperkt mogelijk houden. Hier 
zetten we ons voor in. Daarnaast zal de gemeente, vanwege de aanhoudende 
coronamaatregelen, net als in 2020 ook in 2021 te maken krijgen met een 
behoorlijke inkomstenderving. Dit kan naar verwachting opgevangen worden 
vanuit rijkscompensatiepakketten voor sport. 

De afgelopen jaren hebben we ons al ingezet om een urban sportstad te 
worden. De komende jaren zetten we hier extra op in met een tijdelijk impuls 
in 2021 en 2022 voor het aanpassen van urban sportaccommodaties in de 
stad. 

Programma 7 – Werk, inkomen en participatie
Voor dit jaar gaan alle scenario’s voor de economische impact van de 
coronacrisis uit van krimp van de economie en daarmee een verdere stijging 
van de werkloosheid en de bijstand. Pas na afloop van steunmaatregelen 
(Tozo, Now) in 2021 zal het daadwerkelijke effect van de coronacrisis op de 
economie en de werkgelegenheid zichtbaar zijn. We verwachten met name in 
de jaren na 2021 dat het economisch effect van de crisis merkbaar zal zijn op 
de bijstandspopulatie en op de armoede en schuldenproblematiek.

Het Rijk onderkent de zware opgave op de domeinen Werk, Inkomen, 
Armoedebestrijding en Schuldhulpverlening. Via de september en december
circulaire voor 2020 en 2021 heeft het Rijk extra reintegratiemiddelen 
beschikbaar gesteld voor bemiddeling van mensen naar werk, en daarnaast 
ook specifieke middelen voor de ondersteuning van jongeren, zelfstandig 
ondernemers en de bemiddeling van werknaarwerk. Een deel van deze 
middelen is bedoeld voor de inzet in de arbeidsmarktregio en voor de 
inspanningen van onze regio gemeenten. Daarnaast heeft het Rijk extra 
middelen beschikbaar gesteld voor het tegengaan van armoede en 
problematische schulden. Deze rijksmiddelen worden met behulp van een 
kasschuif (zie ook onderdeel 5) deels verschoven naar latere jaren.

Incidenteel maken we uit de reserve Inkomensdeel en conjunctuur in 2021 
€ 2,0 miljoen vrij ten gunste van het financiële beeld.
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Programma 8 – Volksgezondheid, jeugd en zorg
Bij de Voorjaarsbrief 2020 en de Begroting 2021 hebben we budgettair 
ingrijpende keuzes gemaakt voor zorg en jeugdhulp. Die keuzes zijn 
noodzakelijk, omdat het Rijk ons onvoldoende voorziet in het benodigde geld 
om de Wet Maatschappelijke ondersteuning (WMO) uit te voeren en de 
jeugdhulp te geven. Bij de Voorjaarsbrief 2020 hebben we budgetplafonds 
bepaald. We hebben daarmee gezorgd voor een duidelijk financieel kader 
waarbij zorg wordt geleverd aan Amsterdammers die dat het hardste nodig 
hebben en waardoor overschrijdingen kunnen worden voorkomen. De vraag 
naar zorg en jeugdhulp neemt echter nog steeds toe terwijl de beschikbare 
middelen vanuit het Rijk dus niet afdoende zijn. Het gevolg is dat de 
wachttijden voor zorg en jeugdhulp blijven bestaan en toenemen. Dat willen 
we niet, daarom zijn we genoodzaakt om de budgetten ook in deze voorjaars
nota te verhogen. Dit doen we door € 25,3 miljoen in 2021, € 4,7 miljoen 
in 2022, € 5,4 miljoen in 2023 en € 5,1 miljoen in 2024 en € 4,9 miljoen 
structureel vanaf 2025 toe te voegen aan programma 8.

De structurele tegenvallers in programma 8 worden vooral veroorzaakt door 
overschrijdingen op voorzieningen zonder budgetplafond. 
De tegenvaller op het Persoonsgebonden budget (Pgb) ontstaat door de 
stijging van prijzen en het toegenomen gebruik. De structurele tegenvaller 
vanaf 2022 wordt geneutraliseerd door een besparing op Pgb van € 2,8 miljoen. 
We nemen een aantal kostenbesparende maatregelen. Zo worden bijvoorbeeld 
afspraken gemaakt met de aanbieders van Safehouses (begeleiding na een 
verslavingskliniek), zodat de kosten voor cliënten zonder regiobinding niet 
meer betaald worden door de gemeente Amsterdam. En worden aflopende 
indicaties van bestaande Pgb houders op het moment van herindicatie 
opnieuw beoordeeld in het kader van algemene en/of voorliggende voor
zieningen zoals sociale basis en ambulante ondersteuning door het buurtteam.
Voor de verwachte overschrijdingen op Woonvoorzieningen, hulpmiddelen en 
vervoersvoorzieningen (€ 2,8 miljoen) geldt dat de vraag naar bijvoorbeeld 
rolstoelen en trapliften groeit en dat we hier extra budget voor vrijmaken.

Aan de besloten maatregelen op het Aanvullend Openbaar Vervoer (AOV) uit 
de Begroting 2021, wordt in lijn met de Toekomstvisie Sociaal Vervoer vanaf 
2022 een andere invulling gegeven.

De incidentele tegenvaller wordt vooral veroorzaakt door frictiekosten als 
gevolg van de inkoop specialistische jeugdhulp en de zogenoemde negatieve 
eindejaarsmarge 2020 waarbij overschrijdingen uit 2020 moeten worden 
gecompenseerd in 2021.

Programma 9 – Duurzaamheid en ruimtelijke ordening

Indexatie van de jaarlijkse toevoeging aan de reserve bodemsanering
Volgens de afspraken in de beleidsnota Reserves en Voorzieningen en de nota 
Financiële verantwoording Grondexploitaties en Erfpachtuitgiftes actualiseren 
we de indexatievergoeding van 2% aan de reserve Bodemsanering en Nazorg. 
Op basis van de geraamde ontwikkeling van de reserve is de jaarlijkse 
indexatietoevoeging verlaagd. Het resultaat uit deze indexatie komt ten 
gunste van het financiële beeld.

Programma 10 – Grond 

Indexatie van de jaarlijkse toevoeging aan de reserves en voorzieningen 
Vereveningsfonds en Zuidas
Op basis van de stand van de balans per 1 januari 2021 en de actualisatie van 
de reserves en voorzieningen in het MeerjarenPerspectief Grondexploitaties 
2021, hebben we de indexatievergoeding geactualiseerd. Doordat de 
verwachte stijging van de reserves lager is, neemt ook de jaarlijkse 
indexatievergoeding af. Het resultaat uit indexatie van het Vereveningsfonds, 
oplopend naar structureel € 1,5 miljoen in 2025, komt ten gunste van het 
financiële beeld.

Programma 11 – Wonen en groen

Huisvesting kwetsbare groepen
Voor het ontwikkelen van locaties voor de huisvesting van kwetsbare groepen, 
economisch daklozen, jongeren en studenten maken we in de Voorjaarsnota 
2021 middelen vrij. Er is € 2,0 miljoen beschikbaar in 2021 en € 1,0 miljoen in 
2022 en 2023.

Actieplan Wonen en Bouwen
Voor het Actieplan Wonen en Bouwen wordt vanaf 2023 structureel 
€ 1,0 miljoen ingepast in de voorjaarsnota. 
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Programma 12 – Moderne open overheid
In het programma Moderne open overheid zijn geen grote afwijkingen of 
bestuurlijk relevante ontwikkelingen ten opzichte van de begroting.

Onderdeel B – Bestuur en Organisatie
In het onderdeel Bestuur en organisatie zijn geen grote afwijkingen of 
bestuurlijk relevante ontwikkelingen ten opzichte van de begroting, behalve 
het punt ten aanzien van de Informatiehuishouding en het WOBproces dat 
we hiervoor al hebben toegelicht (en onderdeel is van B).

Technische en neutrale mutaties programma’s
Zoals aan het begin van dit onderdeel is toegelicht, geeft de regel per 
programma in tabel 1 alleen de ontwikkelingen die een bestuurlijke keuze 
hebben vereist en een gevolg hebben voor het saldo van onze gemeente
begroting. Naast deze mutaties zijn er in de Voorjaarsnota 2021 ook 
technische en gemeentebreed neutrale mutaties verwerkt. In tabel 3 maken 

we deze mutaties per programma inzichtelijk. Hier worden de neutrale 
mutaties per programma weergeven, maar ook de technische mutaties zoals 
de verdeling van gemeentefondsmiddelen over de programma's en de 
actualisatie van de kapitaallasten. In hoofdstuk 3 van deze voorjaarsnota 
worden alle mutaties in de programma’s toegelicht, zowel de bestuurlijke 
keuzes, als de neutrale en technische mutaties.

Een voorbeeld van een technische en gemeentebreed neutrale mutatie is 
de verdeling van de areaalcompensatie. In de Begroting 2021 is vanuit de 
areaalsystematiek alleen de tranche 2021 van de areaalcompensatie verdeeld 
over de programma’s. In de Voorjaarsnota 2021 wordt deze tranche 
structureel verdeeld over de programma’s. Bij Begroting 2021 is besloten de 
bestaande areaalsystematiek te beëindigen, een nieuwe systematiek wordt 
uitgewerkt in Begroting 2022. Voor deze nieuwe systematiek zijn middelen 
beschikbaar op de stelpost areaal en middelen vanuit Groei van de stad 
(geoormerkt in het Herstelplan Samen sterker uit de crisis).

Tabel 3. Neutrale en technische mutaties per programma (bedragen x € 1 miljoen)
(bedragen x € 1 miljoen) 2021 2022 2023 2024 2025

Programma 1 Veiligheid 1,5 5,5 5,4 5,1 0,8

Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat 25,4 6,6 8,8 34,9 136,3

Programma 3 Economie 2,6 4,6 11,7 12,4 12,5

Programma 4 Kunst, cultuur en erfgoed 22,1 0,6 0,4 0,4 2,6

Programma 5 Onderwijs 3,2 1,0 2,3 5,8 11,5

Programma 6 Sport 3,9 2,8 0,6 0,7 0,2

Programma 7 Werk, inkomen en participatie 23,1 4,5 13,6 11,1 14,7

Programma 8 Volksgezondheid, jeugd en zorg 33,6 27,6 11,6 13,2 18,5

Programma 9 Duurzaamheid en ruimtelijke ordening 14,4 2,2 3,1 3,1 0,2

Programma 10 Grond 102,3 115,2 55,2 47,7 63,4

Programma 11 Wonen en groen 9,7 7,0 1,5 6,0 2,8

Programma 12 Moderne open overheid 5,2 2,5 2,0 1,4 0,3

Overzicht A Algemene dekkingsmiddelen 290,0 198,2 1,4 50,8 276,8

Onderdeel B Bestuur en organisatie 25,7 24,3 25,2 25,8 23,3

Saldo van mutaties actualisatie kapitaallasten en gemeentefonds (zie tabel 1) 78,8 0,7 2,9 13,9 5,0

Totaal neutrale en technische mutaties 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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4. Investeringen

In de Voorjaarsnota 2021 actualiseren we de begrote kapitaallasten van de 
reeds door de gemeenteraad goedgekeurde investeringen. Ook doen we een 
voorstel voor een oplossing om XaaSinvesteringen voor te financieren via het 
instellen van een systeemreserve. Deze twee onderwerpen lichten we 
hieronder verder toe.

Actualisatie kapitaallasten
Jaarlijks wordt op basis van de jaarafsluiting van het afgelopen jaar een 
actualisatie uitgevoerd van de kapitaallasten van de investeringen. De begrote 
kapitaallasten op investeringen bestaan uit rente en afschrijvingen. Deze 
actualisatie voeren we uit voor het lopende begrotingsjaar en de vier daarop
volgende jaren. De actualisatie is nodig om de kapitaallasten in de meerjaren
raming in lijn te brengen met de (verwachtingen over de) voortgang in de 
investeringen. Per saldo leidt de actualisatie tot een meevaller in de jaren 
2021 tot en met 2024. Structureel geeft de actualisatie een negatief effect 
van € 5 miljoen.

Toevoeging voor XaaS-investeringen 
Steeds vaker wordt besloten het systeem of software als een dienst af te 
nemen in plaats van aankopen. We spreken van Anything as a Service (XaaS) 
als verzamelnaam voor verschillende vormen van diensten; software (SaaS), 
infrastructuur (IaaS), platform (PaaS). We verwachten dat het aantal invest
eringen op digitalisering en ICT waarbij gekozen voor een XaaSoplossing, de 
komende jaren alleen maar stijgt. Dit is bij aanvraag van een investering niet 
altijd direct duidelijk. Ook voor een aantal lopende investeringen geldt dat 
uiteindelijk gekozen is/wordt voor een XaaSoplossing en de budgetten al 
eerder nodig zijn dan begroot. Het is daarom belangrijk de financiële 
spelregels aan te passen op XaaSinvesteringen en een oplossing te vinden 
voor dit administratieve probleem.

Binnen onze huidige financiële spelregels is het niet zomaar mogelijk om 
budget van toegekende investeringen (kapitaallasten) om te zetten naar 
budget in onze reguliere (exploitatie) begroting. 
Met het instellen van een systeemreserve is het mogelijk om begrote 
kapitaallasten in tijd naar voren te halen en om te zetten naar budget voor 
de invoering. Om de reserve eenmalig te vullen om de XaaSuitgaven voor 

te financieren, is een eenmalige toevoeging van € 20 miljoen nodig. In de 
loop van de jaren loopt de dekking vervolgens weer per saldo neutraal. 
De dekking van de eenmalige toevoeging nemen we mee in het financiële 
beeld van de Voorjaarsnota 2021.

5. Voorgestelde kasschuiven 

De Financiële Samenwerkingsafspraken geven de optie om voorstellen te 
doen voor meerjarig neutrale kasschuiven. In onderdeel 5 van tabel 1 is te zien 
welke kasschuiven bij de Voorjaarsnota 2021 worden verwerkt. De kasschuiven 
lichten we hieronder verder toe.

Stadsbehoud
Het programma Stadsbehoud begint op stoom te komen, maar de 
beschikbaar gestelde budgetten voor het programma zijn niet toereikend. 
Het knelpunt in 2021 lossen we onder meer op door het kasritme van de 
toevoegingen aan de reserve Stadsbehoud aan te passen. Hierbij halen 
we € 22,1 miljoen aan totale toevoegingen naar voren naar 2021, die 
oorspronkelijk gepland stonden in de jaren 2022 tot en met 2025. Het gaat 
om € 6,8 miljoen in 2022, € 5,2 miljoen in 2023, € 4,7 miljoen in 2024 en 
€ 5,4 miljoen in 2025. De begrote toevoeging aan de reserve Stadsbehoud 
neemt in diezelfde jaren af met de vermelde bedragen.

Inzet incidentele meevallers
Door de mee en tegenvallers in samenhang te bezien en keuzes te maken 
voor het meerjarig schuiven van middelen, ontstaat een sluitend programma 
Onderwijs. De incidentele meevallers betreffen bijvoorbeeld de eindejaars
marge, zogenoemde onderaanvragen op subsidiegelden vanwege corona en 
Amsterdamse gelden die niet nodig zijn in 2021, omdat het Rijk middelen 
beschikbaar stelt.

De incidentele meevallers zorgen ervoor dat dekking ontstaat voor de 
tegenvaller rond de restwaarde van panden die gesloopt worden. Jaarlijks 
slopen we panden voor (vervangende) nieuwbouw, waarvan sommige nog een 
waarde vertegenwoordigen op de balans. Ook zorgt de dekking uit incidentele 
meevallers er voor dat inzet mogelijk is en blijft om kansengelijkheid en het 
voorkomen van onderwijsachterstanden aan te pakken. Deze inzet wordt in 
samenhang met het Nationaal Programma Onderwijs bezien.
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Autonome groei van bijstand, armoede en schuldproblematiek
De kasschuiven van € 32,3 miljoen vanuit 2021 naar latere jaren zijn onder 
andere voor de autonome groei van de bijstand, het tegengaan van de 
jeugdwerkloosheid, het Regionale WerkCentrum en de Werkbrigade. 
Daarnaast biedt de kasschuif de mogelijkheid voor een latere ingroei van de 
(bestaande) taakstellingen voor statushouders en voor caseloadverlaging. 
We verlagen de lasten in 2021 met € 32,3 miljoen en verhogen de lasten 
met € 12,0 miljoen in 2022, € 12,5 miljoen in 2023, € 4,8 miljoen in 2024 en 
€ 3,0 miljoen in 2025.

Aanvullend openbaar vervoer (AOV)
Een kasschuif van € 0,2 miljoen van 2023 naar 2022 is nodig om het 
Aanvullend openbaar vervoer binnen de meerjarenbegroting te houden.

Haven-Stad en Digitalisering bouwdossiers
Vanwege een gewijzigde planning van activiteiten voeren we in programma 9 
kasschuiven door op de dossiers HavenStad en Digitalisering bouwdossiers. 
We verschuiven daarmee middelen vanuit 2021 naar latere jaren.

Ontwikkelbuurten
Voor het verbeteren van de leefbaarheid in de ontwikkelbuurten is vanuit de 
coalitiemiddelen € 40 miljoen beschikbaar gesteld. Dit is verdeeld in vier 
delen van € 10 miljoen per jaar in de periode 20192022. De stadsdelen 
hebben in 2021 een grote ambitie om op sociaalmaatschappelijk en fysiek 
terrein te investeren, en investeren in werk een forse impuls te geven. In het 
kader van deze focus verschuiven we in de Voorjaarsnota 2021 € 2,5 miljoen 
van het jaar 2022 naar 2021.

Verkooptaakstelling vastgoed
In 2020 zijn er vanwege de coronacrisis in het algemeen minder panden 
verkocht. Hierdoor is de verkooptaakstelling doorgeschoven naar 2021. 
De reeds bestaande verkooptaakstelling voor 2021 bedraagt € 13,9 miljoen. 
Door de voortdurende coronacrisis is het verkoopproces een stuk lastiger en 
tijdrovender. Daarom is de inschatting dat we de begrote verkoopopbrengst 
in 2021 niet geheel behalen, maar dat deze deels doorschuift naar latere 
jaren. Met behulp van een kasschuif verschuiven we deze begrote verkoop
opbrengst in de voorjaarsnota voor een bedrag van € 3,9 miljoen van 2021 
naar 2023.

Toevoeging Algemene reserve 
De Algemene reserve zetten we tot en met 2023 in om de economische 
schok van de coronacrisis op te vangen. In het herstelplan Samen sterker uit 
de crisis, dat is verwerkt in de Begroting 2021, is afgesproken dat positieve 
effecten op het financiële beeld worden toegevoegd aan de Algemene 
reserve. Aan die afspraak geven we invulling door het positieve effect van 
de Voorjaarsnota 2021 toe te voegen aan de Algemene reserve. Dit betekent 
een toevoeging van € 8,5 miljoen in 2021, van € 2,3 miljoen in 2022, van 
€ 9,5 miljoen in 2023 en van € 9,6 miljoen in 2024.
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2.2 Balans: investeringen en schuldontwikkeling 
De balans van Amsterdam staat onder druk. Onze stad is de afgelopen jaren 
flink gegroeid, en zal de komende jaren blijven groeien. Deze groei is het 
gevolg van de aantrekkelijkheid die onze hoofdstad heeft als vestigingsplaats 
voor woningen en ondernemingen. Een stad die groeit, zorgt voor nood
zakelijke investeringen, waarbij het ons doel is om een complete stad te 
bouwen. Dit betekent dat investeringen in de ontwikkeling van grond (ten 
behoeve van woningbouw) gepaard gaan met investeringen in infrastructuur 
en investeringen in maatschappelijke voorzieningen zoals onderwijshuisvesting 
en sportvoorzieningen. Een stad die groeit, zorgt ook voor een langdurige 
investeringsambitie: de periode tussen het ontwikkelen van de grond en het 
finaliseren van de bijbehorende maatschappelijke voorzieningen bestrijkt 
meerdere decennia. 

Onze wens én noodzaak tot groei leidt dus tot een grote en langdurige 
investeringsambitie. Investeringen worden doorgaans geactiveerd op onze 
balans, en leiden daarmee tot een toename van de gemeenteschuld. Daarbij 
moeten investeringen worden beheerd en onderhouden, wat zorgt voor een 
noodzaak tot het vrijmaken van de daarvoor benodigde middelen in onze 
begroting. In het verleden heeft betaalbaarheid of houdbaarheid niet of 
nauwelijks een rol hoeven spelen bij de besluitvorming over toekomstige 
investeringen. Betaalbaarheid en houdbaarheid zijn in toenemende mate 
van belang als randvoorwaarden bij besluitvorming over toekomstige 
investeringen. We staan op een punt waarbij, bij ongewijzigd beleid, de 
schuld sterk blijft oplopen en budgetten op beheer, onderhoud en exploitatie 
onder een toenemende druk staan. Bijsturen is daarom noodzakelijk.

Dit plaatst het college voor een groot dilemma. Er bestaat een vurige wens 
om te investeren in onze groeiende stad, om met investeringen woningbouw 
mogelijk te maken, en om te blijven investeren in het (achterstallig) onderhoud 
van onze stad, maar tegelijkertijd is het inpassen van de bijbehorende 
investeringsambitie in onze balans en onze begroting een schier onmogelijke 
opgave. De betaalbaarheid van de groeiambities van onze hoofdstad staat 
onder druk en is een groot aandachtspunt van dit college. Het college zal dit 
dilemma agenderen in de gesprekken op regionaal en nationaal niveau.

2.2.1 Investeringen

Besluitvorming over investeringen kent nu een systematiek waarbij per 
investering besloten wordt. Daarbij kennen de investeringen in gebieds
ontwikkeling een besluitvormingsproces dat buiten de reguliere P&Ccyclus 
valt. Een groot aantal investeringsprojecten is wel goedgekeurd, maar heeft 
vertraging opgelopen of zal later starten dan gepland. Dat zorgt ervoor dat 
de prognose van de realisatie van de lopende investeringen hoger is dan 
uiteindelijk gerealiseerd zal worden. Dit staat bekend als het plannings
optimisme. In het Jaarverslag 2020 is het planningsoptimisme wederom 
zichtbaar: in 2020 is ongeveer de helft gerealiseerd van wat in de Begroting 
2020 aan activatoename werd verwacht. 

De werking van het huidig stelsel met betrekking tot investeringen is volgens 
dit college in veel opzichten onbevredigend. Investeringen worden individueel 
beoordeeld en niet in hun onderlinge samenhang gewogen (samenhang 
over domeinen heen en samenhang in de tijd), het stelsel werkt plannings
optimisme in de hand en vanwege het stelsel ontbreekt het vaak aan 
voldoende middelen voor beheer, onderhoud en exploitatie. 

In de Begroting 2021 (en in een separaat bij de begroting verstuurde 
raadsbrief) is de gemeenteraad geïnformeerd over het voornemen van het 
college om te gaan werken met een nieuw stelsel voor besluitvorming over 
investeringen. Het doel van het nieuwe investeringsstelsel is om te komen tot 
een optimale investeringsmix, een houdbare begroting en een beheerste en 
houdbare balansontwikkeling. Een optimale investeringsmix betekent dat we 
integraal willen sturen op ons investeringsportfolio zodat we kunnen afwegen 
welke investeringen het meest nodig zijn in de stad en kunnen waarborgen 
dat er samenhang bestaat tussen onze investeringen nu en in de toekomst. 
Een houdbare begroting is een begroting die voldoende middelen bevat 
om alle lasten van investeringen te kunnen bekostigen; niet alleen rente 
en afschrijving, maar ook lasten voor beheer, onderhoud en exploitatie.
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Voor sommige investeringen geldt dat de rente en afschrijving vanuit 
inkomstenbronnen worden gedekt, die buiten de algemene dekkingsmiddelen 
vallen, bijvoorbeeld parkeerinkomsten of de afvalstoffenheffing. Een 
beheerste en houdbare balansontwikkeling betekent dat de schuld stabiliseert 
(op termijn niet meer groeit) en dat het totaal van onze lopende en nieuwe 
investeringen (in grond, rendabel, maatschappelijk, en overige activa
ontwikkelingen) wordt ingepast onder een investeringsplafond. 

Het nieuwe stelsel heeft als belangrijk doel om op integrale wijze te besluiten 
over de investeringen binnen ons investeringsportfolio en op een hoger, 
strategisch niveau afspraken te maken. Daarbij hoort een sturing op 
portfolioniveau, in plaats van (alleen) op losse investeringen. Dit heeft 
logischerwijs niet alleen gevolgen voor de wijze waarop door het college 
wordt besloten over investeringen, maar ook voor de wijze waarop 
toekomstige investeringen door de raad worden geautoriseerd. 

Het college heeft daarom het voorstel in voorbereiding om een verandering 
aan te brengen in de wijze waarop investeringen worden behandeld door de 
raad: enerzijds bestaat het voornemen om de raad een dieper en beter inzicht 
te geven in de voortgang van (en samenhang tussen) investeringen binnen ons 
totale investeringsportfolio, anderzijds behelst het voorstel om de autorisatie 
door de raad niet langer gefragmenteerd (op losse investeringsprojecten) te 
laten plaatsvinden, maar op de totale ontwikkeling van ons investerings
portfolio per begrotingsprogramma. Hiertoe zal een wijziging van de 
Financiële Verordening noodzakelijk zijn, waarin het college nieuwe afspraken 
met de gemeenteraad wil maken over hoe besloten wordt over investeringen.

De raad wordt nader geïnformeerd over de werking van het voorgenomen 
stelsel, zodat zij zich daarover een beeld kan vormen en eventuele zorgpunten 
naar voren kan brengen. Voor het zomerreces zal een technische sessie 
worden georganiseerd om de raad te informeren en zal de wijziging in de 
financiële verordening naar de raad worden verstuurd.

2.2.2 Schuldontwikkeling

We investeren fors in de stad waardoor de schuld toeneemt. Volgens de 
huidige inzichten stijgt de externe schuld in 2021 met € 0,8 miljard van 
€ 6,1 miljard eind 2020 naar € 6,9 miljard eind 2021. De verwachte schuld 
komt daarmee nagenoeg gelijk uit als bij de Begroting 2021. De verwachte 
stijging in 2021 is daarmee ook gelijk aan de stijging in 2020. 

In de jaren daarna stijgt de externe schuld steeds minder snel door de werking 
van het nieuwe investeringsstelsel. Met de introductie van het investerings
stelsel wordt de netto schuldquote gestabiliseerd en bereikt deze in 2025 
een stabiel niveau van 130%, wat in dat jaar neerkomt op een schuld van 
€ 7,9 miljard. De netto schuldquote lichten we verder toe in paragraaf 2.2.3 
Financiële ratio’s.

Grafiek 1. Ontwikkeling externe schuld
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2.2.3 Financiële ratio’s

Er zijn verschillende invalshoeken om de schuld en de houdbaarheid ervan te 
beoordelen. Kengetallen kunnen helpen meer inzicht te geven in de schuld en 
de ontwikkeling daarvan beter te begrijpen. De solvabiliteitsratio en de netto 
schuldquote zijn verplichte kengetallen vanuit het Besluit begroting en verant
woording provincies en gemeenten (BBV). Deze lichten we hieronder toe.

Solvabiliteit
De solvabiliteitsratio berekenen we door het eigen vermogen te delen door 
het balanstotaal. De solvabiliteitsratio geeft aan hoeveel we van ons bezit 
financieren met eigen vermogen.

Tabel 4. Kengetal solvabiliteit
2020 2021 2022 2023 2024 2025

Solvabiliteit 51% 48% 45% 45% 45% 46%

De solvabiliteitsratio in 2021 bedraagt 48%. De komende jaren daalt de 
solvabiliteitsratio licht en lijkt te stabiliseren rond 45%. Daarmee voldoen 
we aan de gestelde signaalwaarde ‘redelijk’ van de provincie NoordHolland.

Netto schuldquote
De netto schuldquote berekenen we door de netto schuld (conform BBV) te 
delen door het begrotingstotaal. Het begrotingstotaal zijn de totale baten 
zonder reservemutaties. Om te weten in hoeverre er sprake is van doorlenen, 
geven we de netto schuldquote weer zonder en met correctie voor leningen 
die wij zelf verstrekken.

Tabel 5. Kengetal schuldquote
2020 2021 2022 2023 2024 2025

Netto schuldquote 95% 111% 128% 125% 126% 130%

Netto schuldquote gecorrigeerd voor 
verstrekte leningen

90% 107% 123% 121% 122% 126%

Door de stijgende schuld staat de netto schuldquote onder druk. Door de 
introductie van het nieuwe investeringsstelsel stabiliseert de schuld en komt 
de netto schuldquote uit op 130% in 2025. Daarna blijft de netto schuldquote 
op een stabiel niveau van 130%. Daarmee voldoen we aan de gestelde 
signaalwaarde ‘redelijk’ van de provincie NoordHolland.
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2.3 Weerstandvermogen en risico’s
De eigen financiën zijn in 2020 door de coronacrisis hard geraakt en ook nu 
nog staan onze financiën onder druk. We zien de grenzen opdoemen van onze 
draagkracht en hoewel het functioneren van de organisatie niet in het geding 
is, zijn we wel kwetsbaarder geworden. 
Dat valt ook op te maken uit de daling van het weerstandsvermogen. Bij het 
Jaarverslag 2020 komt die uit op 0.6. Dat is een forse daling ten opzichte van 
het Jaarverslag 2019, maar minder drastisch dan voorzien bij Begroting 2021. 

Grafiek 2. Vooruitblik weerstandsvermogen (herstelplan scenario)  
(bedragen x € 1 miljoen)
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Bij de ontwikkeling van het weerstandsvermogen langs de lijn van het 
herstelplan blijkt dat we de grotere risico’s de komende twee jaar niet kunnen 
dragen. Om dat wel te kunnen moet de Algemene reserve minstens 5% van 
het begrotingstotaal bedragen. De streefwaarde van de Algemene reserve is 
circa € 300 miljoen. 

Met het herstelplan maken we goed gebruik van onze mogelijkheden om ons 
uit de crisis te investeren, daar zijn we in 2020 toe overgegaan. Anderzijds 
worden we met elke stap in de richting van herstel op de kortere termijn zelf 
financieel kwetsbaarder. Wanneer het herstelplan uitwerkt als beoogd, kunnen 
we in 2023 weer een gezond weerstandsvermogen bereiken.

Zoals al is aangegeven in de box aan het begin van deze hoofdlijnen, is in 
bovenstaande grafiek inzichtelijk gemaakt wat het positieve effect op ons 
weerstandsvermogen zou zijn van de nog te ontvangen rijkscompensatie voor 
onze inkomstenderving op de toeristenbelasting van circa € 120 miljoen.
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2.4 Overige relevante ontwikkelingen: doelenboom en frictiekosten
In deze paragraaf komen onderwerpen aan de orde die geen effect hebben 
op het budgettaire beeld of de ontwikkelingen op de balans, maar wel leiden 
tot een budgettair neutrale of tekstuele wijziging van de begroting, of een link 
hebben met de Planning & Controlcyclus.

2.4.1 Doelenboom

In 2020 heeft de Rekenkamer onderzoek gedaan naar de bruikbaarheid van 
de indicatoren uit de doelenboom. In het bestuurlijk rapport geeft de 
Rekenmaker aanbevelingen om de bruikbaarheid van de indicatoren in de 
toekomst te verbeteren. Met inachtneming van deze aanbevelingen sturen we 
op verbetering van de doelenboom bij het opstellen van de Planning & 
Controlproducten. Zo zijn ook bij het opstellen van de Voorjaarsnota 2021 
per programma voorstellen ingediend voor wijzigingen (en verbeteringen) in 
de doelenboom. Bijvoorbeeld het invullen van nog ontbrekende (streef)
waarden, of het aanvullen van doelen en activiteiten op basis van aangenomen 
moties. Een overzicht van deze wijzigingen is beschikbaar als internetbijlage 
bij deze voorjaarsnota. 

Daarnaast werken we aan een plan van aanpak voor de kwaliteitsverbetering 
van de doelenboom en indicatoren. Hierover is in de commissie Financiën en 
Economische zaken van 25 juni 2020 en de raad van 2 juli 2020 gesproken. 
Dit plan van aanpak bespreken we nog voor de zomer in de raad. Onderdeel 
van dit plan van aanpak en gesprek met de raad is onder andere welke 
kwaliteitsverbetering aan de orde zou moeten zijn en hoe de commissies en 
de raad hierin worden betrokken. De inzet is om in de nieuwe coalitieperiode 
te kunnen werken met het resultaat van de kwaliteitsverbetering van de 
gehele doelenboom.

2.4.2 Aanvraag frictiekosten

Frictiekosten ontstaan wanneer het behalen van een structurele besparings
maatregel (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.

Ontwikkeling frictiekostenreserve
De stand van de reserve bedraagt € 10,8 miljoen. In onderstaande tabel staan 
de voorgestelde onttrekkingen en toevoegingen die we in de Voorjaarsnota 
2021 ramen. De bedragen die in onderstaande tabel een nul laten zien 
omvatten frictiekosten onder de € 0,1 miljoen en zijn daarom niet direct 
zichtbaar.
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Tabel 6. Toevoegingen en onttrekkingen frictiekostenreserve (bedragen x € 1 miljoen)

(bedragen x € 1 miljoen) 2021 2022 2023 2024 2025

1 Afval en Grondstoffen
Kosten van boventalligheid en transitiemanagers volgend uit het organisatieplan Afval en Grondstoffen 
uit 2018.

 0,4

2 Basisinformatie
Het project Mobile Mapping wordt uitgevoerd om structurele besparingen te realiseren.

0,3 

3 Belastingen
Kosten als gevolg van boventalligheid in lijn met het reorganisatieplan Belastingen uit 2015 en 2018.

0,2 0,0 0,0

4 Financiële Dienstverlening
Incidentele uitgaven door boventalligheid als gevolg van een eerder besloten reorganisatie uit 2018.

0,3 0,1

5 GGD
Kosten van boventalligheid als gevolg van een eerder besloten reorganisatie.

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

6 ICT
De frictiekosten die worden gemaakt om een structurele besparing binnen het Idomein te realiseren.

1,1 1,9 1,4 0,4

7 Metro & Tram
Het betreft eenmalige kosten die voortvloeien uit de aanstaande reorganisatie.

2,0

8 Onderwijs, jeugd en zorg
Frictiekosten voortkomend uit het Reorganisatieplan Samen Doen.

0,2

9 Personeel en Organisatie
Boventallige medewerkers en medewerkers die administratief zijn geplaatst bij bureau PO.

1,4 0,7

10 Stadsbeheer
Frictiekosten bij de opbouw van het cluster Stadsbeheer.

0,2

11 THOR
Boventalligheid en transitiemanagers als gevolg van een eerder besloten reorganisatie.

0,7 0,5

12 Clusterstaf Ruimte en Economie
Dit betreft transitiekosten Waternet.

0,5

13 Ruimte & Duurzaamheid
Incidentele kosten als gevolg van besluit door het college van B&W van Weesp tot uittreding uit de 
GR OFGV.

0,4

Totale aanvraag 7,2 3,6 1,4 0,4
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Op basis van de geraamde toevoegingen en onttrekkingen in deze 
voorjaarsnota en de eerdere besluitvorming over de frictiekostenreserve, 
ontstaat onderstaand verloop.

Tabel 7. Verloop frictiekostenreserve (bedragen x € 1 miljoen)
2021 2022 2023 2024 2025

Beginstand Voorjaarsnota 2021 10,8 

Toevoegingen Voorjaarsnota 2019 10,0 15,0

Toegekende aanvragen eerdere besluitvorming  2,2 2,9 1,7 1,1

Nieuwe aanvragen Voorjaarsnota 2021  7,2 3,6 1,4 0,4

Verwacht eindsaldo  1,5 5,0 16,9 15,5 15,5
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3.1 Veiligheid
(bedragen x € 1 miljoen)

(bedragen x € 1 miljoen) 2021 2022 2023 2024 2025

Baten 19,8 17,0 17,0 17,0 17,0

Lasten 225,3 219,1 213,4 215,5 216,5

Saldo laatst vastgestelde begroting -205,4 -202,1 -196,3 -198,5 -199,5

Baten 2,7 1,7 0,7 0,7 0,7

Lasten 5,8 9,7 8,6 8,3 4,0

Saldo effecten voorjaarsnota -3,1 -8,0 -7,9 -7,6 -3,3

Baten 22,5 18,8 17,8 17,8 17,8

Lasten 231,1 228,9 222,0 223,8 220,5

Saldo na voorjaarsnota -208,5 -210,1 -204,2 -206,0 -202,8

Op programmaniveau worden geen toelichtingen geschreven, dit gebeurt per programma onderdeel.
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3.1.1 Brandweer en crisisbeheersing
(bedragen x € 1 miljoen)

(bedragen x € 1 miljoen) 2021 2022 2023 2024 2025

Baten 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1

Lasten 78,5 78,1 78,1 78,1 78,1

Saldo laatst vastgestelde begroting -75,4 -75,0 -75,0 -75,0 -75,0

Baten 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Lasten 1,4 1,8 1,0 1,0 1,0

Saldo effecten voorjaarsnota -1,7 -2,0 -1,2 -1,2 -1,2

Baten 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9

Lasten 80,0 79,9 79,1 79,1 79,1

Saldo na voorjaarsnota -77,1 -77,0 -76,2 -76,2 -76,1

Baten
De totale baten dalen met € 0,2 miljoen in 2021. Deze afwijking lichten we 
niet verder toe omdat deze kleiner is dan € 1,0 miljoen.

Lasten
De totale lasten stijgen met € 1,4 miljoen in 2021, met € 1,8 miljoen in 2022 
en structureel met € 1,0 miljoen vanaf 2023. Dit effect is het gevolg van de 
volgende afwijkingen:

 • Een stijging van € 1,3 miljoen (2021 en verder) komt door de prijs
compensatie op de gemeentelijke bijdrage aan de Veiligheidsregio 
AmsterdamAmstelland (VrAA).

 • De overige afwijkingen lichten we niet verder toe omdat deze kleiner 
zijn dan € 1 miljoen.

Reserves 
Er zijn voor dit programmaonderdeel geen reservemutaties.
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3.1.2 Openbare orde en veiligheid
(bedragen x € 1 miljoen)

(bedragen x € 1 miljoen) 2021 2022 2023 2024 2025

Baten 16,7 13,9 13,9 13,9 13,9

Lasten 146,7 141,0 135,3 137,4 138,4

Saldo laatst vastgestelde begroting -130,0 -127,1 -121,4 -123,5 -124,5

Baten 2,9 2,0 0,9 0,9 0,9

Lasten 4,4 8,0 7,6 7,3 3,1

Saldo effecten voorjaarsnota -1,4 -6,0 -6,7 -6,4 -2,1

Baten 19,6 15,9 14,8 14,8 14,8

Lasten 151,1 149,0 142,9 144,7 141,4

Saldo na voorjaarsnota -131,5 -133,1 -128,1 -129,9 -126,6

Baten
De totale baten stijgen met € 2,9 miljoen in 2021, met € 2,0 miljoen in 2022 
en met € 0,9 miljoen structureel vanaf 2023. Dit effect is het gevolg van de 
volgende afwijkingen:

 • Deze stijging van € 2,9 miljoen (2021), en € 2,0 miljoen (2022) komt 
vooral door hogere Rijksmiddelen. In 2021 zijn de hogere rijksmiddelen 
in totaal voor € 2,1 miljoen bestemd voor het Regionaal Expertise en 
Informatie Centrum (RIEC), voor het programma Radicalisering, voor 
het Actiecentrum Zorg en Veiligheid (AcVZ), voor het Breed Offensief 
tegen Ondermijnende Criminaliteit (BOTOC) en voor het offensief 
High Impact Crimes (HIC). In 2022 zijn de hogere Rijksmiddelen in totaal 
€ 1,5 miljoen voor het RIEC, BOTOC en AcVZ. Tegenover de hogere 
baten staan gelijke hogere lasten bij de betreffende onderdelen.

 • De overige afwijkingen lichten we niet verder toe omdat deze kleiner 
zijn dan € 1 miljoen.

Lasten
De totale lasten stijgen met € 4,4 miljoen in 2021, 
€ 8,0 miljoen in 2022, € 7,6 miljoen in 2023, 
€ 7,3 miljoen in 2024 en met € 3,1 miljoen in 2025. 
Dit effect is het gevolg van de volgende afwijkingen: 

 • Hogere lasten van € 2,1 miljoen (2021), € 1,5 miljoen (2022) gedekt 
door Rijksmiddelen.

 • Hogere lasten van € 1,5 miljoen in 2021 en € 2,5 miljoen structureel 
vanaf 2022 voor de stedelijke bijdrage die evenementen leveren als 
programma overstijgende bijdrage aan ondermeer kunst, cultuur en 
economisch herstel.

 • Hogere lasten van € 1,0 miljoen incidenteel in 2021 voor ‘Open Stad’ 
om ruimte te bieden aan particuliere en maatschappelijke initiatieven 
tijdens de Corona pandemie.

 • Hogere lasten van 2,0 miljoen (2021) uit de eindejaarsmarge 2020 
conform de Financiële samenwerkings afspraken (FSA) 

 • Hogere lasten van € 5,2 miljoen (2022), € 5,0 miljoen (2023) en 
€ 4,7 miljoen (2024) vanuit het budgetneutraal verplaatsen van budget 
voor het Masterplan Zuidoost. Vanuit de programma’s 1, 5, 8 en B zijn 
begrotingsbedragen overgebracht naar programmaonderdeel 1.2. 

 • De overige afwijkingen lichten we niet verder toe omdat deze kleiner 
zijn dan € 1,0 miljoen.

Reserves 
Er zijn voor dit programmaonderdeel geen reservemutaties.
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3.2 Verkeer, vervoer en waterstaat
(bedragen x € 1 miljoen)

(bedragen x € 1 miljoen) 2021 2022 2023 2024 2025

Baten 495,3 463,6 449,6 447,7 440,1

Lasten 626,1 545,9 501,2 458,4 348,7

Saldo laatst vastgestelde begroting -130,8 -82,3 -51,5 -10,7 91,4

Baten 29,5 8,7 10,3 14,0 54,1

Lasten 57,0 19,0 5,2 52,6 194,1

Saldo effecten voorjaarsnota 27,5 -10,3 5,0 -38,6 -140,0

Baten 465,8 472,3 459,9 461,7 494,2

Lasten 569,1 564,9 506,4 511,0 542,8

Saldo na voorjaarsnota -103,3 -92,6 -46,5 -49,3 -48,6

Op programmaniveau worden geen toelichtingen geschreven, dit gebeurt per programmaonderdeel.
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3.2.1 Verkeer, vervoer en parkeren
(bedragen x € 1 miljoen)

(bedragen x € 1 miljoen) 2021 2022 2023 2024 2025

Baten 321,5 342,0 332,5 332,2 328,1

Lasten 347,2 325,7 275,3 269,3 182,2

Saldo laatst vastgestelde begroting -25,7 16,3 57,2 62,9 145,9

Baten 34,0 4,8 4,4 5,1 10,8

Lasten 69,6 0,9 14,5 28,6 120,4

Saldo effecten voorjaarsnota 35,7 5,7 -10,0 -23,5 -109,6

Baten 287,5 346,8 336,9 337,3 338,9

Lasten 277,5 324,8 289,8 297,9 302,6

Saldo na voorjaarsnota 10,0 22,0 47,2 39,4 36,3

Baten
De baten dalen met € 34,0 miljoen in 2021 en stijgen in de periode  
20222024 met gemiddeld € 4,6 miljoen. In 2025 stijgen de baten met 
€ 10,8 miljoen. Dit effect is het gevolg van de volgende afwijkingen:

 • Lagere parkeerbaten van € 29,1 miljoen in 2021 door de coronacrisis. 
Deze lagere baten leiden tot lagere dotaties aan het Stedelijk 
Mobiliteits Fonds (SMF).

 • Lagere parkeeropbrengsten van € 4,1 miljoen in 2021 door latere 
invoering van de maatregelen uit het plan “Sterker uit de crisis”. 
Deze lagere baten leiden tot lagere dotaties aan het SMF.

 • Diverse actualisaties in de meerjarenraming van subsidiebaten voor 
diverse projecten, vooral afkomstig Vervoerregio Amsterdam, hebben 
voor het jaar 2021 geleid tot de volgende mutaties; een verlaging 
van € 0,8 miljoen in 2021 en een verhoging van de baten voor de 
periode 20222025 van respectievelijk € 4,6 miljoen, € 3,8 miljoen, 
€ 4,0 miljoen en € 9,7 miljoen. Tegenover deze baten zijn incidentele 
lasten opgenomen in de begroting. Het betreft hier onder meer de 
projecten Fietsroute Noorderijplas, Uitvoerings project Oostflank, 
Herinrichting Jan Vroegopsingel, Prins Hendrikkade en Programma 
Amsterdamse Vaart.

 • Vanaf 2022 worden de nu nog in aanbouw zijnde Singelgrachtgarage en 
Vijzelgrachtgarage in gebruik genomen. De opbrengsten zijn in de 
begroting verwerkt over de periode 20222025 van respectievelijk 
€ 0,2 miljoen, € 0,6 miljoen en € 1,1 miljoen in 2024 en 2025.

Lasten
De lasten dalen met € 69,6 miljoen in 2021 en € 0,9 miljoen in 2022 en stijgen 
vervolgens vanaf 2023 tot en met 2025 met respectievelijk € 14,5 miljoen, 
€ 28,6 miljoen en € 120,4 miljoen. Dit effect is het gevolg van de volgende 
afwijkingen:

 • Het bestedingsplan van de reserve Achterstallig onderhoud is 
geactualiseerd voor het programma Bruggen & Kademuren. Deze 
kasritmewijzigingen leiden in 2021 tot een verhoging € 11,7 miljoen, in 
2022 tot een verhoging van € 8,4 miljoen en in 2023 tot een verlaging 
van € 10,4 miljoen.

 • Het bestedingsplan van de reserve Stadsbehoud is geactualiseerd mede 
als gevolg van de vrijval van de reserve Beheer Stedelijke Infrastructuur 
(BSI). Deze actualisaties leiden tot een aangepast kasritme van de 
projectbudgetten waardoor de lastenbudgetten in de periode 2021  2023 
zijn verhoogd met respectievelijk € 12,1 miljoen, € 3,0 miljoen en 
€ 0,5 miljoen. Voor 2024 en 2025 zijn de lasten verhoogd met 
respectievelijk € 2,4 miljoen en € 2,6 miljoen.

 • Binnen het kader van het bestedingsplan van de reserve Plan Openbare 
Ruimte (POR) Zuidelijke IJoevers heeft een actualisatie plaatsgevonden 
van het kasritme van de projectbudgetten. Deze actualisaties leiden tot 
een verlaging van de budgetten in de periode 20212023 van 
respectievelijk € 0,3 miljoen, € 1,1 miljoen en € 1,0 miljoen. In de 
periode 20242025 worden de lasten verhoogd met respectievelijk 
€ 0,2 miljoen en € 2,6 miljoen.

 • Het bestedingsplan van de reserve Rode Loper is geactualiseerd. 
Dit leidt tot kasritmewijzigingen in de periode 20212022 waardoor 
de lasten respectievelijk € 1,7 miljoen en € 0,4 miljoen toenemen.
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 • Het bestedingsplan van de reserve SMF is geactualiseerd. De daaruit 
volgende kasritmewijzigingen leiden in 20212025 tot een verhoging 
van de lasten van respectievelijk € 4,8 miljoen, € 26,1 miljoen, 
€ 38,2 miljoen, € 17,8 miljoen en € 98,0 miljoen. De relatief grote 
stijging in 2025 ten opzichte van voorgaande jaren wordt veroorzaakt 
doordat er voor dat jaar nog geen projectuitgaven zijn opgenomen die 
dekking krijgen vanuit reserves. 

 • Met ingang van 2020 is voor de projecten van het SMF 
overprogrammering toegepast met als doel onderbesteding tegen te 
gaan. Administratief betekent dit een verhoging van de project
budgetten met een stelpost voor de jaren 20212023 van respectievelijk 
€ 50,0 miljoen, € 39,9 miljoen en € 12,6 miljoen. 

 • Voor de verwachte compensatie van het Rijk van de lagere parkee
rbaten als gevolg van de corona is een bedrag opgenomen van 
€ 40 miljoen. In de Mei of Septembercirculaire deze compensatie naar 
verwachting definitief worden vastgesteld, en daarom is in de begroting 
de dotatie aan de reserve SMF opgenomen voor dit bedrag. 

 • In het programma is vanaf 2022 € 4,0 miljoen structureel toegekend ten 
gunste van het programma Stadsbehoud om een aantal knelpunten op 
te lossen. Het betreft het herstellen van een aantal bestaande 
knelpunten als gevolg van areaaluitbreidingen uit voorgaande jaren. 
Hierdoor kan het uitvoeringsplan 2021 en 2022 worden gerealiseerd.

 • Bij de reorganisatie Slagvaardig Werken in de Openbare Ruimte in 2019 
is voor het jaar 2021 een besparingsopgave van € 1,1 miljoen opgelegd 
binnen programma 2 die lagere lasten tot gevolg heeft.

 • Er is een groot aantal projecten die worden gedekt door subsidies, in 
hoofdzaak gaat het hier om subsidiebijdragen van de Vervoerregio 
Amsterdam. Vaak lopen deze projecten over meerdere begrotingsjaren. 
Het kasritme van deze projecten is geactualiseerd. Deze actualisatie zorgt 
voor een daling van de lasten in 2021 met een bedrag van € 0,8 miljoen. 
Voor de jaren 20222025 is er sprake van een incidentele stijging van de 
lasten met respectievelijk € 4,6 miljoen, € 3,8 miljoen, € 4,0 miljoen en 
€ 9,7 miljoen. Het betreft hier onder meer de projecten Fietsroute 
Noorderijplas, Uitvoeringsproject Oostflank, Herinrichting Jan Vroegop
singel, Prins Hendrikkade en Programma Amsterdamse Vaart.

 • Diverse ontwikkelingen binnen de exploitatie van het parkeerbeleid 
leiden tot een verhoging van de lasten voor de jaren 20212025 met een 
bedrag van respectievelijk € 5,1 miljoen, € 1,9 miljoen, € 3,1 miljoen, 

€ 3,3 miljoen en € 3,7 miljoen. Dit houdt verband met onder andere de 
oplevering van het vergunningensysteem in 2021, hogere vergoedingen 
op eerste bezwaarschriften, algemene kostenstijgingen exploitatie 
parkeergarages, ingebruikneming nieuwe parkeergarages Singelgracht 
en Vijzelgracht, stijging kapitaallasten en extra kosten fietsenstallingen.

 • Actualisatie van kapitaallasten heeft geleid tot lagere lasten in de 
periode 20212023 vanrespectievelijk € 8,3 miljoen, € 5,6 miljoen en 
€ 0,7 miljoen. In 20242025 stijgen de kapitaallasten met € 2,9 miljoen 
en € 6,2 miljoen.

 • Door een actualisatie van de toerekening van de apparaatskosten aan 
specifieke onderdelen van de begroting heeft een verlaging van de 
lasten plaatsgevonden in de periode 20212023 van respectievelijk 
€ 1,3 miljoen, € 1,8 miljoen en € 9,3 miljoen.

 • Als gevolg van de toepassing van de regels van de financiële 
samenwerkingsafspraken (FSA is een taakstelling opgenomen van 
€ 1,8 miljoen.

 • De overige kleinere mutaties leiden in de periode 2021 – 2025 tot 
lagere lasten van respectievelijk € 1,4 miljoen, € 0,9 miljoen, 
€ 1,1 miljoen, € 1,2 miljoen en € 1,2 miljoen. Deze mutaties worden 
niet nader toegelicht.

Reserves

(bedragen x € 1 miljoen)

(bedragen x € 1 miljoen) 2021 2022 2023 2024 2025

Onttrekking 336,5 292,2 233,9 169,6 43,8

Toevoeging 246,7 218,9 212,3 194,0 176,7

Saldo laatst vastgestelde begroting 89,8 73,3 21,5 -24,4 -132,9

Onttrekking 14,4 18,3 9,8 24,4 144,6

Toevoeging 36,5 1,7 10,3 16,4 0,8

Saldo effecten voorjaarsnota -22,0 20,0 0,5 40,7 145,4

Onttrekking 351,0 310,5 224,1 194,0 188,4

Toevoeging 283,2 217,2 202,0 177,6 175,9

Saldo na voorjaarsnota 67,8 93,3 22,1 16,3 12,5

De reserves die betrekking hebben op het beleidsterrein van programma 2 
zijn de volgende: het Stedelijk Mobiliteitsfonds (SMF), reserve Stadsbehoud, 
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reserve Achterstallig onderhoud, groen & openbare ruimte, reserve Busstation 
Centraal Station, reserve POR/Zuidelijke IJoever, reserve Leidseplein, reserve 
Rode loper, reserve vervanging IJveren, reserve Stationseiland en de reserve 
Financieringsreserve activa maatschappelijk nut. De reservemutaties in 
bovenstaande tabel onttrekkingen hebben niet uitsluitend betrekking op 
programma 2, maar ook op dekking van de lasten in de programma’s 
8,9,10 en 11, op investeringen en op balansmutaties. De mutaties bij de 
onttrekkingen in de voorjaarsnota hebben vooral betrekking op actualisaties 
en (her)prioritering van projectbudgetten binnen de bestedingsplannen van 
het SMF, reserve Stadsbehoud en de reserve Achterstallig onderhoud.

Onttrekkingen
De onttrekkingen stijgen in 2021 en 2022 met respectievelijk € 14,4 en 
€ 18,3 miljoen. In 2023 daalt de onttrekking met € 9,8 miljoen en stijgt weer 
in 20242025 met respectievelijk € 24,4 miljoen en € 144,6 miljoen. Dit effect 
is het gevolg van de volgende afwijkingen:

 • Hogere onttrekkingen bij het SMF in 2021 voor een bedrag van 
€ 75,8 miljoen in verband met het restant van niet bestede budgetten 
in 2020. Deze budgetten zijn doorgeschoven naar 2021.

 • Lagere onttrekkingen vanuit de reserve SMF in verband met een actua  
lisatie van de projectbudgetten voor een bedrag van € 53,4 miljoen 
in 2021. Hogere onttrekkingen in 20222025 van respectievelijk 
€ 34,0 miljoen, € 38,1 miljoen, € 24,7 miljoen en € 138,1 miljoen. 

 • Met ingang van 2020 is voor de projecten van het SMF 
overprogrammering toegepast met als doel onderbesteding tegen 
te gaan. Administratief betekent dit een lagere onttrekking uit de 
reserve met een stelpost voor de jaren 20212023 van respectievelijk 
€ 50,0 miljoen, € 39,9 miljoen en € 12,6 miljoen. 

 • Bij de begrotingsbehandeling zijn twee amendementen aangenomen 
(1408: Uitbreiding winteropvang en 1421: Informele voedselhulp). 
Daardoor is in de jaarschijf 2021 per saldo € 1,3 miljoen overgeheveld, 
ten laste van het SMF programma Luchtkwaliteit, naar uitbreiding 
winteropvang (€ 0,5 miljoen) en informele voedselhulp (€ 0,8 miljoen). 

 • Actualisatie van het kasritme van de projectbudgetten in het 
bestedingsprogramma van de reserve Stadsbehoud leidt in de periode 
20222025 tot hogere onttrekkingen van respectievelijk € 8,5 miljoen, 
€ 1,7 miljoen, € 4,0 miljoen en € 2,6 miljoen.

 • Het programma Stadsbehoud programmeert onderhoudsprojecten voor 
de periode 20212022. Hiervoor worden lastenbudgetten opgenomen 

en geactualiseerd die zijn bedoeld om te voorkomen dat er in de 
toekomst sprake is van achterstallig onderhoud. De budgetten die 
gericht zijn op het onderhoud van met name verhardingen civiele 
constructies leiden tot hogere onttrekkingen in de periode 20212022 
voor een bedrag van respectievelijk € 13,8 miljoen en € 6,4 miljoen. 
De budgetten die zijn gericht op het onderhoud van groenvoorzieningen 
en instandhoudingsmanagement leiden tot een verhoging van de 
onttrekking in 2021 van € 7,6 miljoen en in 2022 van € 6,2 miljoen.

 • Een technische mutatie waarmee de kapitaallasten worden gedekt 
vanuit de reserve Stadsbehoud leidt tot een lagere onttrekking in de 
periode 20212024 van respectievelijk € 9,1 miljoen, € 5,6 miljoen, 
€ 2,6 miljoen en € 5,7 miljoen. 

 • Conform de financieringssystematiek Stadsbehoud worden de 
budgetten voor grootonderhoud en instandhoudingsmanagement 
toegevoegd aan de reserve stadsbehoud. De uitgaven die we 
vervolgens doen voor programma 11 voor klimaatbestendige assets 
en areaal groen worden vervolgens weer uit de reserve gehaald. 
De onttrekkingen vanaf 2022 stijgen met respectievelijk € 1,3 miljoen, 
€ 1 miljoen, € 1,2 miljoen en € 1,3 miljoen.

 • Actualisatie van het kasritme van de projectbudgetten in het 
bestedingsprogramma van de reserve POR/Zuidelijke IJoevers heeft 
geleid tot een lagere onttrekking in de periode 20212023 van 
respectievelijk € 0,3 miljoen, € 1,2 miljoen en € 1 miljoen. In 2024 een 
hogere onttrekking van € 0,2 miljoen en in 2025 € 2,6 miljoen. 

 • Actualisatie van het kasritme van de projectbudgetten in het 
bestedingsprogramma van de reserve Leidseplein heeft geleid tot een 
onttrekking in 2021 van € 7 miljoen.

 • Actualisatie van het kasritme van de projectbudgetten in het 
bestedingsprogramma van de reserve Rode loper heeft geleid tot een 
lagere onttrekking in 2021 van € 0,3 miljoen en een hogere onttrekking 
van € 2,2 miljoen in 2022.

 • Actualisatie van het kasritme van de projectbudgetten in het 
bestedingsprogramma van de reserve Achterstallig onderhoud heeft 
geleid tot een hogere onttrekking in 2021 van € 26,1 miljoen en 
€ 6,4 miljoen in 2022. In 2023 is er sprake van een lagere onttrekking 
van € 35,4 miljoen.

 • Een vrijval van € 4,1 miljoen vanuit de Financieringsreserve in verband 
met de vrijval van BSI middelen. Deze middelen zijn toegevoegd aan de 
reserve Stadsbehoud.
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Toevoegingen 
De toevoegingen stijgen in 2021 met € 36,5 miljoen. In de periode 2022 2025 
dalen de dotaties met € 1,7 miljoen, € 10,3 miljoen, € 16,4 miljoen en 
€ 0,8 miljoen. Dit effect is het gevolg van de volgende afwijkingen:

 • Lagere toevoeging van € 29,1 miljoen als gevolg van een omzetderving 
bij parkeerinkomsten als gevolg van de coronacrisis.

 • Lagere toevoegingen vanwege lagere parkeerbaten die waren 
opgenomen in het plan “Sterker uit de crisis”. Omdat de maatregelen 
pas in 2021 worden geïmplementeerd zijn de baten verlaagd en 
daarmee ook de dotaties. Dit leidt tot lagere dotaties in 2021 van 
€ 4,7 miljoen en structureel van 2022 van € 0,4 miljoen. 

 • Lagere toevoegingen vanwege ontwikkelingen in de exploitatie van 
het parkeerbeleid hebben geleid tot een verlaging van de baten en 
daardoor ook een verlaging op de toevoegingen. Dit leidt tot lagere 
toevoegingen in 20212025 van respectievelijk € 5,0 miljoen, 
€ 1,7 miljoen, € 2,5 miljoen, € 2,3 miljoen en € 2,6 miljoen.

 • Er is een toevoeging van € 40,0 miljoen opgenomen aan het SMF in 
verband met de verwachting dat het Rijk een compensatie zal bieden 
voor de lagere parkeerbaten als gevolg van de coronacrisis. Omdat pas 
met de Mei of Septembercirculaire deze compensatie definitief zal zijn, 
is in de begroting een stelpost opgenomen voor ditzelfde bedrag. 

 • Als gevolg van een raadsbesluit bij de behandeling begroting 2021 
wordt er minder toegevoegd aan de reserve SMF voor het programma 
Luchtkwaliteit. Deze middelen komen ten gunste van de uitbreiding 
winter winteropvang (€ 0,5 miljoen) en informele voedselhulp 
(€ 0,8 miljoen). Daardoor is in de jaarschijf 2021 per saldo € 1,3 miljoen 
overgeheveld, ten laste van het (SMF) programma Luchtkwaliteit, naar 
uitbreiding winteropvang (€ 0,5 miljoen) en informele voedselhulp 
(€ 0,8 miljoen). 

 • De structurele budgetten voor het programma Stadsbehoud zijn niet 
toereikend. Het knelpunt in 2021 wordt deels opgelost door het 
aanpassen van het kasritme van de dotaties aan de reserves 
Stadsbehoud. Hierdoor wordt een toevoeging van € 22,1 miljoen aan 
totale toevoegingen in de jaren 20222025 naar 2021 gehaald.

 • Binnen het kader van het programma Stadsbehoud worden onder
houdsprojecten geprogrammeerd voor de periode 20212025. Hiervoor 
worden lastenbudgetten opgenomen en geactualiseerd die zijn gericht 
om te voorkomen dat er in de toekomst sprake is van achterstallig 
onderhoud. Deze budgetten zijn gericht op het onderhoud van tunnels. 
Dit leidt tot een structurele mutatie van € 1,1 miljoen vanaf 2021.

 • In lijn met de financieringssystematiek Stadsbehoud worden de 
budgetten voor groot onderhoud en instandhoudingsmanagement 
toegevoegd aan de reserve stadsbehoud en bij uitvoering onttrokken. 
Dit leidt in 2021 tot een lagere toevoeging van € 2,1 miljoen, in 2022 
tot een hogere toevoeging van € 0,6 miljoen en lagere toevoegingen in 
de periode 20232025 van respectievelijk € 0,3 miljoen, € 0,5 miljoen 
en € 0,4 miljoen.

 • De vrijval van de reserve BSI van € 4,1 miljoen wordt in 2021 toegevoegd 
aan de reserve Stadsbehoud.

 • Conform de financieringssystematiek Stadsbehoud worden de budgetten 
groot onderhoud en instandhoudingsmanagement toegevoegd aan de 
reserve stadsbehoud. Middels deze begrotingsmutatie worden de 
aangevraagde middelen Voorjaarsnota 2021 in programma 11 voor 
klimaatbestendige assets en areaal groen in lijn hiermee verwerkt in de 
reserve middels een dotatie en onttrekking. Dit leidt tot hogere 
toevoegingen in de periode 20222025 van respectievelijk 
€ 1,3 miljoen, € 1,0 miljoen, € 1,2 miljoen en € 1,3 miljoen.

 • Door de actualisatie van het kasritme van investeringen zijn ook de 
toevoegingen aan de financieringsreserve aangepast. In 2021 en 2022 
worden de toevoegingen verhoogd met € 11,5 miljoen en € 4,2 miljoen. 
Voor de jaren 2023 en 2024 verlaagd met € 4,0 miljoen en € 10,8 miljoen, 
en in 2025 verhoogd met € 5,6 miljoen.
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3.2.2 Water
(bedragen x € 1 miljoen)

(bedragen x € 1 miljoen) 2021 2022 2023 2024 2025

Baten 45,1 3,4 3,1 3,4 3,4

Lasten 89,8 44,4 45,4 24,3 23,8

Saldo laatst vastgestelde begroting -44,7 -41,1 -42,3 -20,9 -20,4

Baten 1,2 1,2 1,0 1,0 1,0

Lasten 10,9 13,1 13,8 4,2 4,9

Saldo effecten voorjaarsnota -9,7 -11,9 14,8 -3,2 -3,9

Baten 46,3 4,6 4,1 4,4 4,4

Lasten 100,7 57,5 31,6 28,5 28,7

Saldo na voorjaarsnota -54,4 -52,9 -27,6 -24,1 -24,3

Baten
De baten stijgen met € 1,2 miljoen in 2021 en 2022 en stijgen vervolgens 
structureel vanaf 2023 met € 1,0 miljoen tot en met 2025. Dit effect is het 
gevolg van de volgende afwijkingen:

 • De verhoging van de tarieven voor binnenwatergelden, zoals 
opgenomen in de Nota Varen Deel 2, leidt tot een structurele verhoging 
van de baten vanaf 2021 van € 1 miljoen.

 • Binnen het kader van het programma Bruggen en Kades heeft een 
actualisatie plaatsgevonden van de exploitatie van de projecten. 
Deze actualisatie leidt tot een verhoging van de baten in de jaren 2021 
en 2022 van € 0,2 miljoen. 

Lasten
De lasten stijgen in de jaren 20212022 met respectievelijk € 10,9 miljoen en 
€ 13,1 miljoen terwijl 2023 een daling laat zien van € 13,8 miljoen. In 2024 en 
2025 stijgen de lasten met respectievelijk € 4,2 miljoen en € 4,9 miljoen. 
Dit effect is het gevolg van de volgende afwijkingen:

 • Binnen het kader van het bestedingsplan van de reserve Achterstallig 
onderhoud heeft een actualisatie plaatsgevonden van het kasritme van 
de budgetten binnen het programma Bruggen & Kades. Deze 
actualisaties leiden in 2021 tot een verhoging van € 6,3 miljoen, 
in 2022 een verhoging van € 8,1 miljoen en in 2023 een verlaging van 

€ 10,5 miljoen. Voor de jaren 2021 en 2022 is de reserve toereikend 
voor de benodigde programmamiddelen. Vanaf 2023 is er een 
structureel tekort.

 • Binnen het kader van het bestedingsplan van de reserve Stadsbehoud 
heeft een actualisatie plaatsgevonden van de projectbudgetten. Deze 
actualisaties leiden tot een aangepast kasritme van de projectbudgetten 
waardoor de lastenbudgetten in 20212025 zijn verhoogd met 
respectievelijk € 3,5 miljoen, € 3,9 miljoen, € 1,4 miljoen, € 3,7 miljoen 
en € 3,7 miljoen.

 • Binnen het kader van het bestedingsplan van de reserve SMF heeft een 
actualisatie plaatsgevonden van het kasritme van de projectbudgetten. 
Deze actualisaties leiden in 2021 tot een verhoging van de lasten met 
€ 2,3 miljoen.

 • Actualisatie van kapitaallasten heeft geleid tot lagere lasten in 2021 
voor een bedrag van € 1,1 miljoen, een stijging van € 0,1 miljoen in 
2022, voor de periode 20232024 een stijging van € 0,2 miljoen en 
in 2025 een stijging van € 0,6 miljoen. 

 • Door een actualisatie van de toerekening van apparaatskosten aan 
specifieke onderdelen van de begroting in programma 2 heeft een 
verhoging van de lasten plaatsgevonden in de periode 20212022 van 
respectievelijk € 0,4 miljoen en € 0,7 miljoen en een verlaging van de 
lasten in 2023 met een bedrag van € 5,2 miljoen.

 • De overige kleinere mutaties leiden tot hogere uitgaven van in totaal 
€ 0,8 miljoen.

Reserves 
Er zijn voor dit programmaonderdeel geen reservemutaties.
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N

Z

3.2.3 Openbaar Vervoer
(bedragen x € 1 miljoen)

(bedragen x € 1 miljoen) 2021 2022 2023 2024 2025

Baten 128,7 118,2 114,1 112,2 108,6

Lasten 189,1 175,7 180,5 164,9 142,7

Saldo laatst vastgestelde begroting -60,4 -57,5 -66,4 -52,7 -34,1

Baten 3,3 2,7 4,8 7,9 42,3

Lasten 1,8 6,9 4,5 19,8 68,8

Saldo effecten voorjaarsnota 1,5 -4,2 0,3 -11,9 -26,5

Baten 132,0 120,9 118,9 120,1 150,9

Lasten 190,9 182,6 185,0 184,7 211,5

Saldo na voorjaarsnota -58,9 -61,6 -66,1 -64,6 -60,6

Baten
De baten stijgen in de periode 20212025 met respectievelijk € 3,3 miljoen, 
€ 2,7 miljoen, € 4,8 miljoen, € 7,9 miljoen en € 42,3 miljoen. Dit effect is het 
gevolg van de volgende begrotingsmutaties:

 • Diverse actualisaties in de meerjarenraming van subsidiebaten voor 
diverse projecten van de Vervoerregio Amsterdam hebben voor de 
periode 20212025 geleid tot een verhoging van de baten van 
respectievelijk € 4,3 miljoen, € 2,1 miljoen, € 4,4 miljoen, € 7,9 miljoen 
en € 42,3 miljoen. Tegenover deze baten zijn incidentele lasten 
opgenomen in de begroting voor de projecten : VRA Adm. de 
Ruijterweg  Bos en Lommerweg, VRA binnenring, VRA Stationseiland 
Wayfinding, VRA Knoop Amstelveenseweg, VRA Uitvoerings Project 
Oostflank (UPO), VRA Oosttangent, VRA Bus 21.

 • Er heeft een actualisatie plaatsgevonden van de onttrekkingen uit de 
voorziening Noordzeekanaal Veren afgestemd op het kasritme van de 
projecten van het Noordzeekanaal. Deze aanpassing leidt tot een 
verschuiving van de onttrekkingen naar toekomstige jaren waardoor de 
baten in 2021 dalen met € 1,0 miljoen en stijgen in 2022 en 2023 met 
respectievelijk € 0,6 miljoen en € 0,4 miljoen.

 • Diverse geringe begrotingsmutaties die leiden tot een incidentele 
verhoging van de baten voor een bedrag van € 0,1 miljoen die door 
een geringe omvang niet nader worden toegelicht.

Lasten
De lasten stijgen in de jaren 20212022 met respec
tievelijk € 1,8 miljoen, € 6,9 miljoen, € 4,5 miljoen, 
€ 19,8 miljoen en € 68,8 miljoen. Dit effect is het 
gevolg van de volgende begrotingsmutaties:

 • Diverse actualisaties in de meerjarenraming van projecten die worden 
gesubsidieerd door de Vervoerregio Amsterdam hebben voor de 
periode 20212025 geleid tot een verhoging van de lasten van 
respectievelijk € 4,3 miljoen, € 2,1 miljoen, € 4,4 miljoen, € 7,9 miljoen 
en € 42,3 miljoen. Tegenover deze lasten zijn incidentele baten 
opgenomen in de begroting voor de projecten: VRA Adm. de 
Ruijterweg  Bos en Lommerweg, VRA binnenring, VRA Stationseiland 
Wayfinding, VRA Knoop Amstelveenseweg, VRA Uitvoerings Project 
Oostflank (UPO), VRA Oosttangent, VRA Bus 21.

 • Diverse actualisaties in het kasritme van projectmatige uitgaven die 
verband houden met veren leiden tot een aanpassing van de lasten in 
de periode 20212025; verlaging van € 0,3 miljoen in 2021, verhoging 
van de lasten in 2022 en 2023 van € 0,8 miljoen en € 0,6 miljoen en 
een verlaging van de lasten in 2024 en 2025 van € 0,8 miljoen en 
€ 1,1 miljoen. 

 • Binnen het kader van het bestedingsplan van de reserve SMF heeft een 
actualisatie plaatsgevonden van het kasritme van de projectbudgetten. 
Deze actualisaties leiden in 2021 tot een verlaging van de lasten van 
€ 2,1 miljoen, een verhoging van de lasten in 2022 van € 2,4 miljoen, 
een verlaging in 2023 van € 1,4 miljoen en een verhoging van de lasten 
in 2024 en 2025 van € 9,1 miljoen en € 24,4 miljoen. 

 • Aanpassing van de kapitaallasten leidt tot structurele verhoging van 
de lasten in de periode 2021 van respectievelijk, € 0,1 miljoen, 
€ 1,8 miljoen, € 2 miljoen, € 2,2 miljoen en € 2,3 miljoen.

 • Diverse geringe begrotingsmutaties die leiden tot een incidentele 
verhoging van de lasten voor een bedrag van € 0,1 miljoen die door 
een geringe omvang niet nader worden toegelicht.
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Reserves 

(bedragen x € 1 miljoen)

(bedragen x € 1 miljoen) 2021 2022 2023 2024 2025

Onttrekking 2,2 0,8 4,0 0,0 0,0

Toevoeging 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Saldo laatst vastgestelde begroting 2,2 0,8 4,0 0,0 0,0

Onttrekking 0,4 0,0 0,8 0,8 0,0

Toevoeging 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Saldo effecten voorjaarsnota 0,4 0,0 -0,8 0,8 0,0

Onttrekking 2,6 0,8 3,3 0,8 0,0

Toevoeging 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Saldo na voorjaarsnota 2,6 0,8 3,3 0,8 0,0

Onttrekkingen
Actualisatie van het kasritme van de projectbudgetten in het bestedings
programma van de reserve Veren heeft geleid tot een hogere onttrekking 
in 2021 van € 0,4 miljoen en een verschuiving van de onttrekking in 2023 
naar 2024 van € 0,8 miljoen.

Toevoegingen
Er is geen afwijking op de toevoegingen aan reserves.
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3.3 Economie
(bedragen x € 1 miljoen)

(bedragen x € 1 miljoen) 2021 2022 2023 2024 2025

Baten 18,6 18,4 18,4 18,3 18,3

Lasten 65,4 59,7 38,7 34,1 33,3

Saldo laatst vastgestelde begroting -46,9 -41,3 -20,3 -15,8 -15,0

Baten 6,3 1,5 1,2 0,2 0,2

Lasten 8,9 6,1 12,9 12,2 12,3

Saldo effecten voorjaarsnota -2,6 -4,6 -11,7 -12,4 -12,5

Baten 24,9 19,9 19,5 18,0 18,0

Lasten 74,3 65,8 51,6 46,3 45,6

Saldo na voorjaarsnota -49,4 -45,9 -32,0 -28,3 -27,5

Op programmaniveau worden geen toelichtingen geschreven, dit gebeurt per programma onderdeel.
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3.3.1 Economie en innovatie
(bedragen x € 1 miljoen)

(bedragen x € 1 miljoen) 2021 2022 2023 2024 2025

Baten 18,6 18,4 18,4 18,3 18,3

Lasten 65,4 59,7 38,7 34,1 33,3

Saldo laatst vastgestelde begroting -46,9 -41,3 -20,3 -15,8 -15,0

Baten 6,3 1,5 1,2 0,2 0,2

Lasten 8,9 6,1 12,9 12,2 12,3

Saldo effecten voorjaarsnota -2,6 -4,6 -11,7 -12,4 -12,5

Baten 24,9 19,9 19,5 18,0 18,0

Lasten 74,3 65,8 51,6 46,3 45,6

Saldo na voorjaarsnota -49,4 -45,9 -32,0 -28,3 -27,5

Baten
De totale baten stijgen in 2021 met 6,3 miljoen, in 2022 met € 1,5 miljoen en 
in 2023 met € 1,2 miljoen. De baten in 2024 en 2025 dalen met € 0,2 miljoen. 
Dit effect is het gevolg van de volgende afwijkingen:

 • Hogere baten van € 4,2 miljoen (2021), € 1,4 miljoen (2022) en 
€ 1,4 miljoen (2023) door het ter beschikking stellen van middelen uit 
de Metropoolregio Amsterdam (MRA) voor het uitbetalen van subsidies.

 • Hogere baten programma House of Skills van € 2,2 miljoen (2021). 
Voor het programma is er een looptijd verlenging tot in 2021. 
Hierdoor worden geraamde inkomsten uit 2020 doorgeschoven naar 
2021. Dit zijn neutrale mutaties waar baten en lasten verhoogd worden.

 • Hogere baten uit het klimaatfonds van € 0,8 miljoen om maatregelen uit 
de Routekaart Amsterdam Klimaatneutraal te versnellen en te intensi
veren. Dit zijn neutrale mutaties waar baten en lasten verhoogd worden.

 • Lagere inkomsten IN Amsterdam van € 0,7 miljoen (2021) door de 
situatie omtrent corona en de reisrestricties, alsmede de onzekere tijden 
qua vestiging en werkvergunningen is de verwachting dat er veel minder 
van de dienstverlening van IN Amsterdam gebruikt gemaakt zal worden. 

 • Lagere inkomsten Holland Casino van € 0,6 miljoen (2021) vanwege de 
huidige lockdown en de bijbehorende maatregelen is de verwachting 
dat er ook in 2021 veel minder bezoekers zullen zijn. Daardoor kunnen 
ze de bijdrage wat contractueel vastgelegd is niet volledig realiseren.

 • Naast bovengenoemde coronagerelateerde begrotingsmutaties is er in 
programma 3 nog een risico op een tegenvaller in 2021 bij de markten 
als gevolg van de corona maatregelen. We zetten in op compensatie 
vanuit het rijk voor de te verwachten derving van baten uit marktgelden.

 • De overige afwijkingen per saldo van € 0,2 miljoen (2021) lichten we 
niet verder toe omdat deze kleiner zijn dan € 1 miljoen.

Lasten
De totale lasten stijgen in 2021 met € 8,9 miljoen in 2021, in 2022 met 
€ 6,1 miljoen, in 2023 met € 12,9 miljoen, in 2024 met € 12,2 en in 2025 
met € 12,3 miljoen. Dit effect is het gevolg van de volgende afwijkingen:

 • Hogere lasten van € 8,5 miljoen (2023 tot en met 2025) betreft de 
uitwerking mutaties Coalitieakkoord “Samen sterker uit de Crisis”. 
De uitwerking wordt in mindering gebracht op de toevoeging op de 
reserve Economische Structuur en Arbeidsmarktversterking (A.5.3).

 • Hogere lasten van € 4,7 miljoen (2021), lagere lasten van € 0,1 miljoen  
(2022), hogere lasten van € 0,9 miljoen (2023) en hogere lasten van 
€ 0,1 miljoen (2024). Jaarlijks wordt het subsidieplafond vastgesteld 
voor de Subsidieregeling voor economische structuur en arbeids
marktversterking (SESA) en worden de beleidsprogramma’s meerjarig 
bijgesteld De bijstelling en de subsidies worden gedekt uit de reserve 
Economische Structuur en Arbeidsversterking (A.5.3).

 • Hogere lasten van € 4,4 miljoen (2021), € 1,7 miljoen (2022) en 
€ 1,4 miljoen (2023) door middelen ter beschikking stellen voor het 
uitvoeren van de activiteiten van de Metropoolregio Amsterdam (MRA), 
zoals de subsidie aan de Amsterdams Economic Board. Dit zijn neutrale 
mutaties waar baten en lasten verhoogd worden. 

 • Hogere lasten van € 4,1 miljoen (2021), € 3,7 miljoen (2022), 
€ 1,1 miljoen (2023) en € 1,1 miljoen (2024). De verkregen middelen 
voor het HIP van € 10 miljoen wordt meerjarig geraamd op basis van 
de bestedingsplannen. De plannen worden gedekt uit de reserve 
Economische Structuur en Arbeidsversterking (A.5.3).
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 • Hogere lasten voor het programma House of Skills van € 2,2 miljoen 
(2021). Voor het programma is er een looptijd verlenging tot in 2021. 
Hierdoor worden geraamde lasten uit 2020 doorgeschoven naar 2021. 
Dit zijn neutrale mutaties waar baten en lasten verhoogd worden.

 • Hogere lasten van € 1,7 miljoen (2021 tot en met 2025) betreft een 
verschuiving van programma B “Overhead” naar programma 3. Volgens 
wetgeving BBV dienen de kosten met betrekking tot de overhead en 
programma kosten verantwoord te worden binnen de programma 
begroting. 

 • Hogere lasten van € 1,6 miljoen (2024) en € 2,8 miljoen (2025) betref
fende subsidie aan de stichting Amsterdam Institute for Advanced 
Metropolitan Solutions (AMS). Door een toename van de subsidiabele 
projectenportefeuille van de AMS wordt op basis hiervan ook de 
bevoor schotting subsidie aan het instituut meerjarig bijgesteld. AMS 
ontvangt maximaal € 50 miljoen op grond van het Final contract van 
19 maart 2014.

 • Hogere lasten uit het klimaatfonds van € 0,8 miljoen (2021) om 
maatregelen uit de Routekaart Amsterdam Klimaatneutraal te versnellen 
en te intensiveren. Dit zijn neutrale mutaties waar baten en lasten 
verhoogd worden.

 • De overige afwijkingen lichten we niet verder toe omdat deze kleiner 
zijn dan € 1,0 miljoen. 

 • Lagere lasten van € 10 miljoen (2021) betreft een verschuiving van 
programma 3 naar reserves. De verkregen middelen voor het Herstel 
en Investeringsplan (HIP) worden hierbij toegevoegd aan de reserve 
Economische Structuur en Arbeidsmarktversterking (A.5.03).

Reserves

(bedragen x € 1 miljoen)

(bedragen x € 1 miljoen) 2021 2022 2023 2024 2025

Onttrekking 14,7 20,1 7,6 2,9 2,1

Toevoeging 7,2 10,2 10,2 10,2 10,2

Saldo laatst vastgestelde begroting 7,6 10,0 -2,6 -7,3 -8,1

Onttrekking 14,5 3,2 2,0 2,8 2,8

Toevoeging 9,8 4,3 8,5 8,5 8,5

Saldo effecten voorjaarsnota 4,7 -1,2 10,5 11,3 11,3

Onttrekking 29,2 23,3 9,6 5,6 4,9

Toevoeging 17,0 14,5 1,7 1,7 1,7

Saldo na voorjaarsnota 12,2 8,8 8,0 4,0 3,2

Onttrekkingen
De totale onttrekking neemt toe met € 14,5 miljoen in 2021, met 
€ 3,2 miljoen in 2022, met € 2,0 miljoen in 2023 en in 2024 en 2025 met 
€ 2,8 miljoen. Dit effect is het gevolg van de volgende afwijkingen: 

 • Hogere onttrekking van € 4,7 miljoen (2021) voor de uit te betalen 
subsidies die vallen onder de Subsidieregeling voor economische 
structuur en arbeidsmarktversterking (SESA).

 • Hogere onttrekking van € 4,3 miljoen (2021) om de inkomstenderving 
van ondernemers op te vangen en om ondernemers tegemoet te 
komen door lastenverlichting. In 2022 wordt hetzelfde bedrag weer 
toegevoegd aan de reserve om de bestaande programma’s te kunnen 
financieren. Dit betreft een technische mutatie en verschuiving tussen 
de jaren 2021 en 2022. 

 • Hogere onttrekking van € 4,1 miljoen (2021), € 3,7 miljoen (2022), 
€ 1,1 miljoen (2023) en € 1,1 miljoen (2024) voor het uitvoeren van 
de programma’s die vallen onder het Herstel en Investeringsplan (HIP).
Zie lasten P3 voor bijhorende lastenverhoging. 

 • Hogere onttrekking van € 0,9 miljoen (2021) door het actualiseren van 
de inzet van de middelen van de economische structuur en 
arbeidsmarktversterking op basis van het uitgavenverwachtingspatroon 
voor het komend jaar. 
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 • Hogere onttrekking van € 0,4 miljoen (2021) ter dekking van inkomsten
derving uit de bezoekersheffing voor Amsterdams Promotiefonds voor 
cultuur en stadsinitiatieven en voor de dienstverlening van IN Amsterdam.

 • Hogere onttrekking van € 0,2 miljoen (2021), lagere onttrekking van 
€ 0,2 miljoen (2022), lagere onttrekking van € 0,2 miljoen (2023), 
hogere onttrekking van € 1,6 miljoen (2024) en € 2,8 miljoen (2025) 
voor de betaling van de subsidie aan de stichting Amsterdam Institute 
for Advanced Metropolitan Solutions (AMS). Door een toename van de 
subsidiabele projectenportefeuille van de AMS wordt op basis hiervan 
ook de bevoorschotting subsidie aan het instituut meerjarig bijgesteld. 
AMS ontvangt maximaal € 50 miljoen op grond van het Final contract 
van 19 maart 2014.

Toevoegingen
De totale toevoeging neemt toe met € 9,8 miljoen in 2021 en met 
€ 4,3 miljoen in 2022. Vanaf 2023 daalt de toevoeging met € 8,5 miljoen. 
Dit effect is het gevolg van de volgende afwijkingen: 

 • Hogere toevoeging van € 10,0 miljoen (2021) door het toevoegen van 
de middelen voor het HIP herstel en investeringsplan aan de reserves.

 • Hogere toevoeging van € 4,3 miljoen (2022) betreft een compensatie 
van ondernemers. Dit betreft een technische mutatie en verschuiving 
tussen de jaren 2021 en 2022 in lijn met de onttrekking. 

 • Lagere toevoeging van € 8,5 miljoen (2023, 2024 en 2025) als 
uitwerking van coalitieakkoord “Samen sterker uit de crisis”.

 • De overige afwijkingen per saldo van € 0,2 miljoen (2021) lichten we 
niet verder toe omdat deze kleiner zijn dan € 1,0 miljoen.
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3.4 Kunst, cultuur en erfgoed
(bedragen x € 1 miljoen) 

(bedragen x € 1 miljoen) 2021 2022 2023 2024 2025

Baten 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Lasten 186,4 180,0 180,9 180,3 178,4

Saldo laatst vastgestelde begroting -185,4 -179,0 -179,9 -179,3 -177,4

Baten 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Lasten 25,8 0,5 0,3 0,3 2,7

Saldo effecten voorjaarsnota -25,9 -0,6 -0,4 -0,4 2,6

Baten 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

Lasten 212,2 180,5 181,2 180,7 175,7

Saldo na voorjaarsnota -211,3 -179,5 -180,3 -179,7 -174,8

Op programmaniveau worden geen toelichtingen geschreven, dit gebeurt per programma onderdeel.
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3.4.1 Kunst en cultuur
(bedragen x € 1 miljoen) 

(bedragen x € 1 miljoen) 2021 2022 2023 2024 2025

Baten 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

Lasten 183,2 177,1 178,2 177,8 175,9

Saldo laatst vastgestelde begroting -182,4 -176,3 -177,5 -177,1 -175,1

Baten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Lasten 25,7 0,2 0,2 0,2 2,8

Saldo effecten voorjaarsnota -25,7 -0,2 -0,2 -0,2 2,8

Baten 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

Lasten 208,8 177,3 178,4 178,0 173,1

Saldo na voorjaarsnota -208,1 -176,5 -177,7 -177,3 -172,3

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

Lasten
De totale lasten stijgen met € 25,7 miljoen in 2021 en met € 0,2 miljoen vanaf 
2022. In 2025 dalen de lasten eenmalig met € 2,8 miljoen. Dit effect is het 
gevolg van de volgende afwijkingen: 

 • Stijging van de lasten van € 21,4 miljoen voor het Steunplan Kunst en 
cultuur. Het steunplan is nodig om financiële steun te verstrekken aan 
de culturele sector in de voortdurende corona crisis en wordt gedekt 
door het steunpakket dat het Rijk beschikbaar heeft gesteld voor de 
lokale culturele infrastructuur (€ 15,7 miljoen) en de inzet van het 
restant van de noodkas voor de culturele sector 2020 (€ 5,7 miljoen).

 • Stijging van de lasten van € 1,9 miljoen voor het Namenmonument. 
De gemeente heeft de garantstelling voor het tekort op de bouwkosten 
van het Rijk overgenomen. De particuliere fondsenwerving heeft 
vooralsnog niet het gewenste resultaat opgeleverd, waardoor een 
beroep op de garantstelling nodig is.

 • Stijging van de lasten van € 1,9 miljoen door toevoeging van de 
eindejaarsmarge 2020. Dit budget zal worden ingezet voor dekking van 
subsidie waarbij de verlening is vertraagd naar 2021.

 • Incidentele daling van de lasten van € 3,0 miljoen in 2025 zoals 
besloten door de raad bij de begroting 2020 waarbij het budget is 
verhoogd met € 1,5 miljoen in 2023 en 2024.

 • De overige afwijkingen lichten we niet verder toe omdat deze kleiner 
zijn dan € 1,0 miljoen.

Reserves 
Er zijn voor dit programmaonderdeel geen reservemutaties.
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3.4.2 Erfgoed
(bedragen x € 1 miljoen) 

(bedragen x € 1 miljoen) 2021 2022 2023 2024 2025

Baten 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Lasten 3,2 2,9 2,6 2,5 2,5

Saldo laatst vastgestelde begroting -3,0 -2,7 -2,4 -2,2 -2,2

Baten 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Lasten 0,2 0,3 0,1 0,1 0,1

Saldo effecten voorjaarsnota -0,2 -0,4 -0,2 -0,2 -0,2

Baten 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Lasten 3,4 3,2 2,8 2,6 2,6

Saldo na voorjaarsnota -3,2 -3,0 -2,6 -2,4 -2,4

Baten
De totale baten dalen structureel met € 0,1 miljoen in 2021. Deze afwijkingen 
lichten we niet verder toe omdat deze kleiner zijn dan € 1 miljoen.

Lasten
De totale lasten stijgen met € 0,2 miljoen in 2021 en met € 0,3 miljoen in 2022. 
Vanaf 2023 stijgen de lasten met € 0,1 miljoen. Deze afwijkingen lichten we 
niet verder toe omdat deze kleiner zijn dan € 1 miljoen.

Reserves 

(bedragen x € 1 miljoen)

(bedragen x € 1 miljoen) 2021 2022 2023 2024 2025

Onttrekking 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Toevoeging 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Saldo laatst vastgestelde begroting 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Onttrekking 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0

Toevoeging 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Saldo effecten voorjaarsnota 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0

Onttrekking 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0

Toevoeging 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Saldo na voorjaarsnota 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0

Onttrekkingen
De totale onttrekking neemt toe met € 0,1 miljoen in 2021 en 2022. Deze 
afwijkingen lichten we niet verder toe omdat deze kleiner zijn dan € 1 miljoen.

Toevoegingen
Er is geen afwijking op de toevoegingen aan reserves.
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3.5 Onderwijs
(bedragen x € 1 miljoen) 

(bedragen x € 1 miljoen) 2021 2022 2023 2024 2025

Baten 63,5 62,2 62,2 62,2 62,2

Lasten 263,6 258,9 250,7 247,3 247,3

Saldo laatst vastgestelde begroting -200,1 -196,8 -188,5 -185,1 -185,1

Baten 0,4 1,2 1,2 1,2 1,2

Lasten 0,7 1,2 1,9 7,3 10,1

Saldo effecten voorjaarsnota 1,1 -2,5 0,6 -8,5 -11,3

Baten 63,9 60,9 60,9 60,9 60,9

Lasten 262,8 260,2 248,8 254,6 257,4

Saldo na voorjaarsnota -198,9 -199,2 -187,9 -193,7 -196,4

Op programmaniveau worden geen toelichtingen geschreven, dit gebeurt per programma onderdeel.
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3.5.1 Onderwijs
(bedragen x € 1 miljoen) 

(bedragen x € 1 miljoen) 2021 2022 2023 2024 2025

Baten 63,5 62,2 62,2 62,2 62,2

Lasten 263,6 258,9 250,7 247,3 247,3

Saldo laatst vastgestelde begroting -200,1 -196,8 -188,5 -185,1 -185,1

Baten 0,4 1,2 1,2 1,2 1,2

Lasten 0,7 1,2 1,9 7,3 10,1

Saldo effecten voorjaarsnota 1,1 -2,5 0,6 -8,5 -11,3

Baten 63,9 60,9 60,9 60,9 60,9

Lasten 262,8 260,2 248,8 254,6 257,4

Saldo na voorjaarsnota -198,9 -199,2 -187,9 -193,7 -196,4

Baten
De totale baten stijgen met € 0,4 miljoen in 2021 en dalen met € 1,2 miljoen 
structureel vanaf 2022. Dit effect is het gevolg van de volgende afwijkingen:

 • Stijging in de baten van € 1,0 miljoen in 2021 en structureel 
€ 0,2 miljoen vanaf 2022. Dit is een gevolg van een structurele 
bijstelling van de verwachte Rijksuitkering voor de Wet educatie en 
beroepsonderwijs (WEB) en incidentele bijstelling voor Regionaal 
Meld en Coördinatiepunt (RMC) voor de bestrijding van 
jeugdwerkeloosheid. 

 • Daling in de baten van € 0,6 miljoen in 2021 tot structureel 
€ 1,5 miljoen vanaf 2022. Dit is het gevolg van een verlaging van de 
Rijksuitkering voor Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid 
(GOAB), omdat het aantal jonge kinderen in de stad terugloopt, zie ook 
de toelichting bij de lasten. 

 • De overige afwijkingen op de lasten worden niet verder toegelicht 
omdat deze:
 – kleiner zijn dan € 1,0 miljoen;
 – het gevolg zijn van het (budgetneutraal) herschikken dan wel 

uniformeren van de gemeentebegroting.

Lasten
De totale lasten dalen met € 0,7 miljoen in 2021 en stijgen tot € 10,1 miljoen 
vanaf 2025. Dit effect is het gevolg van de volgende afwijkingen:

 • Stijging in de lasten van € 6,0 miljoen vanaf 2021 doordat de uitvoering 
en het budget voor de Sociaal Medische Indicatie (SMI) kinderopvang 
wordt overgeheveld van programma 8 naar programma 5. De uitvoering 
wordt gedaan door dezelfde organisaties als de voorschoolse educatie, 
die ook reeds onder programma 5 vallen.

 • Stijging in de lasten van € 2,5 miljoen in 2022 en 2023 en € 2,6 miljoen 
in 2024 voor het Intensiveren van onderwijsachterstandenbeleid in 
samenhang met de Amsterdamse uitwerking van het Nationaal 
Programma Onderwijs. Met de Amsterdamse uitwerking van het 
Nationaal Programma Onderwijs wordt extra leertijd en ondersteuning 
ingezet voor die kinderen die dit het hardst nodig hebben. Daarnaast 
worden scholen gestimuleerd om duurzame evidence of informed 
based interventies in te zetten, zoals bijvoorbeeld High Dosis Tutoring. 
In de notitie Samen sterker uit de crisis is € 5,0 miljoen beschikbaar 
gesteld voor dit beleidsthema, € 3,0 miljoen voor 2021 en € 2,0 miljoen 
voor 2022. 

 • Stijging in de lasten van € 2,5 miljoen in 2022 voor de dekking van de 
restwaarde van panden die gesloopt gaan worden voor (vervangende) 
nieuwbouw. Eerder werd aan een reserve onttrokken voor deze 
dekking, deze reserve is in 2020 opgeheven. 

 • Daling in de lasten van € 2,7 miljoen in 2021, omdat incidentele budget 
2021 waaronder eindejaarsmarge 2020 van € 1,4 miljoen, wordt ingezet 
om tot een sluitende meerjarenbegroting te komen. Deze middelen 
worden in de komende jaren ingezet, onder andere voor de dekking van de 
restwaarde van sloop panden en de aanpak van onderwijsachterstanden.

 • Daling in de lasten van € 2,5 miljoen in 2021 voor de aanpak van het 
lerarentekort. In 2021 is incidenteel meer budget beschikbaar door een 
verschuiving van middelen vanuit de voorjaarsnota 2019 naar 2021, een 
subsidie vanuit het Rijk en de bijdrage van schoolbesturen aan het 
Noodplan. Verder zijn er vertragingen ontstaan door schoolsluitingen in 
verband met Covid19 crisis. 
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 • Stijging in de lasten van € 1,7 miljoen vanaf 2022 door de structurele 
toekenning van middelen voor de groei van de stad in 2021. 

 • Daling in de lasten van € 2,6 miljoen in 2021 tot een stijging van 
€ 4,6 miljoen vanaf 2025 door een actualisatie in de meerjarige 
kapitaallasten voor investeringen. De daling is grotendeels het gevolg 
van investeringen waarvan de uitgaven later plaatsvinden. 

 • Daling in de lasten van € 2,5 miljoen in 2022 en € 1,0 miljoen in 2023, 
omdat de begroting is bijgesteld naar de reële verwachting van het 
aantal kinderen op de voorschool. 

 • Daling in de lasten van € 2,3 miljoen vanaf 2022, omdat de budgetten 
voor de Teambeurzen (0nderdeel van de Lerarenagenda) en 
huurvergoedingen worden verlaagd. Hiermee wordt invulling gegeven 
aan de besparingsopgave zoals besloten in de Begroting 2021, 
onderdeel taakreductie. 

 • Daling in de lasten van € 0,6 miljoen in 2021 tot structureel 
€ 1,6 miljoen vanaf 2022 door een verlaging van de Rijksuitkering voor 
Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid (GOAB) als gevolg van het 
teruglopen van het aantal jonge kinderen in de stad, zie ook de 
toelichting bij de baten. 

De overige afwijkingen op de lasten worden niet verder toegelicht omdat deze:
 • kleiner zijn dan € 1,0 miljoen;
 • het gevolg zijn van het (budgetneutraal) herschikken dan wel 

uniformeren van de gemeentebegroting.

Reserves 
Er zijn voor dit programmaonderdeel geen reservemutaties.
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3.6 Sport
(bedragen x € 1 miljoen) 

(bedragen x € 1 miljoen) 2021 2022 2023 2024 2025

Baten 16,6 16,6 16,6 16,6 16,6

Lasten 78,7 73,8 69,4 68,5 68,1

Saldo laatst vastgestelde begroting -62,2 -57,2 -52,9 -52,0 -51,6

Baten 13,6 0,3 0,3 0,3 0,3

Lasten 9,7 2,5 0,3 0,4 0,5

Saldo effecten voorjaarsnota 3,9 2,8 0,6 0,7 -0,2

Baten 30,2 16,9 16,9 16,9 16,9

Lasten 88,4 71,3 69,2 68,2 68,7

Saldo na voorjaarsnota -58,2 -54,4 -52,3 -51,3 -51,8

Op programmaniveau worden geen toelichtingen geschreven, dit gebeurt per programma onderdeel.
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3.6.1 Sport
(bedragen x € 1 miljoen) 

(bedragen x € 1 miljoen) 2021 2022 2023 2024 2025

Baten 16,6 16,6 16,6 16,6 16,6

Lasten 78,7 73,8 69,4 68,5 68,1

Saldo laatst vastgestelde begroting -62,2 -57,2 -52,9 -52,0 -51,6

Baten 13,6 0,3 0,3 0,3 0,3

Lasten 9,7 2,5 0,3 0,4 0,5

Saldo effecten voorjaarsnota 3,9 2,8 0,6 0,7 -0,2

Baten 30,2 16,9 16,9 16,9 16,9

Lasten 88,4 71,3 69,2 68,2 68,7

Saldo na voorjaarsnota -58,2 -54,4 -52,3 -51,3 -51,8

Baten
De totale baten stijgen met € 13,6 miljoen in 2021. Vanaf 2022 stijgen de 
baten structureel met € 0,3 miljoen. Dit effect is het gevolg van de volgende 
afwijkingen: 

 • Hogere baten van € 12,5 miljoen in 2021 vanuit de Specifieke Uitkering 
Sport (SPUK). Met ingang van 1 januari 2019 is sport een vrijgestelde 
prestatie. Wij berekenen sinds die datum geen btw over het gebruik van 
sportvoorzieningen. Daartegenover staat dat wij de btw op het beheren 
van en investeren in sportvoorzieningen niet kunnen aftrekken. Voor dit 
btw nadeel door ontvangen wij deze specifieke uitkering (SPUK).

 • De overige afwijkingen lichten we niet verder toe, omdat deze kleiner 
zijn dan € 1 miljoen.

Lasten
De totale lasten stijgen met € 9,7 miljoen in 2021. In 2022 dalen de lasten met 
€ 2,5 miljoen, in 2023 met € 0,3 miljoen en in 2024 met € 0,4 miljoen. In 2025 
stijgen de lasten met € 0,5 miljoen. 
Dit effect is het gevolg van de volgende afwijkingen: 

 • Hogere lasten van € 12,5 miljoen in 2021 door het btw nadeel van de 
sportvrijstelling per 112019. Dit nadeel wordt geheel gecompenseerd 
door de ontvangen Specifieke Uitkering Sport (SPUK). Daardoor is het 
nadeel voor de begroting neutraal. Zie ook de toelichting bij de baten.

 • Hogere structurele lasten van € 0,8 miljoen vanaf 2022 door het beheer 
van nieuwe sportvoorzieningen. Dit is onder andere het toezicht en 
onderhoud van nieuwe sporthallen en sportparken die wij in 2021 in 
gebruik nemen.

 • Lagere lasten van € 3,5 miljoen tot € 0,5 miljoen (20212023) en hogere 
lasten van € 0,5 miljoen (2025) door actualisatie van de kapitaallasten. 
De kapitaallasten zijn op korte termijn lager doordat investeringen zijn 
vertraagd. 

 • De overige afwijkingen lichten we niet verder toe omdat deze kleiner 
zijn dan € 1 miljoen.

Reserves 

(bedragen x € 1 miljoen)

(bedragen x € 1 miljoen) 2021 2022 2023 2024 2025

Onttrekking 5,3 1,3 1,3 1,3 1,3

Toevoeging 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Saldo laatst vastgestelde begroting 5,3 1,3 1,3 1,3 1,3

Onttrekking 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

Toevoeging 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Saldo effecten voorjaarsnota 0,2 -0,7 -0,7 -0,7 -0,7

Onttrekking 5,9 0,7 0,7 0,7 0,7

Toevoeging 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Saldo na voorjaarsnota 5,4 0,7 0,7 0,7 0,7

Onttrekkingen
De totale onttrekking neemt toe met € 0,7 miljoen in 2021 en vanaf 2022 
structureel af met € 0,7 miljoen. 
De afwijking lichten we verder niet toe omdat deze kleiner is dan € 1 miljoen.

Toevoegingen
De totale toevoeging neemt toe met € 0,5 miljoen in 2021 door een 
amendement om (extra) sportevenementen te organiseren.
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€ ABC

3.7 Werk, inkomen en participatie
(bedragen x € 1 miljoen) 

(bedragen x € 1 miljoen) 2021 2022 2023 2024 2025

Baten 620,9 620,7 620,6 620,4 620,4

Lasten 1052,7 1022,5 977,5 965,0 965,0

Saldo laatst vastgestelde begroting -431,8 -401,8 -357,0 -344,6 -344,6

Baten 135,7 45,6 45,6 45,6 45,6

Lasten 127,4 62,1 71,6 61,5 63,3

Saldo effecten voorjaarsnota 8,2 -16,5 -26,0 -15,9 -17,7

Baten 756,5 666,3 666,1 666,0 666,0

Lasten 1180,1 1084,6 1049,1 1026,5 1028,3

Saldo na voorjaarsnota -423,6 -418,3 -383,0 -360,5 -362,3

Op programmaniveau worden geen toelichtingen geschreven, dit gebeurt per programmaonderdeel.
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3.7.1 Inkomensregelingen
(bedragen x € 1 miljoen)

(bedragen x € 1 miljoen) 2021 2022 2023 2024 2025

Baten 613,7 613,7 613,7 613,7 613,7

Lasten 712,2 700,9 689,1 692,9 692,9

Saldo laatst vastgestelde begroting -98,5 -87,2 -75,4 -79,2 -79,2

Baten 124,5 45,6 45,6 45,6 45,6

Lasten 106,7 42,9 49,8 49,9 53,5

Saldo effecten voorjaarsnota 17,7 2,7 -4,3 -4,3 -7,9

Baten 738,2 659,3 659,3 659,3 659,3

Lasten 819,0 743,7 739,0 742,8 746,4

Saldo na voorjaarsnota -80,8 -84,5 -79,7 -83,5 -87,1

Baten
De totale baten stijgen met € 124,5 miljoen in 2021 en met € 45,6 miljoen in 
de jaren 20222025. Dit effect is het gevolg van de volgende afwijkingen: 

 • Hogere baten van € 78,9 miljoen (2021), als gevolg van de coronacrisis 
heeft het Rijk de regeling Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig 
ondernemers (Tozo) ingesteld. Voor 2021 is Tozo 3 en 4 geraamd. Het 
betreft hierbij de verwachte Rijksbaat om Amsterdammers te voorzien 
in een uitkering voor Tozo levensonderhoud en/of Tozo bedrijfskapitaal. 
Daarnaast verstrekt het Rijk middelen om de regeling te kunnen 
uitvoeren. 

 • Hogere baten van € 45,3 miljoen (20212025) vanwege de verwachte 
ontwikkeling van het Rijksbudget voor het verstrekken van bijstands
uitkeringen aan Amsterdammers en bijstandsuitkeringen aan 
ondernemers. 

 • De overige afwijkingen lichten we niet verder toe omdat deze kleiner 
zijn dan € 1 miljoen.

Lasten
De totale lasten stijgen met € 106,7 miljoen in 2021 en 
met € 42,9 miljoen in 2022. In 2023 stijgen de lasten met 
€ 49,8 miljoen, in 2024 met € 49,9 miljoen en in 2025 met 
€ 53,5 miljoen. Dit effect is het gevolg van de volgende 
afwijkingen: 

 • Hogere lasten van € 59,2 miljoen (2021) en lagere lasten van 
€ 5,4 miljoen (2022). Het betreft de verwachte lasten om Amster
dammers te voorzien van een uitkering voor Tozo levensonderhoud en/of 
Tozo bedrijfskapitaal. Ook betreft het hierbij de uitvoeringslasten om de 
Tozouitkering te verstrekken aan Amsterdammers. 

 • Hogere lasten van € 48,9 miljoen (20212022) en € 50,8 miljoen (2023
2025), als gevolg van de coronacrisis wordt een stijgende trend in de 
aantallen van de bijstandsuitkeringen verwacht. Deze trend zal zich in 
Amsterdam vertalen in hogere uitkeringslasten. Omdat Amsterdam op 
onderdelen meer dan evenredig geraakt wordt door de crisis, is de 
verwachting dat extra onttrokken zal moeten worden uit de Egalisatie
reserve Inkomensdeel en Conjunctuur. De effecten van de coronacrisis 
zijn onzeker en zullen bijgesteld worden naarmate het inzicht beter is. 

 • Lagere lasten van € 0,8 miljoen (2021), € 0,9 miljoen (2022) en lagere 
lasten van € 1 miljoen (20232025) als gevolg van de structurele 
invulling van de taakstelling op het gemeentelijke apparaat en door de 
taakstelling als gevolg van een lagere compensatie voor de nominale 
loonontwikkeling. 

 • Lagere lasten van € 0,5 miljoen (2021). We stellen middelen beschikbaar 
voor de vervanging en doorontwikkeling van informatietools en 
systemen. 

 • De overige afwijkingen lichten we niet verder toe omdat deze kleiner 
zijn dan € 1 miljoen.
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Reserves

(bedragen x € 1 miljoen)

(bedragen x € 1 miljoen) 2021 2022 2023 2024 2025

Onttrekking 32,3 20,4 4,9 4,9 4,9

Toevoeging 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Saldo laatst vastgestelde begroting 32,3 20,4 4,9 4,9 4,9

Onttrekking 4,1 0,5 7,3 7,3 7,3

Toevoeging 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Saldo effecten voorjaarsnota -4,1 0,5 7,3 7,3 7,3

Onttrekking 28,2 20,9 12,2 12,2 12,2

Toevoeging 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Saldo na voorjaarsnota 28,2 20,9 12,2 12,2 12,2

Onttrekkingen 
De totale onttrekking neemt af met € 4,1 miljoen in 2021. In 2022 neemt de 
onttrekking toe met € 0,5 miljoen, in 20232025 neemt de onttrekking toe 
met € 7,3 miljoen. Dit effect is het gevolg van de volgende afwijkingen: 

 • Hogere onttrekking van € 5,2 miljoen (20212022) en € 7,3 miljoen in 
20232025 als gevolg van de bijstandsuitkeringen. Verwacht wordt dat 
er een stijgende trend in de aantallen bijstandsuitkeringen zal zijn naar 
aanleiding van de coronacrisis. Deze trend zal zich ook in Amsterdam 
vertalen in hogere uitkeringslasten. Omdat Amsterdam op onderdelen 
meer dan evenredig geraakt wordt door de crisis is het de verwachting 
dat extra onttrokken zal moeten worden uit de Egalisatiereserve 
Inkomensdeel en Conjunctuur. In 20212025 wordt een tekort verwacht 
van € 12 miljoen. De effecten van de coronacrisis zijn onzeker en zullen 
bijgesteld worden naarmate het inzicht beter is.

 • Hogere onttrekking van € 7,4 miljoen voor het programma Veerkracht, 
waarmee we bestaande ondernemers willen begeleiden naar een baan 
in loondienst of als zelfstandige.

 • Lagere onttrekking van € 18,7 miljoen op de middelen van Tozo. 
Het betreft hierbij een actualisatie. In 2021 onttrekken we € 1,3 miljoen 
en in 2022 € 4,8 miljoen extra om de Tozo levensonderhoud en/of Tozo 
bedrijfskapitaal aan de Amsterdammers te kunnen verstrekken.

 • Er vindt een vrijval (hogere onttrekking) plaats van € 2 miljoen ten 
gunste van Algemene Middelen op basis van bestuurlijke besluit
vorming.

 • De overige afwijkingen lichten we niet verder toe omdat deze kleiner 
zijn dan € 1 miljoen.

Toevoegingen
Er is geen afwijking op de toevoegingen aan reserves.
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3.7.2 Werk, participatie en inburgering
(bedragen x € 1 miljoen) 

(bedragen x € 1 miljoen) 2021 2022 2023 2024 2025

Baten 6,3 6,2 6,0 5,9 5,9

Lasten 216,8 201,9 180,1 163,9 163,8

Saldo laatst vastgestelde begroting -210,4 -195,7 -174,1 -158,0 -158,0

Baten 11,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Lasten 16,2 16,3 16,4 8,7 6,9

Saldo effecten voorjaarsnota -4,9 -16,3 -16,4 -8,7 -6,9

Baten 17,6 6,2 6,0 5,9 5,9

Lasten 233,0 218,2 196,5 172,6 170,8

Saldo na voorjaarsnota -215,3 -212,0 -190,5 -166,7 -164,9

Baten
De totale baten stijgen met € 11,3 miljoen in 2021. Dit effect is het gevolg 
van de volgende afwijkingen: 

 • Hogere baten van € 8,7 miljoen (2021) als gevolg van een verwachte 
btwsuppletie op reintegratie activiteiten. De Hoge Raad heeft bepaald 
dat reintegratie activiteiten met terugwerkende kracht compensabel zijn;

 • Hogere baten van € 1,4 miljoen (2021) door vanuit het Rijk ontvangen 
lageinkomensvoordeel (LIV). Wij ontvangen de LIVmiddelen, omdat wij 
Wswmedewerkers met een laag loon in dienst hebben;

 • Hogere baten van € 1,1 miljoen (2021) als gevolg van een te ontvangen 
vergoeding voor het uitvoeren van reintegratieactiviteiten voor 
burgers van de gemeente Weesp;

 • De overige afwijkingen lichten we niet verder toe omdat deze kleiner 
zijn dan € 1 miljoen.

Lasten
De totale lasten stijgen met € 16,2 miljoen in 2021 en met € 16,3 miljoen in 
2022. In 2023 stijgen de lasten met € 16,4 miljoen, in 2024 met € 8,7 miljoen 
en in 2025 met € 6,9 miljoen. 

In totaal ontving de gemeente binnen programmaonderdeel 7.2 € 24 miljoen 
voor reintegratie en crisisdienstverlening van het Rijk in 2020 en 2021. 

Daarnaast ontvangt de gemeente naar verwach
ting € 8,7 miljoen als gevolg van een btw
suppletie op reintegratie activiteiten. Een deel 
van dit budget wordt ingezet in 2021. Een ander 
deel wordt verplaatst naar 20222025 omdat de werkzaamheden als gevolg 
van de coronacrisis ook in deze periode zullen vallen. Dit geldt voor: 

 • Hogere lasten van € 2,5 miljoen (2021), € 8,1 miljoen (2022) en 
€ 3,5 miljoen (2023) voor extra ondersteuning en begeleiding van mensen 
die als gevolg van de coronamaatregelen werkloos zijn geworden;

 • Hogere lasten van € 2,3 miljoen (2023), € 1,5 miljoen (2024) en 
€ 0,8 miljoen (2025) om de ondersteuning en begeleiding van 
bijstandsgerechtigden langzamer af te bouwen dan wat eerder was 
besloten in het herstelplan Samen sterker uit de crisis. Wij verwachten 
juist in 2023 en 2024 een groeiend beroep op bijstand als naijleffect 
van de coronacrisis;

 • Hogere lasten van € 1,1 miljoen (2021), € 1,4 miljoen (2022) en 
€ 2,6 miljoen (2023) voor de extra begeleiding naar werk en school van 
jongeren. De werkloosheid als gevolg van de coronacrisis is relatief 
hoog onder jongeren;

 • Hogere lasten van € 1,3 miljoen (2022 en 2023) voor het regionaal 
werkcentrum (RWC). Het RWC bemiddelt mensen die hun werk dreigen 
te verliezen van werk naar werk;

 • Hogere lasten van € 1,5 miljoen (2023), € 2,5 miljoen (2024) en 
€ 2,3 miljoen (2025) voor extra ondersteuning en begeleiding van 
statushouders, zodat we meer geleidelijk toegroeien naar een nieuw 
dienstverleningsniveau voor statushouders dan wat eerder was besloten 
in het herstelplan Samen sterker uit de crisis; 

 • Hogere lasten van € 1,0 miljoen (2021) voor de bijdrage aan het 
programma Doorontwikkeling Sociaal Domein. 

De overige wijzigingen zijn het gevolg van:
 • Hogere lasten van € 5,4 miljoen (2021) voor programma Veerkracht om 

te voorkomen dat ondernemers vanuit de Tozo de bijstand instromen of 
in de schulden raken. Dekking komt vanuit de Egalisatiereserve 
Inkomensdeel en Conjunctuur;
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 • Lagere lasten van € 3,5 miljoen (2021) door de verschuiving van 
middelen voor de werkbrigade. Hierdoor zijn er hogere lasten van 
€ 1,3 miljoen (2022), € 1,4 miljoen (2023) en € 0,8 miljoen in latere 
jaren. Op deze manier wordt de begroting van de werkbrigade zo goed 
mogelijk aangesloten op het verwachte aantal brigadisten; 

 • Hogere lasten van € 1,7 miljoen (2021), € 1,5 miljoen (2022) en 
€ 0,5 miljoen (2023 en later) voor het programma Community Wealth 
Building in Zuidoost, voor de Sociale Basis en voor het masterplan 
stadsdeel Zuidoost. Dekking komt vanuit het herstelplan Samen sterker 
uit de crisis;

 • Hogere lasten van € 1,4 miljoen (2021) door het inzetten van LIVbaten 
voor de ondersteuning en begeleiding van bijstandsgerechtigden en 
mensen met een arbeidsbeperking;

 • Hogere lasten van € 1,4 miljoen (2021) door het bijstellen van de 
gemeentelijke bijdrage aan de uitvoeringskosten voor Sociaal Werk 
naar € 6,8 miljoen in 2021 als gevolg van coronaverliezen. Dit wordt 
gedekt door een onttrekking vanuit de reserve Sociaal Werk; 

 • Hogere lasten van € 1,1 miljoen (2021) als gevolg van het uitvoeren van 
reintegratieactiviteiten voor burgers van de gemeente Weesp;

 • Hogere lasten van € 1,4 miljoen (2021), € 1,6 miljoen (2022) 
€ 1,8 miljoen (2023 en verder) als gevolg van de regeling Bijverdien
premie. Vanaf 1 maart 2021 belonen we mensen in de bijstand met een 
premie als ze parttime werken of gaan werken. Dit wordt gedekt door 
het herstelplan Samen sterker uit de crisis;

 • De overige afwijkingen lichten we niet verder toe omdat deze kleiner 
zijn dan € 1 miljoen.

Reserves 

(bedragen x € 1 miljoen)

(bedragen x € 1 miljoen) 2021 2022 2023 2024 2025

Onttrekking 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Toevoeging 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Saldo laatst vastgestelde begroting 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Onttrekking 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Toevoeging 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Saldo effecten voorjaarsnota 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Onttrekking 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Toevoeging 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Saldo na voorjaarsnota 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Onttrekkingen
De totale onttrekking is € 1,4 miljoen in 2021. Dit zetten we in als gemeente
lijke bijdrage aan de uitvoeringskosten voor Sociaal Werk als gevolg van 
coronaverliezen.

Toevoegingen
Er is geen afwijking op de toevoegingen aan reserves.
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€

3.7.3 Armoede en schuldhulp
(bedragen x € 1 miljoen) 

(bedragen x € 1 miljoen) 2021 2022 2023 2024 2025

Baten 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

Lasten 123,7 119,8 108,2 108,2 108,2

Saldo laatst vastgestelde begroting -122,9 -118,9 -107,4 -107,4 -107,4

Baten 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Lasten 4,5 2,9 5,4 2,9 2,9

Saldo effecten voorjaarsnota -4,6 -2,9 -5,4 -2,9 -2,9

Baten 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8

Lasten 128,2 122,7 113,6 111,1 111,1

Saldo na voorjaarsnota -127,5 -121,9 -112,8 -110,3 -110,3

Baten
De totale baten dalen met € 0,1 miljoen in 2021. De afwijkingen lichten we 
niet verder toe omdat deze kleiner zijn dan € 1 miljoen.

Lasten
De totale lasten stijgen met € 4,5 miljoen in 2021. In 2022 stijgen de 
lasten met € 2,9 miljoen, in 2023 met € 5,4 miljoen, in 2024 en 2025 met 
€ 2,9 miljoen. Dit effect is het gevolg van de volgende afwijkingen: 

 • Hogere lasten van € 1,8 miljoen (2021) door extra uitgaven voor 
Schuldhulpverlening en Bijzondere Bijstand ten behoeve van de 
bestrijding van de coronacrisis, die gefinancierd worden uit de 
beschikbaar gestelde middelen vanuit het Rijk. 

 • Hogere lasten € 1,5 miljoen (20222025) vanwege de groei van de stad. 
De groei heeft gevolgen op het gebruik van armoedevoorzieningen 
waar dientengevolge meer gebruik van zal worden gemaakt. Deze extra 
lasten worden gedekt vanuit de compensatie areaal vanuit de Algemene 
middelen.

 • Hogere lasten van 1 miljoen (20222025) 
doordat de compensatie voor de nominale 
ontwikkeling gedeeltelijk is uitgekeerd. 
Dit resulteert in een taakstelling voor 
programmaonderdeel 7.1 en 7.3. 
De taakstelling was tijdelijk in programma 7.3 geparkeerd. Bij de 
voorjaarsnota is deze over 7.1 en 7.3 verdeeld waardoor de lasten in 
programma 7.3 zijn gestegen.

 • Hogere lasten van € 0,8 miljoen (2021) doordat extra kosten gemaakt 
worden voor het programma Veerkrachtdeescalatie. Hierbij wordt in 
een zo vroeg mogelijk stadium hulp aan ondernemers geboden vanuit 
schuldhulpverlening, wat leidt tot hogere uitvoeringskosten dan waar 
oorspronkelijk mee rekening werd gehouden.  

 • De overige afwijkingen lichten we niet verder toe omdat deze kleiner 
zijn dan € 1 miljoen.

Reserves 
Er zijn voor dit programmaonderdeel geen reservemutaties.
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3.8 Volksgezondheid, jeugd en zorg
(bedragen x € 1 miljoen) 

(bedragen x € 1 miljoen) 2021 2022 2023 2024 2025

Baten 68,9 70,0 70,1 70,3 70,3

Lasten 1031,1 977,3 935,5 924,2 920,0

Saldo laatst vastgestelde begroting -962,2 -907,3 -865,4 -853,9 -849,7

Baten 52,0 0,1 0,3 0,3 0,3

Lasten 96,5 32,4 16,5 17,9 23,1

Saldo effecten voorjaarsnota -44,5 -32,6 -16,7 -18,2 -23,4

Baten 120,8 69,9 69,8 70,0 70,0

Lasten 1127,6 1009,8 952,0 942,1 943,1

Saldo na voorjaarsnota -1006,8 -939,9 -882,1 -872,1 -873,1

Op programmaniveau worden geen toelichtingen geschreven, dit gebeurt per programma onderdeel.
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3.8.1 Basisvoorzieningen
(bedragen x € 1 miljoen) 

(bedragen x € 1 miljoen) 2021 2022 2023 2024 2025

Baten 41,3 41,8 41,6 41,6 41,6

Lasten 230,4 224,4 219,9 216,9 212,7

Saldo laatst vastgestelde begroting -189,1 -182,6 -178,2 -175,3 -171,1

Baten 54,8 1,4 1,4 1,4 1,4

Lasten 50,4 3,6 4,0 3,8 0,1

Saldo effecten voorjaarsnota 4,3 5,0 5,4 5,3 1,3

Baten 96,1 43,2 43,1 43,1 43,1

Lasten 280,9 220,8 215,9 213,1 212,8

Saldo na voorjaarsnota -184,8 -177,6 -172,8 -170,0 -169,8

Baten
De totale baten stijgen met € 54,8 miljoen in 2021 en stijgen met € 1,4 miljoen 
structureel vanaf 2022. Dit effect is het gevolg van de volgende afwijkingen:

 • Hogere baten voor Team Corona van € 55,3 miljoen. De Corona 
meerkosten (teststraten, belteams, bron en contactonderzoek) worden 
gecompenseerd door het Rijk. 

 • Hogere baten voor Gezondheidsbevordering van € 1,4 miljoen vanaf 
2022 als gevolg van de actualisatie van de begroting.

 • De overige afwijkingen op de lasten worden niet verder toegelicht 
omdat deze:
 – kleiner zijn dan € 1 miljoen;
 – het gevolg zijn van het (budgetneutraal) herschikken dan wel 

uniformeren van de gemeentebegroting.

Lasten 
De totale lasten stijgen met € 50,4 miljoen in 2021 en dalen de komende 
jaren met € 3,6 miljoen in 2022, € 4,0 miljoen in 2023, € 3,8 miljoen in 2024 
en stijgen met € 0,1 miljoen in 2025. Dit effect is het gevolg van de volgende 
afwijkingen:

 • Hogere lasten voor Team Corona van € 55,3 miljoen als gevolg de 
Corona meerkosten (teststraten, belteams, bron en contactonderzoek), 
zie ook de toelichting bij de baten. 

 • Hogere lasten voor Gebiedsteams 
van per saldo € 5,0 miljoen vanaf 
2021 als gevolg van het overhevelen 
van budgetten van programma 11 
Wonen en groen naar programma 8. 

 • Lagere lasten voor Sociaal Medische Indicatie kinderopvang van 
€ 5,6 miljoen vanaf 2021 doordat de uitvoering en het budget wordt 
overgeheveld naar programma 5 Onderwijs. De uitvoering wordt 
gedaan door dezelfde organisaties als de voorschoolse educatie, die 
ook reeds onder programma 5 vallen. 

 • Lagere lasten voor Gezondheidsbevordering van € 3,3 miljoen in 2021 
(verschuiving naar programma B) en hogere lasten van € 0,9 miljoen in 
2022, € 0,2 miljoen in 2023, € 0,6 miljoen 2024 en € 0,5 miljoen in 
2025. De hogere lasten zijn het gevolg van budgetoverhevelingen 
tussen programmaonderdelen in dit programma, een toevoeging van 
middelen uit een reserve en de actualisatie van kapitaallasten.

 • Hogere lasten voor de subsidieregeling Sociale Basis van € 2,6 miljoen 
in 2021 als gevolg van het overhevelen van budgetten van programma 
11 Wonen en groen naar programma 8.

 • Hogere lasten voor programmaonderdeel 8.1 van € 1,6 miljoen vanaf 
2022 door structurele toekenning van middelen voor groei van de stad 
in 2021.

 • Hogere lasten voor Stedelijk Jeugd en Jongerenwerk van € 1,3 miljoen 
in 2021 door de intensivering op het Jeugd en Jongerenwerk in de 
buurt bij de Begroting 2021 en een overheveling van middelen uit 2020 
voor de instandhouding van lokale vrijwilligersorganisaties.

 • Lagere lasten voor Maatschappelijke dienstverlening van € 1,2 miljoen 
in 2021 door diverse kleinere meevallers. 

 • De overige afwijkingen op de lasten worden niet verder toegelicht 
omdat deze:
 – kleiner zijn dan € 1 miljoen;
 – het gevolg zijn van het (budgetneutraal) herschikken dan wel 

uniformeren van de gemeentebegroting.
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Reserves

(bedragen x € 1 miljoen)

(bedragen x € 1 miljoen) 2021 2022 2023 2024 2025

Onttrekking 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Toevoeging 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Saldo laatst vastgestelde begroting 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Onttrekking 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Toevoeging 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Saldo effecten voorjaarsnota 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Onttrekking 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Toevoeging 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Saldo na voorjaarsnota 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Onttrekkingen
Hogere lasten van € 0,2 miljoen in 2021 door een extra onttrekking aan de 
reserve Health Valley. 

Toevoegingen
Er is geen afwijking op de toevoegingen aan reserves.
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3.8.2 Wijkteams
(bedragen x € 1 miljoen) 

(bedragen x € 1 miljoen) 2021 2022 2023 2024 2025

Baten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Lasten 86,0 103,1 106,5 106,5 106,5

Saldo laatst vastgestelde begroting -86,0 -103,1 -106,5 -106,5 -106,5

Baten 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Lasten 1,3 1,3 1,3 1,5 2,0

Saldo effecten voorjaarsnota -1,2 -1,3 -1,3 -1,4 -1,9

Baten 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Lasten 87,3 104,5 107,8 108,0 108,5

Saldo na voorjaarsnota -87,2 -104,4 -107,7 -107,9 -108,4

Baten 
Afwijkingen worden niet toegelicht, want deze zijn kleiner dan € 1 miljoen.

Lasten 
De totale lasten stijgen met € 1,3 miljoen tot en met 2023 en lopen op naar 
€ 1,5 in 2024 en € 2,0 miljoen in 2025. Dit effect is het gevolg van de 
volgende afwijkingen:

 • Hogere lasten voor Ouder Kind Teams van € 3,9 miljoen vanaf 2021. 
Dit is gevolg van het overgang van Samen Doen naar de Ouder Kind 
Teams (OKT). Daarnaast wordt budget toegevoegd voor preventie, het 
jonge kind en vluchtelingen en de bij de Begroting 2021 vastgestelde 
nominale compensatie. 

 • Lagere lasten voor Flexibel Preventief Aanbod van € 1,2 miljoen vanaf 
2021. In de afgelopen jaren bleef de besteding van dit budget achter. 
Daarom worden deze middelen nu structureel overgeheveld naar 
programmaonderdeel 8.3 Individuele voorzieningen, zodat sprake is 
een betere verdeling van budgetten aan de beleidsdoelstellingen van 
jeugd. Dit is een direct gevolg van het nieuwe inkooptraject 2021.

 • De overige afwijkingen op de lasten 
worden niet verder toegelicht 
omdat deze:
 – kleiner zijn dan € 1 miljoen;
 – het gevolg zijn van het (budgetneutraal) herschikken dan wel 

uniformeren van de gemeentebegroting.

Reserves 
Er zijn voor dit programmaonderdeel geen reservemutaties.
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3.8.3 Individuele voorzieningen
(bedragen x € 1 miljoen) 

(bedragen x € 1 miljoen) 2021 2022 2023 2024 2025

Baten 27,6 28,2 28,5 28,7 28,7

Lasten 706,9 641,8 602,7 594,3 594,3

Saldo laatst vastgestelde begroting -679,4 -613,6 -574,2 -565,6 -565,6

Baten 2,9 1,6 1,8 1,8 1,8

Lasten 44,7 34,9 19,0 20,3 20,9

Saldo effecten voorjaarsnota -47,6 -36,5 -20,8 -22,1 -22,7

Baten 24,7 26,6 26,7 26,9 26,9

Lasten 751,7 676,7 621,7 614,6 615,2

Saldo na voorjaarsnota -727,0 -650,1 -595,0 -587,7 -588,3

Baten
De totale baten dalen met € 2,9 miljoen in 2021, met € 1,6 miljoen in 2022 en 
met € 1,8 miljoen structureel vanaf 2023. Dit effect is het gevolg van de 
volgende afwijkingen:

 • Lagere baten voor Gezondheidsbevordering van per saldo € 2,2 miljoen 
in 2021 en € 0,4 miljoen vanaf 2022 als gevolg van onder andere een 
verschuiving binnen programma 8 en vrijval van een voorziening. 

 • De overige afwijkingen op de lasten worden niet verder toegelicht 
omdat deze:
 – kleiner zijn dan € 1 miljoen;
 – het gevolg zijn van het (budgetneutraal) herschikken dan wel 

uniformeren van de gemeentebegroting.

Lasten 
De totale lasten stijgen met € 44,7 miljoen in 2021, € 34,9 miljoen in 2022, 
€ 19 miljoen in 2023, € 20,3 miljoen in 2024 en € 20,9 miljoen in 2025. Dit 
effect is het gevolg van de volgende afwijkingen:

 • Hogere lasten voor Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen 
van € 26,9 miljoen in 2021, € 3,3 miljoen in 2022, € 6,2 miljoen in 2023, 
€ 7,7 miljoen in 2024 en € 8,3 miljoen in 2025. Dit is het gevolg van 
een hogere uitkering uit het gemeentefonds in 2021 van € 23,7 miljoen 
voor de Brede aanpak van de dak en thuisloosheid. Een verdere stijging 

van € 3,6 miljoen heeft betrekking op 
de actualisatie van de gemeentefonds
middelen, vanaf 2022 bedraagt deze 
stijging € 4,4 miljoen. Hogere lasten 
van € 0,2 miljoen in 2022 oplopend 
naar € 1,7 miljoen in 2025 vanwege een actualisatie van de kapitaallasten. 

 • Hogere lasten voor specialistische jeugdhulp van € 6,0 miljoen in 2021. 
Dit wordt veroorzaakt door onvoldoende doorstroom van jongeren 
vanuit de hoog specialistische jeugdhulp naar beschermd wonen 
voorzieningen. Dit bedrag kan nog oplopen. Daarnaast zijn de lasten 
vanaf 2021 hoger vanwege een technische correctie van € 2,8 miljoen 
op de besluitvorming van de Voorjaarsbrief 2020. In 2022 is sprake van 
hogere lasten van € 15,3 miljoen vanwege een rijksbijdrage voor de 
stijging van de kosten van de jeugdzorg. 

 • Hogere lasten voor programmaonderdeel 8.3 van € 5,7 miljoen vanaf 
2022 door structurele toekenning van middelen voor groei van de stad 
in 2021. 

 • Hogere lasten voor vrouwenopvang (Veilig Thuis), opvang mensen
handel en uitstapprogramma's prostituees van € 5,9 miljoen in 2021 en 
€ 5,8 miljoen vanaf 2022 als gevolg van integratie en doeluitkeringen 
uit het Gemeentefonds.

 • Lagere lasten voor Individuele Betaalopdrachten (IBO) van € 3,7 miljoen 
vanaf 2021. Dit betreft de overgang naar lumpsumbedragen voor hoog 
specialistische jeugdhulp (HSJH). Als gevolg van het nieuwe inkoop
traject 2021 is de verwachting dat voldoende specialistische jeugdhulp 
is ingekocht en daardoor minder budget nodig is voor niet gecontrac
teerde zorg.

 • Lagere lasten voor Aanvullend openbaar vervoer (AOV) van 
€ 3,1 miljoen in 2021 doordat vanwege de coronacrisis minder gebruik 
gemaakt wordt van het AOV. Aan de besloten besparing op het AOV 
in de Begroting 2021 wordt in lijn met de Toekomstvisie Sociaal Vervoer 
vanaf 2022 een andere invulling van maatregelen gegeven.
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 • Hogere lasten voor Pgb van € 3,1 miljoen in 2021 door een stijging van 
prijzen en het toegenomen gebruik van Pgb. De hogere lasten vervallen 
vanaf 2022 door een besparing op Pgb van € 2,8 miljoen. 

 • Hogere lasten voor Hulpmiddelen en vervoersvoorzieningen van 
€ 2,8 miljoen vanaf 2021 door structurele groei van de vraag naar deze 
voorzieningen.

 • Hogere lasten voor Huiselijk Geweld en Kindermishandeling van 
€ 1,3 miljoen in 2021 als gevolg van uitkeringen uit het Gemeentefonds 
voor de Landelijke functie opvang Mensenhandel en vrouwenopvang 
vanuit DUVOmiddelen. 

 • De overige afwijkingen op de lasten worden niet verder toegelicht 
omdat deze:
 – kleiner zijn dan € 1 miljoen;
 – het gevolg zijn van het (budgetneutraal) herschikken dan wel 

uniformeren van de gemeentebegroting.

Reserves 
Er zijn voor dit programmaonderdeel geen reservemutaties.
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3.8.4 Diversiteit
(bedragen x € 1 miljoen) 

(bedragen x € 1 miljoen) 2021 2022 2023 2024 2025

Baten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Lasten 7,8 8,0 6,5 6,5 6,5

Saldo laatst vastgestelde begroting -7,8 -8,0 -6,5 -6,5 -6,5

Baten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Lasten 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0

Saldo effecten voorjaarsnota 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0

Baten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Lasten 7,8 7,8 6,5 6,5 6,5

Saldo na voorjaarsnota -7,8 -7,8 -6,5 -6,5 -6,5

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

Lasten
De totale lasten dalen met € 0,2 miljoen in 2022. Deze afwijkingen lichten we 
niet verder toe omdat deze kleiner zijn dan € 1 miljoen.

Reserves 
Er zijn voor dit programmaonderdeel geen reservemutaties.
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3.9 Duurzaamheid en ruimtelijke ordening
(bedragen x € 1 miljoen) 

(bedragen x € 1 miljoen) 2021 2022 2023 2024 2025

Baten 403,1 411,6 429,2 437,5 437,5

Lasten 455,5 472,0 467,6 472,1 428,8

Saldo laatst vastgestelde begroting -52,4 -60,4 -38,4 -34,6 8,7

Baten 2,4 5,5 0,7 0,7 6,9

Lasten 15,9 8,2 1,9 2,4 7,1

Saldo effecten voorjaarsnota -13,5 -2,7 2,6 3,1 -0,2

Baten 405,5 417,1 429,9 438,2 444,4

Lasten 471,4 480,2 465,7 469,7 435,9

Saldo na voorjaarsnota -65,9 -63,0 -35,8 -31,5 8,6

Op programmaniveau worden geen toelichtingen geschreven, dit gebeurt per programma onderdeel.
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3.9.1 Riool en drinkwater
(bedragen x € 1 miljoen) 

(bedragen x € 1 miljoen) 2021 2022 2023 2024 2025

Baten 209,4 216,2 221,8 226,3 226,3

Lasten 205,1 208,6 213,5 217,7 217,7

Saldo laatst vastgestelde begroting 4,3 7,5 8,2 8,6 8,6

Baten 2,0 1,7 0,8 0,8 7,1

Lasten 2,2 1,6 0,8 0,8 6,7

Saldo effecten voorjaarsnota 0,3 0,0 0,0 0,0 0,3

Baten 207,4 217,8 222,6 227,1 233,4

Lasten 202,9 210,3 214,3 218,5 224,5

Saldo na voorjaarsnota 4,5 7,6 8,3 8,6 8,9

Baten
De totale baten dalen met € 2,0 miljoen in 2021 en stijgen met € 1,7 miljoen 
in 2022. In 2023 en 2024 stijgen de baten met € 0,8 miljoen en in 2025 met 
€ 7,1 miljoen. Dit effect is het gevolg van de volgende afwijkingen: 

 • Deze daling van € 2,0 miljoen in 2021 is grotendeels het effect van de 
coronacrises op het (groot)gebruikersdeel van de rioolheffing. 

 • De stijging van € 1,7 miljoen in 2022, € 0,8 miljoen in 2023 en 2024 en 
€ 7,1 miljoen komt grotendeels door toename aantal drinkwaterklanten 
(in 2025), rioleringsaansluitingen als gevolg van de groei van de stad en 
extra kosten voor digitale beveiliging. 

 • De overige afwijkingen lichten we niet verder toe omdat deze kleiner 
zijn dan € 1 miljoen.

Lasten
De totale lasten dalen met € 2,2 miljoen in 2021 en stijgen met € 1,6 miljoen 
in 2022. In 2023 en 2024 stijgen de lasten met € 0,8 miljoen en in 2025 met 
€ 6,7 miljoen. 
Dit effect is het gevolg van de volgende afwijkingen: 

 • Deze daling van € 2,4 miljoen in 2021 komt door een lagere onttrekking 
aan de egalisatievoorziening Rioolheffing. Hierboven bij de baten is 
beschreven dat we verwachten door de Coronacrises minder Rioolheffing 
te innen. Dit wordt verrekend met de egalisatievoorziening Rioolheffing.

 • De stijging vanaf 2022 is het gevolg van 
toename aantal drinkwaterklanten, 
rioleringsaansluitingen door de groei van de 
stad en extra kosten voor digitale beveiliging. 

 • De overige afwijkingen lichten we niet verder 
toe omdat deze kleiner zijn dan € 1 miljoen.

Reserves

(bedragen x € 1 miljoen)

(bedragen x € 1 miljoen) 2021 2022 2023 2024 2025

Onttrekking 2,9 1,4 0,6 0,1 0,1

Toevoeging 0,0 0,7 0,7 0,0 0,0

Saldo laatst vastgestelde begroting 2,9 0,7 -0,1 -0,1 -0,1

Onttrekking 0,2 0,7 0,6 0,1 0,2

Toevoeging 0,0 0,7 0,6 0,1 0,2

Saldo effecten voorjaarsnota -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Onttrekking 2,7 0,7 0,0 0,0 0,1

Toevoeging 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2

Saldo na voorjaarsnota 2,7 0,7 -0,1 -0,1 -0,1

Onttrekkingen
De afwijking lichten we niet toe omdat deze kleiner is dan € 1 miljoen.

Toevoegingen
Er is geen afwijking op de toevoegingen aan reserves in 2021. Vanaf 2022 is 
de afwijking kleiner dan €1 miljoen en lichten we deze niet toe. 
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3.9.2 Afval en grondstoffen
(bedragen x € 1 miljoen) 

(bedragen x € 1 miljoen) 2021 2022 2023 2024 2025

Baten 183,9 185,5 197,9 201,7 201,7

Lasten 147,3 149,8 161,0 164,7 164,7

Saldo laatst vastgestelde begroting 36,6 35,7 36,9 36,9 36,9

Baten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Lasten 0,4 1,0 3,6 5,0 4,8

Saldo effecten voorjaarsnota 0,4 1,0 3,6 5,0 4,8

Baten 183,9 185,5 197,9 201,7 201,7

Lasten 146,8 148,8 157,4 159,8 159,9

Saldo na voorjaarsnota 37,1 36,7 40,5 41,9 41,8

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

Lasten
De totale lasten dalen met € 0,4 miljoen in 2021 en met € 1,0 miljoen in 
2022 en in 2023 met € 3,6 miljoen, in 2024 met € 5,0 miljoenen in 2025 met 
€ 4,8 miljoen. Deze effecten zijn het gevolg van de volgende afwijkingen: 

 • Een stijging van € 0,7 miljoen in 2021 als gevolg van actualisatie 
kapitaallasten (in 2022 € 0,5 miljoen hoger, in 2023 € 1,9 miljoen 
lager, in 2024 € 3,3 miljoen lager en in 2025 met € 3,6 miljoen). 
De actualisatie van de kapitaallasten (daadwerkelijke investeringen 
en geplande investeringen) leidt tot een bijstelling van de rente en 
afschrijvingen. In 2021 en 2022 is sprake van een stijging van de lasten, 
vanaf 2023 worden de kapitaalasten lasten weer lager (op basis van 
huidig investeringsbehoefte). De actualisatie kapitaallasten heeft een 
link met de investeringsreserve afval. De fluctuatie in de kapitaallasten 
werden tot 2020 geëgaliseerd via de investeringsreserve afval. Deze 
reserve is in 2020 geheel gebruikt. De egalisatie verloopt niet meer via 
deze reserve.

 • Een daling van € 0,7 miljoen als gevolg van herverdeling middelen 
circulaire economie. Betreft een herverdeling van de beschikbare 
middelen tussen programmaonderdelen (Afval en Grondstoffen, en 
Ruimte en Duurzaamheid). De verlaging van lasten is ook het geval voor 
2022 met € 1,1 miljoen, 2023 en 2024 met € 1,2 miljoen en in 2025 
met € 0,8 miljoen. Deze middelen worden verhoogd op een 
ander programmaonderdeel. 

 • Een daling van € 0,3 miljoen door herijking (actualisatie) van de 
personeelslasten. Structureel effect vanaf 2021 tot met 2025.

 • Een daling van € 0,1 miljoen vanaf 2021 structureel door overdracht 
budgetten aan andere organisatieonderdelen (Stadsbeheer en Interne 
dienstverlening). 

Reserves

(bedragen x € 1 miljoen)

(bedragen x € 1 miljoen) 2021 2022 2023 2024 2025

Onttrekking 0,3 1,1 1,1 1,1 0,0

Toevoeging 3,1 1,0 1,0 0,0 0,0

Saldo laatst vastgestelde begroting -2,9 -2,1 -2,1 -1,1 0,0

Onttrekking 0,3 1,1 1,1 1,1 0,0

Toevoeging 3,1 1,0 1,0 0,0 0,0

Saldo effecten voorjaarsnota 2,9 2,1 2,1 1,1 0,0

Onttrekking 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Toevoeging 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Saldo na voorjaarsnota 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Onttrekking
De totale onttrekking neemt af met € 0,3 miljoen in 2021 en neemt toe met 
€ 1,1 miljoen in 2022 tot en met 2024. 
Dit effect is het gevolg van de volgende afwijkingen: 

 • De afname van € 0,3 miljoen (2021) en toename € 1,1 miljoen (2022 
en verder) komt door de actualisatie kapitaallasten (met als basis de 
meerjarige investeringen stand februari 2021.

Toevoeging
De toevoeging aan reserves neemt af met € 3,1 miljoen in 2021 en met 
€ 1,0 miljoen in 2022 en 2023.
Dit is het gevolg van de volgende afwijkingen:

 • De afname van € 3,1 miljoen (2021) en € 1,0 miljoen (2022 en verder) 
komt door de actualisatie kapitaallasten (met als basis de meerjarige 
investeringen stand februari 2021.
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3.9.3 Duurzaamheid en milieubeheer
(bedragen x € 1 miljoen) 

(bedragen x € 1 miljoen) 2021 2022 2023 2024 2025

Baten 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3

Lasten 65,3 83,9 73,2 70,0 26,9

Saldo laatst vastgestelde begroting -64,0 -82,6 -71,9 -68,7 -25,6

Baten 4,0 3,7 0,0 0,0 0,0

Lasten 20,0 6,3 0,0 1,3 4,8

Saldo effecten voorjaarsnota -16,0 -2,5 0,0 -1,3 -4,8

Baten 5,3 5,0 1,3 1,3 1,3

Lasten 85,4 90,2 73,3 71,3 31,7

Saldo na voorjaarsnota -80,0 -85,2 -72,0 -70,0 -30,4

Baten
De totale baten stijgen met € 4,0 miljoen in 2021 en met € 3,7 miljoen in 2022. 
Dit effect is het gevolg van de volgende afwijkingen: 

 • Deze stijging van € 4,0 miljoen (2021) en € 3,7 miljoen (2022) komt 
door specifieke uitkering van het rijk voor de het opzetten van een 
proeftuin aardgasvrije wijk. 

Lasten
De totale lasten stijgen met € 20,0 miljoen in 2021 en met € 6,3 miljoen 
in 2022. In 2024 stijgen de lasten met € 1,3 miljoen en in 2025 met 
€ 4,8 miljoen. Dit effect is het gevolg van de volgende afwijkingen: 

 • Deze stijging van € 20,0 miljoen (2021) en € 6,3 miljoen (2022) komt 
door:
 – Actualisatie projecten bodemsanering van € 5,5 miljoen in 2021;
 – Een stijging van € 2,9 miljoen komt doordat de bijdragen aan de 

grondexploitaties gestegen zijn. Er zal aan meerdere plannen 
bijgedragen worden. De grondslag voor dit bedrag is een raming 
van het percentage dat vanuit de reserve wordt bijgedragen;

 – Een stijging van € 1,0 miljoen, doordat een bijdrage wordt gedaan 
aan Buiteneiland als hergebruikproject;

 – Een stijging van € 0,7 miljoen, doordat de saneringslasten van 
waterbodems bij gasfabrieken zijn gestegen; 

 – Een stijging van € 0,5 miljoen, doordat er 
meer nazorg plaatsvindt;

 – Een stijging van € 0,4 miljoen vanuit 
meerdere kleinere mutaties, die hier niet 
verder toegelicht worden.

 • Inzet niet bestede middelen 2020 voor projecten Luchtkwaliteit van 
€ 1,9 en actualisatie van € 4,2 miljoen in 2021. In 2022 stijgen de lasten 
met € 1,7 miljoen als gevolg van actualisatie. In 2023 en 2024 dalen de 
lasten en in 2025 nemen de lasten als gevolg van actualisatie van 
projecten met € 4,7 miljoen toe. Dekking vindt plaats uit het Stedelijk 
Mobiliteits fonds. In 2020 zijn subsidies overgeboekt naar 2021 omdat 
deze weliswaar toegekend, maar niet verantwoord konden worden, 
omdat niet is aangetoond dat aan de voorwaarden van de subsidie is 
voldaan. Daarnaast zijn er niet bestede versnellingsmiddelen voor 
duurzaamheid waarvan verwacht wordt dat deze in 2021 besteed gaan 
worden. De bestedingen worden gedekt uit de reserve duurzaamheids
fonds. In totaal wordt nu € 2,7 miljoen aan de begroting toegevoegd. 
Dekking vindt plaats uit de reserve duurzaamheidsfonds. 

 • Een stijging € 0,7 miljoen als gevolg van herverdeling middelen 
circulaire economie. Betreft een herverdeling van de beschikbare 
middelen tussen programmaonderdelen (9.2 Afval en Grondstoffen, en 
9.3 Ruimte en Duurzaamheid). De verhoging van lasten is ook het geval 
voor 2022 met € 1,1 miljoen, 2023 en 2024 met € 1,2 miljoen en in 
2025 met € 0,8 miljoen. Deze middelen worden verlaagd op een ander 
programmaonderdeel. 

 • Door het rijk is specifieke uitkering toegekend aan de gemeente 
Amsterdam voor het opzetten van een proeftuin aardgasvrije wijk. 
De uitkering wordt verstrekt voor de wijkgerichte aanpak bestaande 
woningen en andere gebouwen aardgasvrijready te maken met het 
oog op leren hoe de wijkgerichte aanpak kan worden ingericht en 
opgeschaald. De bestedingen zijn verdeeld over 2021, € 4,0 miljoen en 
2022, € 3,7 miljoen. 

 • De overige afwijkingen lichten we niet verder toe omdat deze kleiner 
zijn dan € 1,0 miljoen.
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Reserves

(bedragen x € 1 miljoen)

(bedragen x € 1 miljoen) 2021 2022 2023 2024 2025

Onttrekking 37,1 63,0 44,5 42,5 5,2

Toevoeging 40,9 40,8 3,3 3,3 3,3

Saldo laatst vastgestelde begroting -3,7 22,2 41,2 39,2 1,9

Onttrekking 8,0 0,1 0,1 0,1 0,2

Toevoeging 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5

Saldo effecten voorjaarsnota 8,3 0,3 0,3 0,4 0,3

Onttrekking 45,2 62,9 44,4 42,4 5,0

Toevoeging 40,6 40,5 2,9 2,9 2,8

Saldo na voorjaarsnota 4,6 22,4 41,5 39,6 2,2

Onttrekkingen
De totale onttrekking neemt toe met € 8 miljoen in 2021 af en neemt met 
€ 0,1 miljoen af vanaf 2022. Dit is het gevolg van de volgende afwijkingen: 

 • Deze toename van € 8 miljoen in 2021 komt door een onttrekking van 
€ 2,7 miljoen aan het duurzaamheidsfonds vanwege de niet bestede 
versnellingsmiddelen in 2020 en nog te verantwoorden subsidies uit 
2020. 

 • Door de actualisatie projecten bodemsanering wordt in 2021 
€ 5,5 miljoen onttrokken aan de reserve bodemsanering. De actualisatie 
van de projecten zijn toegelicht onder de lasten van programma
onderdeel 3.9.3 Duurzaamheid en milieubeheer.

 • De overige afwijkingen lichten we niet verder toe omdat deze kleiner 
zijn dan € 1 miljoen.

Toevoegingen
De totale toevoeging neemt af met € 0,3 miljoen in 2021 en met 
€ 0,4 miljoen in 2022. In 2023 neemt de toevoeging af met € 0,4 miljoen, 
in 2024 met € 0,4 miljoen en in 2025 met € 0,5 miljoen. De afwijkingen 
lichten we niet verder toe omdat deze kleiner zijn dan € 1 miljoen.
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3.9.4 Ruimtelijke ordening
(bedragen x € 1 miljoen) 

(bedragen x € 1 miljoen) 2021 2022 2023 2024 2025

Baten 0,3 0,4 0,0 0,0 0,0

Lasten 29,9 21,8 12,1 11,9 11,7

Saldo laatst vastgestelde begroting -29,6 -21,4 -12,1 -11,9 -11,7

Baten 0,2 0,0 0,2 0,2 0,2

Lasten 1,7 1,0 0,6 0,2 0,2

Saldo effecten voorjaarsnota 1,9 -1,0 -0,8 -0,4 -0,4

Baten 0,5 0,4 0,2 0,2 0,2

Lasten 28,2 22,8 12,7 12,1 11,9

Saldo na voorjaarsnota -27,7 -22,4 -12,9 -12,3 -12,1

Baten
De totale baten stijgen in 2021 met € 0,2 miljoen en dalen met € 0,2 miljoen 
structureel vanaf 2023. Deze lichten we niet verder toe omdat deze kleiner zijn 
dan € 1 miljoen.

Lasten
De totale lasten dalen met € 1,7 miljoen 
in 2021 en stijgen met € 1,0 miljoen in 
2022. In 2023 stijgen de lasten met 
€ 0,6 miljoen, in 2024 met € 0,2 miljoen 
en in 2025 met € 0,2 miljoen. 
Dit effect is het gevolg van de volgende afwijkingen: 

 • Daling van € 0,6 miljoen door uniformering van de salarisbudgetten bij de 
stadsdelen. Het salarisbudget van de afdeling opdrachtgeverschap van 
Stadsdeel Zuidoost wordt structureel ondergebracht in programma 11.

 • Daling van € 0,5 miljoen door incidentele kasschuif naar 2023 voor 
Haven Stad

 • Daling van € 0,6 miljoen door de aanpassing van de loonindexatie van 
3,6 naar 1,8%.

Reserves 
Er zijn voor dit programmaonderdeel geen reservemutaties.
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3.9.5 Begraafplaatsen en crematoria
(bedragen x € 1 miljoen) 

(bedragen x € 1 miljoen) 2021 2022 2023 2024 2025

Baten 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2

Lasten 7,9 7,9 7,7 7,7 7,7

Saldo laatst vastgestelde begroting 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5

Baten 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Lasten 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Saldo effecten voorjaarsnota -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1

Baten 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3

Lasten 8,1 8,0 7,9 7,9 7,9

Saldo na voorjaarsnota 0,2 0,3 0,4 0,4 0,4

Baten
De baten stijgen met € 0,1 miljoen. De afwijking lichten we verder niet toe 
omdat deze kleiner is dan € 1 miljoen.

Lasten
De lasten stijgen met € 0,2 miljoen. De afwijking lichten we verder niet toe 
omdat deze kleiner is dan € 1 miljoen.

Reserves 
Er zijn voor dit programmaonderdeel geen reservemutaties.
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3.10 Grond
(bedragen x € 1 miljoen) 

(bedragen x € 1 miljoen) 2021 2022 2023 2024 2025

Baten 1090,9 931,9 816,1 706,7 706,7

Lasten 677,0 570,5 582,8 516,7 515,2

Saldo laatst vastgestelde begroting 413,8 361,4 233,3 189,9 191,4

Baten 222,6 206,8 60,1 136,4 52,0

Lasten 120,6 94,7 2,3 86,6 4,0

Saldo effecten voorjaarsnota -102,0 -112,2 57,8 49,8 -56,0

Baten 868,3 725,0 876,3 843,0 654,7

Lasten 556,5 475,8 585,1 603,3 519,2

Saldo na voorjaarsnota 311,9 249,2 291,1 239,7 135,4

Op programmaniveau worden geen toelichtingen geschreven, dit gebeurt per programma onderdeel.



80

H 3.10.1

3.10.1 Grond
(bedragen x € 1 miljoen) 

(bedragen x € 1 miljoen) 2021 2022 2023 2024 2025

Baten 735,3 650,8 610,7 502,1 502,1

Lasten 635,6 533,6 545,7 479,3 479,3

Saldo laatst vastgestelde begroting 99,7 117,2 65,0 22,8 22,8

Baten 195,5 209,8 1,8 120,8 57,1

Lasten 131,4 104,4 4,9 80,0 4,6

Saldo effecten voorjaarsnota -64,1 -105,4 3,1 40,8 -52,5

Baten 539,8 441,0 608,9 622,9 445,0

Lasten 504,3 429,2 540,9 559,3 474,7

Saldo na voorjaarsnota 35,6 11,8 68,1 63,6 -29,7

De financiële stromen in programma 10 betreffen vooral de baten en lasten 
van de grondexploitaties (10.1) en erfpacht (10.2). Bij beide wordt een groot 
deel van de baten en lasten verrekend met de reserves, waardoor dit geen 
effect heeft op de algemene middelen. De verrekening gebeurt op grond van 
de BBVvoorschriften en de gemeentelijke vertaling daarvan in de Nota 
Financiële Verantwoording Grondexploitaties en erfpacht. Wel is de omvang 
van deze stromen bepalend voor de ontwikkelingen binnen het Verevenings
fonds, de financieringsreserve Erfpachtgrond en de reserve Afkoopsommen 
erfpacht. De ontwikkelingen bij de baten en lasten hebben daarmee veelal 
een tegenhanger in de onttrekkingen en dotaties aan de reserves.

Geschoond voor systeemtechnische (indexatievergoeding, overhead
toerekening) en administratieve verrekeningen is er sprake van een afdracht 
vanuit de reserves van het Vereveningsfonds aan de algemene middelen van 
€ 89,3 miljoen in 2021 en € 87,0 miljoen in de periode 2022 t/m 2025, 
waarvan € 13 miljoen structureel.

Baten
De totale baten van € 539,8 miljoen betreffen in hoofdzaak de grond
opbrengsten in de grondexploitaties en de (administratieve) winstnemingen 
uit de grondexploitatieprojecten ten gunste van de reserve. De baten 
grondopbrengsten worden geraamd op € 451,8 miljoen in 2021 en de 
winstnemingen in 2021 op € 86,9 miljoen.

De totale baten dalen met € 195,5 miljoen in 2021, met € 209,8 miljoen in 2022 
en met € 1,8 miljoen in 2023. In 2024 stijgen de baten met € 120,8 miljoen en 
in 2025 dalen de baten met € 57,1 miljoen.

Dit effect is het gevolg van de volgende afwijkingen: 
 • Lagere baten in de grondexploitaties van € 100 miljoen en lagere winst

nemingen van € 95 miljoen in 2021, doordat vertraging en onzekerheid 
over grondinkomsten, mede als gevolg van de coronacrisis toenemen. 
Dit zien we met name terug in een lagere verwachting van de afzet van 
commercieel vastgoed. Dit komt ook tot uiting in de winstnemingen die 
verlaagd zijn en hier een direct gevolg van zijn. Elk jaar worden de 
ramingen van de gebiedsontwikkelingsprojecten van het Verevenings
fonds en Zuidas geactualiseerd in het kader van het Meerjarenperspectief 
Grondexploitaties (MPG). De actualisatie wordt bij de voorjaarsnota ook 
in de meerjarenbegroting verwerkt en heeft naast 2021 ook tot gevolg 
dat de baten (inclusief winstnemingen) in 2022 en verdere jaren zijn 
aangepast. In het MPG is een uitgebreidere toelichting op de 
actualisatie opgenomen en wordt daarnaast ingegaan op de verwachte 
ontwikkeling van de reserves en de vereveningsruimte. De actualisatie 
heeft geen effect op de algemene middelen (saldoneutraal).
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 • Lagere baten doordat de laatste jaren minder woningen van Woning
corporaties zijn geliberaliseerd dan eerder geraamd. Bij liberalisaties 
dragen de corporaties conform de samenwerkingsafspraken een deel 
van de huurverhoging af aan het Vereveningsfonds. Dit heeft een 
nadelig effect van € 0,5 miljoen in 2021 en oplopend naar € 1,1 miljoen 
in 2023. Dit is het gevolg van enerzijds minder liberalisaties dan 
toegestaan en anderzijds nieuwe samenwerkingsafspraken, waarin 
verhuur ten behoeve van het middensegment wordt gestimuleerd en 
woningen hierdoor minder snel in aanmerking komen voor deze regeling. 
Deze lagere baten leiden tot een lagere dotatie aan het Verevenings
fonds en is hiermee saldoneutraal voor de algemene middelen. 

Lasten
De totale lasten bestaan in hoofdzaak uit de uitgaven in de grondexploitatie
projecten en diverse (administratieve) verrekeningen met de balans 
(verrekening saldo Onderhanden Werk, Immateriële en vaste activa). 
De uitgaven in de grondexploitatieprojecten, waaronder het verwerven, 
bouw en woonrijp maken, worden geraamd op ca. € 400,0 miljoen in 2021. 
De administratieve verrekeningen op ca. € 105,0 miljoen.

De totale lasten dalen in 2021 met € 131,4 miljoen in 2021, met € 104,4 miljoen 
in 2022 en met € 4,9 miljoen in 2023. In 2024 stijgen de lasten met 
€ 80,0 miljoen en in 2025 dalen de lasten met € 4,6 miljoen.

Dit effect is het gevolg van de volgende afwijkingen: 
 • Lagere lasten in de grondexploitaties en overige gebiedsontwikkelings

projecten van € 42,6 miljoen in 2021 en hierna hogere lasten van 
€ 41,9 miljoen in 2022, € 51,8 miljoen in 2023, € 32,9 miljoen in 2024 
en € 43,8 miljoen in 2025. Dit is het gevolg van een groot aantal nieuwe 
– en herziene plannen, waarbij in de eerste vijf jaar relatief veel wordt 
geïnvesteerd om in latere jaren de grondproductie voor wonen, 
commercieel en maatschappelijk vastgoed te realiseren. In het MPG 
wordt uitgebreider ingegaan op de gebiedsontwikkelingsprojecten, 
zoals toegelicht bij de baten.

 • Lagere administratieve verrekeningen met de balans van € 89,2 miljoen 
in 2021 en € 204,4 miljoen in de jaren 20222025). Het saldo van de 
grondexploitaties wordt grotendeels verrekend met het Onderhanden 
werk op de balans. Door de lagere baten en hogere lasten in de 
grondexploitaties en overige gebiedsontwikkelingsprojecten, zoals 
hierboven toegelicht, nemen ook de administratieve verrekeningen af.

 • Lagere lasten van € 0,9 miljoen doordat overheadkosten nu in 
programma B worden begroot conform BBVvoorschriften (saldo
neutraal). 

Naast de baten en lasten in de grondexploitaties maken ook de tariefdiensten 
deel uit van programmaonderdeel 10.1. Bij de tariefdiensten is in 2021 sprake 
van hogere lasten van € 1,3 miljoen door uitbreiding van de formatie van de 
tariefdiensten, waarin de vaste formatie is gestegen en de externe inhuur is 
verlaagd. Hier was al dekking in de begroting opgenomen in een ander 
programma, waardoor dit voor de gemeente saldoneutraal is. In de jaren 
hierna dalen de lasten met € 0,2 miljoen.

Reserves

(bedragen x € 1 miljoen)

(bedragen x € 1 miljoen) 2021 2022 2023 2024 2025

Onttrekking 191,3 124,5 98,4 108,1 106,6

Toevoeging 211,2 200,2 161,5 125,2 125,2

Saldo laatst vastgestelde begroting -19,9 -75,7 -63,2 -17,1 -18,6

Onttrekking 31,7 24,2 22,4 9,4 32,9

Toevoeging 92,9 90,5 22,5 27,9 19,3

Saldo effecten voorjaarsnota 61,2 114,7 0,1 -37,3 52,2

Onttrekking 159,6 148,7 76,0 98,7 139,5

Toevoeging 118,4 109,7 139,1 153,1 105,9

Saldo na voorjaarsnota 41,3 39,0 -63,1 -54,4 33,6
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Onttrekkingen
De totale onttrekking neemt af met € 31,7 miljoen in 2021. Hierna neemt de 
onttrekking toe met € 24,2 miljoen in 2022, af met € 22,4 miljoen in 2023, af 
met € 9,4 miljoen in 2024 en toe met € 32,9 miljoen in 2025. 

Dit effect is het gevolg van de volgende afwijkingen: 
 • Lagere onttrekking voor projecten die rechtstreeks met het Verevenings

fonds of de reserve Zuidas worden verrekend van € 32,5 miljoen in 2021. 
Hierna neemt de onttrekking hiervoor toe met € 24,1 miljoen in 2022, 
af met € 22,4 miljoen in 2023, af met € 9,4 miljoen in 2024 en toe met 
€ 32,9 miljoen in 2025. Het kasritme voor uitgaven voor deze projecten 
is gewijzigd naar aanleiding van de actualisatie in het MPG 2021.

 • Hogere onttrekking/vrijval van € 0,8 miljoen ter dekking van een 
taakstelling op proceskosten uit de voorjaarsnota 2019, waarvoor in het 
plaberum besparingen worden gezocht. Deze besparingen (voor zover 
gerealiseerd binnen de grondexploitaties) leiden tot betere resultaten in 
de grondexploitaties die met het Vereveningsfonds worden verrekend. 

Toevoegingen
De totale toevoeging neemt af met € 92,9 miljoen in 2021. Hierna neemt de 
toevoeging af met € 90,5 miljoen in 2022, af met € 22,5 miljoen in 2023, toe 
met € 27,9 miljoen in 2024 en af met € 19,3 miljoen in 2025. 

Dit effect is het gevolg van de volgende afwijkingen: 
 • Lagere toevoeging doordat er minder winst kan worden genomen in de 

grondexploitaties. In 2021 nemen de toevoegingen af met 
€ 95,0 miljoen in 2021, af met € 88,6 miljoen in 2022, af met 
€ 18,0 miljoen in 2023, toe met € 32,5 miljoen in 2024 en af met 
€ 18,7 miljoen in 2025. Dit is het gevolg van de actualisatie van de 
ramingen van de gebiedsontwikkelingsprojecten van het Verevenings
fonds en Zuidas in het kader van het Meerjarenperspectief Grond
exploitaties (MPG), zoals toegelicht bij de lasten en baten. 

 • Hogere toevoeging van € 2,5 miljoen in 2021 doordat we een bijdrage 
van de Vervoersregio Amsterdam voor het project N200 Haarlemmerweg 
ontvangen. Het saldo van dit project wordt in mindering gebracht op 
de balanspost “Activa Maatschappelijk Nut” en de bijbehorende 
financieringsreserve die mede is gevormd vanuit bijdrage uit het 
Vereveningsfonds.

 • Lagere toevoeging van € 0,5 miljoen in 2021, oplopend tot € 1,1 miljoen 
in 2023, door lagere inkomsten uit huurliberalisaties, zoals toegelicht bij 
de baten.

 • Hogere toevoeging van € 0,1 miljoen in 2021 als gevolg van de 
indexatievergoeding van 2% over de stand van de voorzieningen die 
onderdeel uitmaken van het Vereveningsfonds, conform de nota 
financiële verantwoording grondexploitaties en Erfpacht uitgifte. In de 
jaren 20222025 neemt de toevoeging af met in totaal € 10,4 miljoen, 
omdat de stand van de voorzieningen lager wordt.

 • Hogere toevoeging van € 3,0 miljoen aan de reserve Zuidas in 2025 
ten laste van het subsidiebudget voor de OBA. Hiertoe heeft de Raad, 
tijdens de behandeling van de begroting 2020, besloten tijdens de 
behandeling van de begroting 2020 met amendement 14.020.



83

H 3.10.2

3.10.2 Erfpacht
(bedragen x € 1 miljoen) 

(bedragen x € 1 miljoen) 2021 2022 2023 2024 2025

Baten 355,6 281,1 205,4 204,6 204,6

Lasten 41,4 36,9 37,1 37,5 36,0

Saldo laatst vastgestelde begroting 314,2 244,2 168,3 167,1 168,6

Baten 27,1 3,0 61,9 15,6 5,1

Lasten 10,8 9,8 7,2 6,6 8,6

Saldo effecten voorjaarsnota -37,9 -6,8 54,7 8,9 -3,5

Baten 328,5 284,0 267,3 220,1 209,7

Lasten 52,2 46,6 44,3 44,1 44,5

Saldo na voorjaarsnota 276,3 237,4 223,1 176,0 165,1

De financiële stromen in de erfpachtexploitatie, de reserve afkoopsommen en 
de financieringsreserve Erfpachtgrond worden in dit programmaonderdeel 
toegelicht. In de door de raad vastgestelde Nota Financiële verantwoording 
grondexploitaties en erfpachtuitgifte is vastgelegd hoe deze financiële 
stromen administratief worden verwerkt en hoe (een deel van) de baten en 
lasten met de reserves worden verrekend. De financiële stromen zijn het 
eenvoudigst op te splitsen in canon, reguliere afkoopsommen en 
afkoopsommen overstap.

 • De canon betalende rechten zijn reguliere (jaarlijkse) inkomsten voor de 
algemene middelen. Deze nemen toe bij nieuwe uitgiften. De grond
waarde bij uitgifte wordt door het onderdeel erfpacht als het ware 
“aangekocht” van de grondexploitatie en wordt gefinancierd met een 
binnengemeentelijke lening en als schuld op de balans geplaatst. Over 
deze schuld wordt rente betaald. Dit geldt zowel in het voortdurend 
stelsel als in het eeuwigdurende stelsel.

 • Als de canon in het voortdurende stelsel wordt afgekocht, ontvangt de 
gemeente een afkoopsom. Deze afkoopsom wordt aan de reserve 
afkoopsommen toegevoegd. De reserve Afkoopsommen is altijd gelijk 
aan de aankoopwaarde van de grond. Mocht de ontvangen afkoopsom 
hoger (of evt. lager) zijn dan de aankoopprijs, dan wordt dit verschil 
verrekend met de financieringsreserve Erfpachtgrond. 

 • De gemeente is in 2016 overgestapt 
van een voortdurend erfpacht stelsel 
naar een eeuwigdurend erfpacht stelsel. 
Een overgestapt eeuwigdurend 
afgekocht recht heeft geen financiële 
waarde meer voor de gemeente en 
deze rechten worden voor € 1 op de balans gezet. Bij een overstap van 
het voortdurend stelsel naar het eeuwigdurend stelsel wordt allereerst 
de afkoopsom aangewend voor de aflossing van de bestaande 
grondwaarde op de balans waarna de meerwaarde wordt toegevoegd 
aan de financieringsreserve Erfpachtgrond. 

 • De rente over de reserve afkoopsommen en de financieringsreserve 
Erfpachtgrond komt ten gunste van de jaarlijkse exploitatie.

De lasten en baten in programmaonderdeel 10.2 worden gedeeltelijk 
verrekend met reserves. Dit betreft voornamelijk de afkoopsommen. Deze 
baten kunnen niet los worden gezien van de onttrekkingen en dotaties aan de 
reserves.
De kosten en opbrengsten van de canon betalende rechten (canon/ rente en 
apparaatskosten) komen ten gunste van de jaarlijkse exploitatie. Rekening 
houdend met de effecten van rente en overhead, die tot uiting komen in 
andere programma’s, verbetert het resultaat voor de gemeente met 
€ 0,8 miljoen in 2021, oplopend tot € 8,2 miljoen in 2025. 

De totale baten dalen met € 27,1 miljoen in 2021. Hierna stijgen de baten 
met € 3,0 miljoen in 2022, met € 61,9 miljoen in 2023, met € 15,6 miljoen in 
2024 en met € 5,1 miljoen in 2025. 

Dit effect is het gevolg van de volgende afwijkingen: 
 • Lagere baten van € 32,4 miljoen in 2021 doordat we in dit jaar minder 

afkoopsommen verwachten te ontvangen. In de jaren 20222025 
verwachten we een stijging van de afkoopsommen met € 58,6 miljoen. 
De effecten van de overstapregeling op baten zijn vooraf moeilijk in te 
schatten. Wel zien we dat er vaker wordt gekozen voor canon in plaats 
van afkoop. De afkoopsommen worden verrekend met reserves.
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 • Hogere canonopbrengsten van € 5,3 miljoen in 2021 doordat we 
verwachten dat erfpachters kiezen voor canon in plaats van afkoop. 
In de jaren hierna stijgen de canonopbrengsten met € 5,8 miljoen in 
2022, met € 5,4 miljoen in 2023, met € 5,1 miljoen in 2024 en met 
€ 10,6 miljoen in 2025. 

De totale lasten stijgen met € 10,8 miljoen in 2021, met € 9,8 miljoen in 
2022 en met € 7,2 miljoen in 2023, met € 6,6 miljoen in 2024 en met 
€ 8,6 miljoen in 2025.

Dit effect is het gevolg van de volgende afwijkingen: 
 • Hogere lasten van € 5,8 miljoen in 2021 voor het uitvoeren van de 

overstap regeling. Hierna stijgen de lasten met € 4,7 miljoen in 2022 en 
€ 1,4 miljoen in 2023. Hierna dalen de lasten met circa € 1,2 miljoen. 
Het kost meer capaciteit om aanvragen te verwerken dan in eerste 
instantie gedacht. Het zwaartepunt van de werkzaamheden voor de 
afhandeling van overstapaanvragen ligt in 2021, waarna dit weer 
afneemt. Daarnaast is in de jaren 2021, 2022 en 2023 meer beheer en 
onderhoud nodig aan het overstapportaal dan oorspronkelijk begroot. 
De lasten voor de Overstap worden onttrokken aan de financierings
reserve Erfpachtgrond.

 • Hogere lasten van € 2,2 miljoen voor het beheer van het Erfpacht
stelsel. De lasten worden hoger door onder andere transformaties die 
arbeidsintensief zijn. Daarnaast is sprake van een toenemende beheer 
last voor erfpachtrechten, aanpassingen aan de erfpacht ICTsystemen 
en onvoorziene werkzaamheden, zoals de behandeling van WOB
verzoeken, juridische procedures en taxaties. 

 • Hogere lasten van € 1,1 miljoen in 2021 voor het ontwikkelen van het 
nieuw informatiesysteem erfpacht (NISE). Hiervoor is in de meerjaren
begroting € 5,0 miljoen gereserveerd. In de jaren 20222024 dalen 
de lasten met € 1,3 miljoen, waardoor dit per saldo € 0,2 miljoen 
positief is.

 • Hogere lasten van € 1,0 miljoen in 2021 voor het opnemen voor een 
voorziening voor dubieuze debiteuren. Door de coronacrisis is besloten 
om vaker uitstel van betaling te verlenen. Dit heeft tot gevolg dat 
hiervoor een groter bedrag gereserveerd dient te worden. 

 • Hogere rentelasten van € 0,6 miljoen in 2021, € 3,0 miljoen in 2022, 
€ 4,4 miljoen in 2023, € 5,8 miljoen in 2024 en € 7,5 miljoen in 2025. 
De verhoging van de rentelasten betreft enerzijds een verhoging door 
de toename van grond dat in canon wordt uitgegeven. Anderzijds 
stijgen de rentelasten in programmaonderdeel Erfpacht als gevolg van 
het besluit van de Raad om € 500 miljoen van de ontvangen afkoop
sommen door de overstap over te hevelen naar de algemene reserve. 
Het renteeffect voor de gemeente wordt in een ander programma 
verantwoord. 

Reserves

(bedragen x € 1 miljoen)

(bedragen x € 1 miljoen) 2021 2022 2023 2024 2025

Onttrekking 210,1 161,5 203,0 3,0 3,0

Toevoeging 255,9 133,0 51,2 44,3 44,3

Saldo laatst vastgestelde begroting -45,9 28,5 151,8 -41,3 -41,3

Onttrekking 65,7 157,4 39,9 1,1 1,2

Toevoeging 26,0 149,0 94,8 10,5 5,5

Saldo effecten voorjaarsnota 39,6 8,4 -54,9 -11,5 4,3

Onttrekking 275,7 318,9 242,9 1,9 1,8

Toevoeging 282,0 282,0 146,0 54,8 38,8

Saldo na voorjaarsnota -6,2 36,9 96,9 -52,8 -37,0

Onttrekkingen
In de onttrekkingen is een bedrag van € 500 miljoen opgenomen dat aan de 
algemene reserve wordt toegevoegd. Het gaat om € 150 miljoen in 2021 en 
2022 en € 200 miljoen in 2024. Tot en met 2023 verwachten we € 437,0 miljoen 
aan meerwaarde te ontvangen. Naast de meerwaarde uit de overstap naar 
eeuwigdurende kent de financieringsreserve Erfpachtgrond ook een andere 
voedingsbron uit de tussentijdse afkopen bij voortdurende rechten. 
Het voorstel is om deze middelen te gebruiken om het ontoereikende deel 
aan te vullen.
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De totale onttrekking stijgt met € 65,7 miljoen in 2021, met € 157,4 miljoen 
in 2022 en met € 39,9 miljoen in 2023. Hierna daalt de onttrekking met 
€ 1,1 miljoen in 2024 en € 1,2 miljoen in 2025.

Dit effect is het gevolg van de volgende afwijkingen: 
 • Hogere onttrekking uit de reserve Afkoopsommen Erfpachten van 

€ 58,5 miljoen in 2021, van € 151,8 miljoen in 2022 en van 
€ 38,3 miljoen in 2023. Dit betreft voornamelijk erfpachtrechten die 
overgaan naar het eeuwigdurend stelsel (deze worden gedoteerd aan 
de financieringsreserve Erfpachtgrond) of erfpachters die na verloop 
van het tijdvak kiezen voor canon. 

 • Hogere onttrekking voor de kosten van de overstapregeling, zoals 
toegelicht bij de lasten, van € 7,2 miljoen in 2021, van € 5,5 miljoen 
in 2022, van € 1,6 miljoen in 2023. Hierna daalt de onttrekking met 
€ 1,1 miljoen. In de onttrekking is rekening gehouden met kosten in 
programma B als gevolg van de capaciteitsuitbreiding. 

Toevoegingen
De totale toevoeging stijgt met € 26,0 miljoen in 2021, met € 149,0 miljoen 
in 2022, met € 94,8 miljoen in 2023 en met € 10,5 miljoen in 2024. In 2025 
daalt de toevoeging met € 5,5 miljoen. 

Dit effect is het gevolg van de volgende afwijkingen: 
 • Hogere toevoeging aan de reserve Financiering Erfpachtgrond van 

€ 26,0 miljoen in 2021, van € 149,0 miljoen in 2022 en van 
€ 136,0 miljoen in 2023, omdat enerzijds erfpachters overstappen 
vanuit het voortdurend stelsel naar het eeuwigdurend stelsel en 
anderzijds dat we vooral in 2023 meer afkoopsommen bij 1e uitgifte 
verwachten.

 • Lagere toevoeging aan de reserve Afkoopsommen Erfpacht van 
€ 36,2 miljoen in de periode 20232025 omdat we verwachten dat het 
effect van de overstapregeling ervoor zorgt dat de totale grondwaarde, 
van de erfpachtgrond die is afgekocht, in het voortdurend stelsel 
afneemt. Naast het effect van de overstapregeling speelt ook mee dat 
vaker wordt gekozen voor canon in plaats van afkoop.
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3.11 Wonen en groen
(bedragen x € 1 miljoen) 

(bedragen x € 1 miljoen) 2021 2022 2023 2024 2025

Baten 87,8 89,8 87,9 87,0 87,0

Lasten 401,6 376,6 342,3 312,1 307,5

Saldo laatst vastgestelde begroting -313,9 -286,9 -254,5 -225,1 -220,5

Baten 0,7 2,0 0,0 0,0 0,0

Lasten 13,3 3,8 1,9 5,3 2,2

Saldo effecten voorjaarsnota -12,6 -5,8 -1,9 -5,3 -2,2

Baten 88,5 87,7 87,8 87,0 87,0

Lasten 414,9 380,5 344,2 317,4 309,7

Saldo na voorjaarsnota -326,4 -292,7 -256,4 -230,4 -222,7

Op programmaniveau worden geen toelichtingen geschreven, dit gebeurt per programma onderdeel.
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3.11.1 Wonen en bouwen
(bedragen x € 1 miljoen) 

(bedragen x € 1 miljoen) 2021 2022 2023 2024 2025

Baten 59,6 59,6 57,7 56,8 56,8

Lasten 159,9 158,3 127,4 114,6 113,4

Saldo laatst vastgestelde begroting -100,3 -98,8 -69,7 -57,8 -56,6

Baten 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Lasten 0,0 3,2 0,9 0,2 4,5

Saldo effecten voorjaarsnota 0,7 3,2 0,9 0,1 4,5

Baten 60,3 59,6 57,7 56,8 56,8

Lasten 159,8 155,1 126,5 114,4 108,9

Saldo na voorjaarsnota -99,5 -95,6 -68,8 -57,6 -52,1

Baten
De totale baten stijgen met € 0,7 miljoen in 2021 door enkele mutaties die 
kleiner zijn dan € 1,0 miljoen. Deze mutaties lichten we verder niet toe. 

Lasten
De totale lasten dalen met € 3,2 miljoen in 2022, met € 0,9 miljoen in 2023, 
met € 0,2 miljoen in 2024 en in 2025 met € 4,5 miljoen. Dit effect is het 
gevolg van de volgende afwijkingen: 

 • Lagere lasten binnen dit programma van stuctureel € 6,0 miljoen door 
uniformering van de opbouw van de stadsdeelbegrotingen. Hiervoor 
wordt € 15,1 miljoen aan apparaatskosten voor de gebiedsteams 
(bewonersinitiatieven, buurtgerichte aanpak, gebiedsgericht werken) 
overgeheveld van programma 11 Wonen en groen naar programma 8 
Volksgezondheid, jeugd en zorg. Vanuit programma 8 wordt 
€ 9,1 miljoen budget voor apparaatskosten voor de Gebiedspool 
(Opdrachtgeverschap en gebiedsgericht werken) overgeheveld naar 
programma 11.

 • Lagere lasten van € 2,6 miljoen binnen programmaonderdeel 11.1 in 
2021 door overheveling van budget voor de subsidieregeling Sociale 
Basis naar programma 8 ‘Volksgezondheid, jeugd en zorg’. Deze 
subsidies worden gefinancierd vanuit het budget Ontwikkelbuurten. 

De regeling is bestemd voor het eenmalig 
subsidiëren van sociaalmaatschappelijke 
activiteiten in de ontwikkelbuurten in de 
stadsdelen Noord, NieuwWest en 
Zuidoost.

 • Lagere lasten van € 1,6 miljoen in 2021 
door verschuiving van apparaatskosten van programmaonderdeel 11.1 
‘Wonen en bouwen’ naar programmaonderdeel B1 'overhead’. 

 • Lagere kapitaallasten in 2021 van € 1,2 miljoen omdat de investering in 
de informatievoorziening voor vergunningverlening nog niet is 
afgerond. Er wordt daarom nog niet gestart met afschrijven in 2021.

 • Hogere lasten van € 4,0 miljoen in 2023 en € 4,2 miljoen in 2024 door 
actualisatie van de verwachte vaststellingen van eerder beschikte 
subsidies aan wooncorporaties. Deze subsidies worden gedekt vanuit 
het Corporatiebudget. 

 • Hogere lasten van € 2,5 miljoen in 2021 en lagere lasten van 
€ 2,5 miljoen in 2022 door aanpassing van het kasritme voor de 
projecten in de ontwikkelbuurten. Hierdoor wordt het mogelijk om 
invulling te geven aan de ambitie in 2021 om op sociaalmaatschappelijk 
en fysiek terrein te investeren en om het investeren in werk een forse 
impuls te geven.

 • Hogere lasten van € 2,0 miljoen in 2021 en € 1,0 miljoen in 2022 en 
2023 voor proceskosten om locaties te ontwikkelen voor huisvesting van 
kwetsbare groepen, economisch daklozen, jongeren en studenten.

 • Hogere lasten van € 1,4 miljoen in 2021 en € 0,3 miljoen in 2022 vanuit 
het Corporatiebudget voor de uitvoering van groot onderhoud aan 
woonwagens en woonwagenterreinen en herstructurering op de locatie 
aan het Ma Braunpad.

 • Hogere lasten van € 1,0 miljoen vanaf 2023 door extrapolatie van 
middelen uit het Actieplan Wonen en Bouwen uit het coalitieakkoord 
2018.
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 • Hogere lasten van € 0,7 miljoen in 2021 en 2022 en lagere lasten 
van € 2,8 miljoen in 2023, € 0,5 miljoen in 2024 en € 1,0 miljoen in 
2025 voor realisatie van projecten voor huisvesting voor bijzondere 
doelgroepen. Deze middelen worden onttrokken uit de reserve 
Bouwstimulering.

 • Hogere lasten van € 0,4 miljoen in 2021 en € 1,0 miljoen vanuit de 
reserve Bouwstimulering voor de aanleg van extra standplaatsen op 
bestaande en nieuwe woonwagenlocaties.

 • Hogere lasten van € 0,2 miljoen in 2021, € 1,7 miljoen in 2022, 
€ 1,4 miljoen in 2023, € 0,7 miljoen in 2024 en € 1,0 miljoen in 2025 
door actualisatie van de kasritmes voor de projecten die gedekt worden 
uit het Stedelijk Mobiliteitsfonds (SMF)

 • De overige afwijkingen lichten we niet verder toe omdat deze kleiner 
zijn dan € 1,0 miljoen.

Reserves

(bedragen x € 1 miljoen)

(bedragen x € 1 miljoen) 2021 2022 2023 2024 2025

Onttrekking 17,9 20,6 12,5 1,1 0,0

Toevoeging 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Saldo laatst vastgestelde begroting 17,9 20,6 12,5 1,1 0,0

Onttrekking 4,1 2,1 1,2 3,7 1,0

Toevoeging 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Saldo effecten voorjaarsnota 4,1 2,1 1,2 3,7 -1,0

Onttrekking 22,1 22,7 13,8 4,8 1,0

Toevoeging 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Saldo na voorjaarsnota 22,1 22,7 13,8 4,8 -1,0

Onttrekkingen
De totale onttrekking neemt toe met € 4,1 miljoen in 2021 en met 
€ 2,1 miljoen in 2022. In 2023 neemt de onttrekking toe met € 1,2 miljoen, in 
2024 met € 3,7 miljoen en in 2025 neemt de onttrekking af met € 1,0 miljoen. 
Deze toename komt door

 • een hogere onttrekking van € 4,1 miljoen in 2023 en € 4,2 miljoen in 
2024 door actualisatie van de verwachte subsidies aan wooncorporaties 
vanuit het Corporatiebudget. 

 • een hogere onttrekking vanuit het Corporatiebudget van € 1,4 miljoen 
(2021) en € 0,3 miljoen (2022) voor de uitvoering van groot onderhoud 
aan woonwagens en woonwagenterreinen en herstructurering op de 
locatie aan het Ma Braunpad.

 • een lagere onttrekking van € 0,7 miljoen in 2021 en 2022 en een 
hogere onttrekking van € 2,8 miljoen in 2023, € 0,5 miljoen in 2024 en 
€ 1,0 miljoen in 2025 voor realisatie van projecten voor huisvesting voor 
bijzondere doelgroepen. Deze middelen worden onttrokken uit de 
reserve Bouwstimulering.

 • De overige afwijkingen lichten we niet verder toe omdat deze kleiner 
zijn dan € 1 miljoen.

Toevoegingen
Er is geen afwijking op de toevoegingen aan reserves.
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3.11.2 Onderhoud openbare ruimte en reiniging
(bedragen x € 1 miljoen) 

(bedragen x € 1 miljoen) 2021 2022 2023 2024 2025

Baten 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5

Lasten 151,1 145,8 143,7 141,1 141,1

Saldo laatst vastgestelde begroting -125,6 -120,3 -118,2 -115,6 -115,6

Baten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Lasten 0,8 0,9 1,1 1,0 1,1

Saldo effecten voorjaarsnota 0,8 0,9 1,1 1,0 1,1

Baten 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5

Lasten 150,3 144,9 142,6 140,1 140,0

Saldo na voorjaarsnota -124,9 -119,4 -117,1 -114,6 -114,5

Baten
Er is geen afwijking op de baten.

Lasten
De totale lasten dalen met € 0,8 miljoen in 2021 met € 0,9 miljoen in 2022, 
met € 1,1 miljoen in 2023, met € 1,0 miljoen in 2024 en met € 1,1 miljoen in 
2025. Dit effect is het gevolg van de volgende afwijkingen:

 • Hogere lasten van € 1,1 miljoen (2021) door het ingroeibudget. In de 
begroting 2019 is de besparingsopgave Slagvaardig Werken in de 
Openbare Ruimte van € 30,0 miljoen verwerkt. Voor de jaren 20192021 
is ingroeibudget beschikbaar om begroting en realisatie in overeen
stemming te brengen. In 2021 resteert € 1,1 miljoen.

 • Hogere lasten van € 1,3 miljoen (2022 en verder) door areaal uitbreiding. 
Bij de begroting 2021 is de groei van de stad incidenteel verwerkt voor 
de jaarschijf 2021. Deze wordt structureel gemaakt voor € 1,3 miljoen 
vanaf het jaar 2021.

 • Hogere lasten van € 0,6 miljoen (2021) 
door een incidenteel onttrekking aan de 
reserve Stadsbehoud t.b.v. Spelen en 
Kunstwerken.

 • Lagere lasten van € 2,5 miljoen (2021), € 2,2 miljoen (2022) en 
€ 2,4 miljoen (2023 en verder) door het herschikken van budget 
Programma 11.2 ’Onderhoud openbare ruimte en reiniging’ naar 
diverse programma’s zoals programma 9 ’Duurzaamheid en ruimtelijk 
ordening’, programma B ‘Overhead’ of naar programma onderdeel 11.3 
‘Groen dieren en welzijn’. Het gaat om diverse budgetten zoals:
 – Meldpunt Openbare Ruimte en Ratten In en Om Huis.
 – Formatie budget van Boomadviseurs en stadsecoloog naar 

progammaonderdeel 11.3.
 – Herijking van het organogram. De kosten worden gealloceerd naar 

programma B.
 – Actualisatie van projectbudgetten voor de periode 20212025 ten 

laste v Stedelijk Mobiliteit Fonds.

Reserves 
Er zijn voor dit programmaonderdeel geen reservemutaties.
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3.11.3 Groen en dierenwelzijn
(bedragen x € 1 miljoen) 

(bedragen x € 1 miljoen) 2021 2022 2023 2024 2025

Baten 2,7 4,7 4,7 4,7 4,7

Lasten 90,6 72,5 71,3 56,4 53,0

Saldo laatst vastgestelde begroting -88,0 -67,8 -66,6 -51,8 -48,3

Baten 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0

Lasten 14,1 8,0 3,9 6,5 7,8

Saldo effecten voorjaarsnota -14,1 -10,0 -3,9 -6,5 -7,8

Baten 2,7 2,7 4,7 4,7 4,7

Lasten 104,7 80,4 75,2 62,9 60,8

Saldo na voorjaarsnota -102,1 -77,8 -70,5 -58,2 -56,1

Baten
De totale baten dalen met € 2,0 miljoen in 2022. Dit effect is het gevolg van 
de volgende afwijking: 

 • Lagere baten van € 2,0 miljoen in 2022 doordat de evenementen in de 
openbare ruimte zijn uitgesteld naar 2023. De verwachting is dat in de 
zomer van 2021 weer evenementen mogelijk zijn. De voorbereidingen 
zijn nog niet gestart, door de CoronaCrisis zijn er op dit moment geen 
evenementen. De voorbereidingen voor evenementen starten in 2022, 
zodat het kan worden geëffectueerd in 2023.

Lasten
De totale lasten stijgen met € 14,1 miljoen in 2021 en met € 8,0 miljoen in 
2022. In 2023 stijgen de lasten met € 3,9 miljoen, in 2024 met € 6,5 miljoen 
en in 2025 met € 7,8 miljoen Dit effect is het gevolg van de volgende 
afwijkingen: 

 • Hogere lasten van € 7,6 miljoen in 2021 en € 6,2 miljoen in 2022 voor 
actualisatie van de budgetten in het programma Stadsbehoud. Deze 
budgetten zijn gericht op het onderhoud van groenvoorzieningen en 
instandhoudingsmanagement.

 • Hogere lasten van € 2,0 miljoen in 2021 
voor kleinere investeringen in het 
Amsterdamse bos. Deze investeringen 
worden gedekt uit de stelpost voor 
investeringen onder de activeringsgrens uit de Begroting 2021.

 • Hogere lasten van € 1,5 miljoen in 2021, € 1,1 miljoen in 2022, 
€ 3,5 miljoen in 2023, € 3,2 miljoen in 2024 en € 4,5 miljoen in 2025 
door actualisatie van de kasritmes voor de projecten die gedekt worden 
uit het Stedelijk Mobiliteitsfonds (SMF) zoals de groengelden.

 • Hogere lasten van € 1,0 miljoen structureel door overheveling van 
budget voor apparaatskosten voor de Gebiedspool 
(Opdrachtgeverschap en gebiedsgericht werken) vanuit programma 8 
naar programma 11. De overheveling komt voort uit de uniformering 
van de opbouw van de stadsdeelbegrotingen.

 • Hogere lasten van € 0,3 miljoen in 2021, € 1,0 miljoen in 2022 en 
lagere lasten van € 0,9 miljoen in 2023 door bijstelling van het kasritme 
voor projecten in het Sloterpark, Rembrandtpark en Martin Luther 
Kingpark. Deze projecten worden gedekt uit de Kwaliteitsimpuls Groen.

 • Lagere lasten van € 0,9 miljoen in 2021, € 1,9 miljoen in 2022, 
€ 0,3 miljoen in 2023 en hogere lasten van € 1,5 miljoen in 2024 en 
2025 door actualisatie van de budgetten voor de onderhoudsprojecten 
in het programma Stadsbehoud. Deze budgetten zijn gericht op het 
onderhoud van groenvoorzieningen.

 • De overige afwijkingen lichten we niet verder toe omdat deze kleiner 
zijn dan € 1,0 miljoen.
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Reserves

(bedragen x € 1 miljoen)

(bedragen x € 1 miljoen) 2021 2022 2023 2024 2025

Onttrekking 1,1 0,3 2,8 0,0 0,0

Toevoeging 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Saldo laatst vastgestelde begroting 1,1 0,3 2,8 0,0 0,0

Onttrekking 1,3 1,0 0,9 0,0 0,0

Toevoeging 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Saldo effecten voorjaarsnota 1,3 1,0 -0,9 0,0 0,0

Onttrekking 2,4 1,3 1,9 0,0 0,0

Toevoeging 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Saldo na voorjaarsnota 2,4 1,3 1,9 0,0 0,0

Onttrekkingen
De totale onttrekking neemt toe met € 1,3 miljoen in 2021 en met 
€ 1,0 miljoen in 2022. In 2023 neemt de onttrekking af met € 0,9 miljoen. 
Dit effect is het gevolg van de volgende afwijkingen: 

 • Hogere lasten van € 0,3 miljoen in 2021, € 1,0 miljoen in 2022 en 
lagere lasten van € 0,9 miljoen in 2023 door bijstelling van het kasritme 
voor projecten in het Sloterpark, Rembrandtpark en Martin Luther 
Kingpark. Deze projecten worden gedekt uit de Kwaliteitsimpuls Groen.

 • De overige afwijkingen lichten we niet verder toe omdat deze kleiner 
zijn dan € 1,0 miljoen.

Toevoegingen
Er is geen afwijking op de toevoegingen aan reserves.
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3.12 Moderne open overheid
(bedragen x € 1 miljoen) 

(bedragen x € 1 miljoen) 2021 2022 2023 2024 2025

Baten 42,6 42,2 42,2 42,2 42,2

Lasten 118,2 109,1 101,6 96,1 96,0

Saldo laatst vastgestelde begroting -75,6 -66,9 -59,5 -53,9 -53,9

Baten 0,8 0,7 0,3 8,1 8,1

Lasten 6,0 3,2 2,3 9,5 8,4

Saldo effecten voorjaarsnota -5,2 -2,5 -2,0 -1,4 -0,3

Baten 43,4 43,0 42,5 50,3 50,3

Lasten 124,2 112,3 103,9 105,6 104,4

Saldo na voorjaarsnota -80,8 -69,4 -61,4 -55,3 -54,1

Op programmaniveau worden geen toelichtingen geschreven, dit gebeurt per programmaonderdeel.
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3.12.1 Digitale stad, interactie en informatie
(bedragen x € 1 miljoen) 

(bedragen x € 1 miljoen) 2021 2022 2023 2024 2025

Baten 42,6 42,2 42,2 42,2 42,2

Lasten 106,4 96,8 92,3 91,8 91,7

Saldo laatst vastgestelde begroting -63,8 -54,5 -50,1 -49,6 -49,5

Baten 0,8 0,7 0,3 8,1 8,1

Lasten 4,7 2,9 2,3 9,5 8,4

Saldo effecten voorjaarsnota -3,9 -2,1 -2,0 -1,3 -0,2

Baten 43,4 43,0 42,5 50,3 50,3

Lasten 111,1 99,6 94,6 101,2 100,0

Saldo na voorjaarsnota -67,7 -56,7 -52,1 -50,9 -49,8

Baten
De totale baten stijgen met € 0,8 miljoen in 2021 en lopen op tot 
€ 8,1 miljoen in 2024 en 2025. Dit effect is het gevolg van de volgende 
afwijkingen: 

 • Hogere baten door een actualisatie van de legesopbrengsten.
 • Hogere baten doordat we een piek verwachten in inkomsten uit af 

te geven reisdocumenten in 2024 en 2025 door een aangepaste 
geldigheid van deze documenten.

Lasten
De totale lasten van dit programma
onderdeel stijgen met € 4,7 miljoen in 
2021, met € 2,9 miljoen in 2022 en met 
€ 2,3 miljoen 2023. In 2024 stijgen de 
lasten met € 9,5 miljoen en in 2025 met € 8,4 miljoen. Dit effect is het gevolg 
van de volgende afwijkingen: 

 • Hogere lasten van € 2,5 miljoen in 2021 voor de extra kosten voor het 
op een veilige en wettelijk voorgeschreven manier organiseren van de 
Tweede Kamerverkiezingen. 

 • Hogere lasten van € 0,8 miljoen in 2021, oplopend tot € 8,3 miljoen in 
2024 en 2025 bij dienstverlening. Deze stijging is deels het gevolg van 
de actualisatie van de Rijksafdrachten. Een ander deel van deze stijging 
wordt verklaard door de verwachte piek in het aantal af te geven 
reisdocumenten. Dit als gevolg van een aangepaste geldigheid van 
deze documenten. 

 • De overige afwijkingen lichten we hier niet toe omdat deze kleiner zijn 
dan € 1 miljoen.

Reserves 
Er zijn voor dit programmaonderdeel geen reservemutaties.
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3.12.2 Democratisering
(bedragen x € 1 miljoen) 

(bedragen x € 1 miljoen) 2021 2022 2023 2024 2025

Baten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Lasten 11,8 12,3 9,3 4,3 4,3

Saldo laatst vastgestelde begroting -11,8 -12,3 -9,3 -4,3 -4,3

Baten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Lasten 1,3 0,4 0,0 0,0 0,0

Saldo effecten voorjaarsnota -1,3 -0,4 0,0 0,0 0,0

Baten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Lasten 13,1 12,7 9,3 4,3 4,3

Saldo na voorjaarsnota -13,1 -12,7 -9,3 -4,3 -4,3

Baten
Er is geen afwijking op de baten.

Lasten
De totale lasten stijgen met € 1,3 miljoen in 
2021 en met € 0,4 miljoen in 2022. Dit effect 
is het gevolg van de volgende afwijkingen: 

 • Hogere lasten in 2021 door de inzet 
van € 1,0 miljoen vanuit de incidentele coalitiemiddelen voor afspraken 
uit het herstelplan Samen sterker uit de crisis en het afronden en 
borgen van een aantal programmadoelen zoals buurtbudgetten en 
nieuw participatiebeleid tot hogere lasten.

 • De overige afwijkingen lichten we niet verder toe omdat deze kleiner 
zijn dan € 1 miljoen.

Reserves 
Er zijn voor dit programmaonderdeel geen reservemutaties.
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3.A Algemene dekkingsmiddelen
(bedragen x € 1 miljoen) 

(bedragen x € 1 miljoen) 2021 2022 2023 2024 2025

Baten 2750,8 2797,9 2917,8 2957,5 2994,1

Lasten 106,8 231,1 296,8 366,7 445,3

Onttrekking reserves 1108,2 905,9 631,9 327,2 170,7

Dotatie reserve 941,8 807,2 692,1 419,8 409,1

Saldo laatst vastgestelde begroting 2810,4 2665,5 2560,8 2498,1 2310,4

Baten 103,5 8,1 12,1 10,6 11,0

Lasten 18,4 71,0 80,7 74,9 73,6

Onttrekking reserves 110,3 204,2 16,2 27,1 184,9

Dotatie reserve 24,8 58,7 51,3 13,1 34,4

Saldo effecten voorjaarsnota 207,4 224,5 33,5 78,3 303,8

Baten 2854,2 2806,0 2905,7 2946,9 3005,0

Lasten 88,4 160,1 216,0 291,8 371,7

Onttrekking reserves 1218,5 1110,1 648,1 354,3 355,6

Dotatie reserve 966,6 865,9 743,4 433,0 374,7

Saldo na voorjaarsnota 3017,8 2890,0 2594,4 2576,4 2614,2

Op programmaniveau worden geen toelichtingen geschreven, dit gebeurt per programma onderdeel.
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3.A.1 Rente en resultaat
(bedragen x € 1 miljoen) 

(bedragen x € 1 miljoen) 2021 2022 2023 2024 2025

Baten 61,6 50,2 76,1 75,0 75,0

Lasten 28,8 23,2 15,0 11,7 11,7

Saldo laatst vastgestelde begroting 32,7 27,0 61,0 63,3 63,3

Baten 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Lasten 2,2 10,2 14,4 18,4 21,4

Saldo effecten voorjaarsnota 14,2 10,2 14,4 18,4 21,4

Baten 73,6 50,2 76,1 75,0 75,0

Lasten 26,6 13,1 0,6 6,7 9,7

Saldo na voorjaarsnota 47,0 37,1 75,5 81,7 84,6

Baten
De totale baten stijgen met € 12,0 miljoen in 2021. Dit effect is het gevolg 
van de volgende afwijkingen: 

 • Deze stijging van € 12,0 miljoen komt door een bijstelling van de 
inschatting van de impact van de coronacrisis op de dividendinkomsten. 
In de begroting 2021 is er rekening gehouden met lagere 
dividendinkomsten van € 50,0 miljoen voor 2021, wat is bijgesteld naar 
€ 38 miljoen.

Lasten
De totale lasten dalen met € 2,2 miljoen in 2021 en dalen met € 10,2 miljoen in 
2022. In 2023 dalen de lasten met € 14,4 miljoen, in 2024 met € 18,4 miljoen 
en in 2025 met € 21,4 miljoen. Dit effect is het gevolg van de volgende 
afwijkingen: 

 • Deze daling van € 6,6 miljoen (2021), daling van € 7,9 miljoen (2022), 
daling van € 9,3 miljoen (2023), daling van € 10,4 miljoen (2024) en 
daling van € 10,4 miljoen (2025) komt door de actualisatie van de 
rentelasten op de externe schuld.

 • Deze stijging van € 2,7 miljoen (2021), daling van € 2,3 miljoen (2022), 
daling van € 5,1 miljoen (2023), daling van € 8,0 miljoen (2024) en 
daling van € 10,9 miljoen (2025) komt door de actualisatie van nieuwe, 
lopende en gerealiseerde investeringen in de begroting die ook zorgt 
voor een aanpassing van de bijbehorende rentelasten.

 • Deze stijging van € 1,6 miljoen (2021) komt door projectkosten Afval 
Energie Bedrijf.

 • De overige afwijkingen lichten we niet verder toe omdat deze kleiner 
zijn dan € 1 miljoen.

Reserves 
Er zijn voor dit programmaonderdeel geen reservemutaties.



97

H 3.A.2

3.A.2 Belastingen
(bedragen x € 1 miljoen) 

(bedragen x € 1 miljoen) 2021 2022 2023 2024 2025

Baten 369,2 388,7 433,2 448,1 448,1

Lasten 25,8 25,9 25,0 25,1 25,1

Saldo laatst vastgestelde begroting 343,4 362,8 408,2 423,0 423,0

Baten 50,8 4,3 0,0 0,0 0,0

Lasten 1,0 0,6 0,5 0,6 0,1

Saldo effecten voorjaarsnota -51,7 3,7 0,5 0,6 -0,1

Baten 318,4 393,0 433,2 448,1 448,1

Lasten 26,8 26,5 24,6 24,5 25,2

Saldo na voorjaarsnota 291,7 366,5 408,7 423,6 422,9

Baten
De totale baten dalen met € 50,8 miljoen in 2021 en stijgen met € 4,3 miljoen 
in 2022. Dit effect is het gevolg van de volgende afwijkingen: 

 • Een daling van € 46,9 miljoen (2021) door de neerwaartse bijstelling 
van de geschatte belastingopbrengsten als gevolg van de verlenging 
van de Covid19 maatregelen. Dit betreft een verdere verlaging van de 
toeristenbelasting met € 40 miljoen en een verlaging van de 
vermakelijkhedenretributie (VMR) met € 6,9 miljoen.

 • Een daling van € 3,9 miljoen (2021) en een stijging van € 4,3 miljoen 
(2022) die verband houden met lastenverlichtingen om ondernemers in 
de crisis tegemoet te komen. Het betreft het niet heffen van reclame
belasting (€ 9,9 miljoen) en precario op terrassen (€ 4 miljoen) in 2021. 
Met de geboden lastenverlichting wordt het hiervoor in 2021 
gereserveerde budget van € 10 miljoen ingezet. De resterende 
€ 3,9 miljoen wordt onttrokken van het gereserveerde budget voor 
lastenverlichting in 2022. Aanvullend wordt € 0,4 miljoen van het 
budget uit 2022 vervroegd ingezet om marktlieden in 2021 te ontlasten.

Lasten
De totale lasten stijgen met € 1,0 miljoen in 2021 en met € 0,6 miljoen in 
2022. In 2023 dalen de lasten met € 0,5 miljoen, in 2024 met € 0,6 miljoen en 
in 2025 stijgen de lasten met € 0,1 miljoen.
Dit effect is het gevolg van de volgende afwijkingen:

 • Een stijging van € 0,9 miljoen (2021) en € 0,9 miljoen (2022) als gevolg 
van investeringen in het data gedreven werken ten behoeve van de 
belastingprocessen. Deze uitgaven worden gedekt met een kasschuif 
uit de jaarbudgetten 2022 (€ 0,5 miljoen), 2023 (€ 0,6 miljoen) en 2024 
(€ 0,7 miljoen).

 • De overige afwijkingen lichten we niet verder toe omdat deze kleiner 
zijn dan € 1 miljoen.

Reserves 
Er zijn voor dit programmaonderdeel geen reservemutaties.
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3.A.3 Gemeentefondsuitkering
(bedragen x € 1 miljoen) 

(bedragen x € 1 miljoen) 2021 2022 2023 2024 2025

Baten 2305,9 2345,0 2394,6 2420,4 2457,0

Lasten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Saldo laatst vastgestelde begroting 2305,9 2345,0 2394,6 2420,4 2457,0

Baten 141,8 3,3 12,5 11,0 10,5

Lasten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Saldo effecten voorjaarsnota 141,8 3,3 -12,5 -11,0 10,5

Baten 2447,7 2348,3 2382,0 2409,4 2467,6

Lasten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Saldo na voorjaarsnota 2447,7 2348,3 2382,0 2409,4 2467,6

Baten
De totale baten stijgen met € 141,8 miljoen in 2021 naar € 2.447,7 miljoen. 
Dit effect is het gevolg van de volgende afwijkingen uit de September en 
Decembercirculaire 2020:

 • Hogere baten van € 130,7 miljoen door aanvullende compensatie
pakketten vanwege de coronacrisis. Dit bedrag bestaat voor 
€ 91,5 miljoen uit nog te verwachten rijkscompensatie voor 
inkomstenderving toeristenbelasting. Hierbij gaan we uit van de door 
het Rijk gedane belofte om gederfde inkomsten voor gemeenten te 
compenseren. Voorzichtigheidshalve wordt er enkel rekening gehouden 
met de compensatie voor de gederfde toeristenbelasting en alleen voor 
het jaar 2020.

 • Hogere baten van € 34,1 miljoen door wijzigingen op integratie en 
decentralisatie uitkeringen. Dit bedrag bestaat voor € 23,4 miljoen uit 
een bijdrage voor de brede aanpak dak en thuisloosheid. Het kabinet 
stelt voor de aanpak van dak en thuisloosheid een financiële impuls 
beschikbaar om ervoor te zorgen dat niemand op straat hoeft te slapen.

 • Hogere baten van € 7,3 miljoen door relatieve groeicompensatie. Dit is 
voornamelijk gebaseerd op hoeveelheidsverschillen en ontstaat doordat 
er gebruik wordt gemaakt van actuelere maatstaven. 

 • Lagere baten van € 29,7 miljoen doordat er in de verdeling van het 
gemeentefonds rekening wordt gehouden met de eigen verdien
capaciteit op OZBinkomsten.

 • Lagere baten van € 0,7 miljoen door wijzigingen op de taakmutaties. 

Lasten
Er zijn geen afwijkingen op de lasten.

Reserves 
Er zijn voor dit programmaonderdeel geen reservemutaties.
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3.A.4 Overige eigen middelen en onvoorzien
(bedragen x € 1 miljoen) 

(bedragen x € 1 miljoen) 2021 2022 2023 2024 2025

Baten 14,1 14,0 13,9 13,9 13,9

Lasten 52,2 182,0 256,7 329,8 408,5

Saldo laatst vastgestelde begroting -38,0 -168,0 -242,8 -315,9 -394,6

Baten 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

Lasten 17,1 61,4 65,8 55,9 52,4

Saldo effecten voorjaarsnota 15,1 59,4 63,6 53,3 51,0

Baten 14,6 14,4 14,4 14,4 14,4

Lasten 35,0 120,6 190,9 274,0 356,2

Saldo na voorjaarsnota -20,5 -106,2 -176,5 -259,6 -341,8

Baten
De totale baten stijgen met € 0,4 miljoen structureel vanaf 2021. Deze 
afwijkingen lichten we niet verder toe omdat deze kleiner zijn dan € 1 miljoen.

Lasten
De totale lasten dalen met € 17,1 miljoen in 2021, met € 61,4 miljoen in 2022, 
met € 65,8 miljoen in 2023, met € 55,9 miljoen in 2024 en met € 52,4 miljoen 
in 2025. Dit effect is het gevolg van de volgende afwijkingen: 

 • Deze daling van € 5,0 miljoen (2021) komt door overheveling uit de 
stelpost investeringen onder de activeringsgrens naar de lasten van de 
toegewezen investeringsprojecten in andere programma’s.

 • Deze daling van € 4,1 miljoen (2021 en verder) komt door overheveling 
van middelen uit de algemene stelpost in verband met het beschikbaar 
stellen van budget voor de zero based begroting van het 
ingenieursbureau.

 • Deze daling van € 4,0 miljoen (2021), daling van € 27,8 miljoen (2022), 
daling van € 27,6 miljoen (2023) daling van € 26,1 miljoen (2024) en 
daling van € 22,9 miljoen (2025) komt door de vrijval van de stelpost 
voor nieuwe investeringen. Op deze stelpost worden de rente en 
afschrijvingslasten begroot van lopende en nieuwe investeringen. 
Omdat de kapitaallasten zich niet zullen voordoen, vallen deze vrij.

 • Deze daling van € 1,0 miljoen (2021 en 2022) komt door overheveling 
van middelen uit de algemene stelpost in verband met het beschikbaar 
stellen van budget voor Bouw aan jouw Zuidoost en Community Wealth 
Building.

 • Deze daling van € 18,5 miljoen (2022 en verder) komt door over
heveling van middelen uit de stelpost Areaaluitbreiding naar de andere 
programma’s voor de realisatie van de groei van de stad.

 • Deze daling van € 10,7 miljoen (2022 en verder) komt door inzet van 
middelen vanuit de stelpost nominale ontwikkelingen.

 • Deze daling van € 5,4 miljoen (2023) en stijging van € 2,9 miljoen 
(2024) en stijging van € 2,5 miljoen (2025) komt door een kasschuif 
vanuit de algemene stelpost in verband met het verschuiven van 
middelen in programma’s.

 • Deze daling van € 2,4 miljoen (2021), daling van € 2,5 miljoen (2022), 
daling van € 2,7 miljoen (2023) daling van € 3,0 miljoen (2024) en 
daling van € 1,9 miljoen (2025) komt door overheveling van middelen 
uit de algemene stelpost in verband met het beschikbaar stellen voor 
de rente effecten van riolering en drinkwater.

 • De overige afwijkingen lichten we niet verder toe omdat deze kleiner 
zijn dan € 1,0 miljoen.
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Reserves

(bedragen x € 1 miljoen)

(bedragen x € 1 miljoen) 2021 2022 2023 2024 2025

Onttrekking 247,1 194,7 13,6 10,2 2,1

Toevoeging 174,7 200,6 251,7 39,8 49,4

Saldo laatst vastgestelde begroting 72,4 -5,9 -238,0 -50,0 -47,3

Onttrekking 38,1 0,4 2,1 0,0 0,0

Toevoeging 45,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Saldo effecten voorjaarsnota -7,2 0,4 2,1 0,0 0,0

Onttrekking 285,2 195,1 15,8 10,2 2,1

Toevoeging 219,9 200,6 251,7 39,8 49,4

Saldo na voorjaarsnota 65,2 -5,5 -235,9 -50,0 -47,3

Onttrekkingen
De totale onttrekking neemt toe met € 38,1 miljoen in 2021 en met 
€ 0,4 miljoen in 2022. In 2023 neemt de onttrekking toe met € 2,1 miljoen, 
in 2024 en 2025 blijven de reservemutaties ongewijzigd. Dit effect is het 
gevolg van de volgende afwijkingen: 

 • De toename in 2021 van € 38,1 miljoen betreft de volgende posten:
 – Een onttrekking van € 16,2 miljoen aan de post rekeningresultaat. 

Deze post is ook bij de toevoegingen zichtbaar, omdat dit bedrag 
toegevoegd wordt aan de algemene reserve.

 – Een onttrekking van € 10,6 miljoen aan de reserve overheveling 
gemeentefondsmiddelen decembercirculaire. Dit betreffen middelen 
die in 2020 ter beschikking zijn gesteld uit het gemeentefonds, 
maar in dat jaar niet tot (volledige) besteding zijn gekomen. 
De bestedingen vinden in 2021 in de verschillende programma’s 
waar de middelen betrekking op hebben tot besteding. 

 – Een onttrekking van € 5,7 miljoen aan de algemene reserve ten 
gevolge van nog niet bestede middelen uit de noodkas. In 2020 heeft 
het college € 17 miljoen uit de noodkas voor de culturele sector ter 
beschikking gesteld. Hiervan is voor in totaal € 11,3 miljoen aan 
aanvullende subsidies verleend. Hierdoor resteert per einde 2020 
€ 5,7 miljoen.

 – Een onttrekking van € 4,9 miljoen aan de reserve coalitiemiddelen. 
Dit betreffen coalitiemiddelen die in 2020 besteed zouden worden, 
maar in dat jaar niet tot (volledige) besteding zijn gekomen. 
De bestedingen vinden in 2021 in de verschillende programma’s 
waar de middelen betrekking op hebben tot besteding.

 – De overige afwijkingen lichten we niet verder toe omdat deze kleiner 
zijn dan € 1 miljoen.

 • De toename in 2022 wordt hier niet nader toegelicht vanwege de 
omvang va het bedrag.

 • De toename in 2023 wordt voor € 2,5 miljoen veroorzaakt door 
rijksmiddelen voor armoedebeleid die in 2021 niet tot besteding 
komen, maar in 2023. Daarom worden de middelen in 2021 
toegevoegd aan de reserve coalitiemiddelen en in 2023 hieraan 
onttrokken. Daarnaast is een kleine afname van de onttrekkingen 
begroot in 2023 die hier niet nader wordt toegelicht vanwege de 
omvang. 

Toevoegingen
De totale toevoeging neemt toe met € 45,3 miljoen in 2021. De reserve
mutatie in de jaren 2022 tot en met 2025 blijven ongewijzigd. Dit effect is het 
gevolg van de volgende afwijkingen: 

 • Een toename van € 20,0 miljoen in 2021 vanwege de instelling van de 
reserve Xaas. Xaas staat voor Anything as a Service en betreft een 
bepaald type investeringen in software. De reserve wordt ingesteld 
vanwege Xaas investeringen in software die volgens boekhoudkundige 
regels niet als investering op de balans mogen staan. Voor de komende 
jaren worden op deze manier middelen gereserveerd die tot uitgaven 
gaan leiden in deze software.

 • Een toename van € 16,2 miljoen in 2021 vanwege een toevoeging van 
het positieve rekeningresultaat 2020 aan de algemene reserve.

 • Een toename van € 6,6 miljoen vanwege een update van de externe 
rentelasten. Deze worden aan de algemene reserve toegevoegd 
conform de gebruikelijke systematiek. 

 • Een toename van € 2,5 miljoen in 2021 komt door rijksmiddelen voor 
armoedebeleid die in 2023 tot besteding komen. De middelen worden 
daarom in 2021 toegevoegd aan de reserve coalitiemiddelen en in 2023 
hier weer aan onttrokken voor bestedingen.
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3.A.5 Reserves
(bedragen x € 1 miljoen) 

(bedragen x € 1 miljoen) 2021 2022 2023 2024 2025

Onttrekkingen 1108,2 905,9 631,9 327,2 170,7

Toevoegingen 941,8 807,2 692,1 419,8 409,1

Saldo laatst vastgestelde begroting 166,4 98,7 -60,2 -92,7 -238,4

Onttrekkingen 110,3 204,2 16,2 27,1 184,9

Toevoegingen 24,8 58,7 51,3 13,1 34,4

Saldo effecten voorjaarsnota 85,5 145,5 -35,1 14,0 219,2

Onttrekkingen 1218,5 1110,1 648,1 354,3 355,6

Toevoegingen 966,6 865,9 743,4 433,0 374,7

Saldo na voorjaarsnota 251,9 244,2 -95,3 -78,7 -19,1

In het programma A5 worden de reserves verantwoord. Dit betreffen de 
mutaties in de reserves. Omdat ook in de verschillende programmaonderdelen 
waar de reserves aan gekoppeld zijn de mutaties verantwoord worden, zijn 
hier alleen de reserves die de grootste effecten in de voorjaarsnota kennen 
opgenomen.

In deze voorjaarsnota is tevens een totale verloopstaat van de reserves 
opgenomen (zie bijlage X). In onderstaande toelichting wordt volstaan met 
het toelichten van de grootste mutaties.

Onttrekkingen
De totale onttrekking neemt toe met € 110,3 miljoen in 2021 en met 
€ 204,2 miljoen in 2022. In 2023 neemt de onttrekking toe met € 16,2 miljoen, 
in 2024 met € 27,1 miljoen en in 2025 met € 184,9 miljoen. Dit effect is het 
gevolg van afwijkingen, waarvan de volgende de grootste zijn: 

 • Aan de reserve mobiliteitsfonds wordt in 2021 en 2022 respectievelijk 
€ 28,7 miljoen en € 5,4 miljoen minder onttrokken, in 2023 tot en met 
20245 is de onttrekking respectievelijk€ 26,9 miljoen, € 26,0 miljoen en 
€ 138,1 miljoen groter. Het Stedelijk Mobiliteitsfonds is ingesteld ter 
dekking van projecten die passen binnen de doelstellingen uit het 
uitvoeringsbesluit Mobiliteitsfonds. In hoofdstuk 3.2.1 is een 
uitgebreide toelichting gegeven op de afwijkingen. 

 • Aan de reserve Stadsbehoud wordt in 2021 en 2022 wordt respectievelijk 
€ 6,0 miljoen en € 16,2 miljoen meer onttrokken. In 2023 en 2024 is de 
onttrekking respectievelijk € 0,3 miljoen en € 1,9 miljoen lager en in 2025 
€ 3,9 miljoen hoger. 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, speelvoor zieningen 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. In hoofdstuk 3.2.1 is 
een uitgebreide toelichting gegeven op de afwijkingen. 

 • Aan de Reserve achterstallig onderhoud, infrastructuur, openbare 
ruimte en groen wordt in 2021 en 2022 respectievelijk € 26,7 miljoen en 
€ 6,4 miljoen meer onttrokken, in 2023 wordt € 35,4 miljoen minder 
onttrokken aan de reserve. In de jaren 2024 en 2025 zijn er geen 
wijzigingen in onttrekkingen aan deze reserve. De 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 deze aanpak verbonden 
ingrepen en activiteiten, zoals onderzoek, handhaving, monitoring, 
brandweerorganisatie en innovatie. In hoofdstuk 3.2.1 is een 
uitgebreide toelichting gegeven op de afwijkingen. 

 • Aan de Reserve Vereveningsfonds wordt in 2021 € 34,0 miljoen minder 
onttrokken, in 2022 € 24,3 miljoen meer, in 2023 en 2024 respectievelijk 
€ 16,2 en € 3,2 miljoen minder en in 2025 € 21,8 miljoen meer. Van deze 
reserve is een deel 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. In hoofdstuk 3.10.2 is een 
uitgebreide toelichting gegeven op de afwijkingen. 
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 • Aan de Reserve afkoopsommen erfpacht wordt in 2021, 2022 en 2023 
respectievelijk € 58,5 miljoen en € 151,9 miljoen en € 38,3 miljoen 
meer onttrokken. In de jaren 2024 en 2025 zijn er geen wijzigingen in 
onttrekkingen aan deze reserve. Deze reserve dient voor de financiering 
van de waarde van de in erfpacht uitgegeven gronden. In hoofdstuk 
3.10.3 is een uitgebreide toelichting gegeven op de afwijkingen. 

 • Een tweetal posten in het programma A4 Algemene dekkingsmiddelen. 
Een nadere toelichting op de reservemutaties is opgenomen in 
hoofdstuk 3.A.4:
 – Het rekeningresultaat 2020 van € 12,6 miljoen is eveneens een effect 

op de extra onttrekkingen vanwege de onttrekking in 2021.
 – Aan de reserve Gemeentefonds wordt in 2021 € 10,6 miljoen 

onttrokken. De reserve reserveert middelen afkomstig uit het 
gemeentefonds, die bij de september en decembercirculaire 
worden toegekend, voor zover het niet gaat om de algemene 
uitkering. Dit betreffen dus de gereserveerde middelen naar 
aanleiding van niet uitgegeven middelen in begrotingsjaar 2020. 

Toevoegingen
De totale toevoeging neemt toe met €24,8 miljoen in 2021 en met 
€ 58,7 miljoen in 2022. In 2023 neemt de onttrekking toe met € 51,3 miljoen, 
in 2024 met € 13,1 miljoen. In 2025 neemt de toevoeging af met 
€ 34,4 miljoen. Dit effect is het gevolg van afwijkingen, waarvan de volgende 
de grootste zijn:

 • Aan de reserve Stadsbehoud wordt naast genoemde afwijkingen in de 
onttrekkingen eveneens in 2021 € 28,9 miljoen meer toegevoegd, in 
2022 tot en met 2025 respectievelijk € 3,8 miljoen, € 3,4 miljoen, 
€ 3,0 miljoen en € 3,3 miljoen minder toegevoegd. In hoofdstuk 3.2 is 
een uitgebreide toelichting gegeven op de afwijkingen. 

 • Aan de Reserve Economische structuurversterking wordt in 2021 en 
2022 respectievelijk € 10,0 miljoen en € 4,3 miljoen meer toegevoegd. 
In de jaren 2023, 2024 en 2025 wordt jaarlijks € 8,5 miljoen minder 
toegevoegd aan de reserve. De reserve stimuleert de economische 
structuurversterking conform het door de gemeenteraad vastgestelde 
bestedingskader. In hoofdstuk 3.3.1 is een uitgebreide toelichting 
gegeven op de afwijkingen. 

 • Aan de Reserve vereveningsfonds wordt naast genoemde afwijkingen in 
de onttrekkingen eveneens in de jaren 2021 tot en met 2025 minder 
toegevoegd, respectievelijk € 65,8 miljoen, € 39,2 miljoen, 
€ 17,8 miljoen, € 5,9 miljoen en € 15,8 miljoen. In hoofdstuk 3.10.2 is 
een uitgebreide toelichting gegeven op de afwijkingen. 

 • Aan de Reserve Zuidas bijdrage dok en grondexploitaties wordt in 
2021, 2022 en 2023 respectievelijk € 27,1 miljoen, € 51,3 miljoen en 
€ 4,7 miljoen minder toegevoegd. In 2024 wordt € 33,8 miljoen meer 
toegevoegd en in 2025 € 3,5 miljoen minder. 10,0 miljoen en 
€ 4,3 miljoen meer toegevoegd. De reserve dient ter dekking van de 
gebiedsontwikkeling op de Zuidas en de bijdrage van de gemeente 
Amsterdam aan de ontwikkeling van Zuidas Dok. In hoofdstuk 3.10.2 is 
een uitgebreide toelichting gegeven op de afwijkingen. 

 • Aan de Reserve financiering erfpachtgrond wordt in 2021 tot en met 
2023 respectievelijk € 26,0 miljoen, € 149,0 miljoen en € 136 miljoen 
meer toegevoegd. In de jaren 2024 en 2025 zijn er geen wijzigingen in 
toevoegingen aan deze reserve. De reserve heeft ten doel zoveel 
mogelijk in erfpacht uitgegeven grond te financieren met eigen 
vermogen. In hoofdstuk 3.10.3 is een uitgebreide toelichting gegeven 
op de afwijkingen.

 • Aan de algemene reserve wordt in 2021 € 22,8 miljoen meer toegevoegd. 
In de jaren 2022 tot en met 2025 zijn er geen wijzigingen in toevoegingen 
aan deze reserve. In hoofdstuk 3A.4 is een uitgebreide toelichting 
gegeven op deze afwijking.

 • De egalisatiereserve Xaas is in 2021 nieuw gevormd en heeft als 
doelstelling het omzetten kapitaallasten van XaaSinvesteringen in 
exploitatielasten, om vertraging in de uitvoering van de investering te 
voorkomen. De toevoeging aan de reserve in 2021 is € 20,0 miljoen. 
In hoofdstuk 3A.4 is een uitgebreide toelichting gegeven op de 
instelling van deze reserve.
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3.B Bestuur en organisatie
(bedragen x € 1 miljoen) 

(bedragen x € 1 miljoen) 2021 2022 2023 2024 2025

Baten 82,6 78,7 73,7 68,7 68,7

Lasten 640,3 623,7 603,8 589,1 587,5

Saldo laatst vastgestelde begroting -557,7 -545,0 -530,1 -520,4 -518,7

Baten 9,0 1,2 5,1 1,2 1,2

Lasten 39,1 28,0 28,9 29,1 26,5

Saldo effecten voorjaarsnota -30,1 -26,8 -23,8 -27,9 -25,3

Baten 91,6 79,9 78,8 69,9 69,9

Lasten 679,4 651,7 632,7 618,2 614,0

Saldo na voorjaarsnota -587,8 -571,8 -553,9 -548,3 -544,1

Op programmaniveau worden geen toelichtingen geschreven, dit gebeurt per programma onderdeel.
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3.B.1 Overhead
(bedragen x € 1 miljoen) 

(bedragen x € 1 miljoen) 2021 2022 2023 2024 2025

Baten 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6

Lasten 579,4 562,3 545,0 530,5 528,8

Saldo laatst vastgestelde begroting -569,9 -552,7 -535,4 -520,9 -519,3

Baten 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7

Lasten 6,7 8,2 8,6 8,2 5,3

Saldo effecten voorjaarsnota -7,3 -8,8 -9,2 -8,9 -6,0

Baten 9,0 8,9 8,9 8,9 8,9

Lasten 586,2 570,4 553,5 538,7 534,2

Saldo na voorjaarsnota -577,2 -561,5 -544,7 -529,8 -525,3

Baten
De totale baten dalen met € 0,6 miljoen in 2021 en vanaf 2022 met 
€ 0,7 miljoen structureel. De daling wordt veroorzaakt door diverse neutrale 
mutaties die geen effect op het totale begrotingssaldo hebben.

Lasten
De totale lasten stijgen met € 6,7 miljoen in 2021 en met € 8,2 miljoen in 
2022. In 2023 stijgen de lasten met € 8,6 miljoen, in 2024 met € 8,2 miljoen 
en in 2025 met € 5,3 miljoen.

Dit effect is het gevolg van de volgende afwijkingen:
 • Hogere lasten van € 8,4 miljoen in 2021 door neutrale mutaties tussen 

overige beleidsprogramma’s, programma onderdeel B.2. Vastgoed en 
onderdeel B.1., Overhead. Gemeentebreed zijn de mutaties saldo 
neutraal. Het betreft onder andere de verwerking van taakstellingen die 
als stelpost op onderdeel B.1, Overhead waren opgenomen en nu in de 
beleidsprogramma’s zijn verwerkt alsmede het actualiseren van de 
formatie.  
Als gevolg hiervan stijgen in 2022 de lasten per saldo met € 3,2 miljoen, 
in 2023 met € 2,5 miljoen, in 2024 en 2025 met € 3,1 miljoen.

 • Hogere lasten van € 1,2 miljoen in 2021 en € 2,5 miljoen in 2022 en 
2023 door kosten voor de optimalisatie van het Wet Openbaarheid van 
Bestuur (WOB) proces.

 • Lagere lasten in 2021 van € 2,9 miljoen door de actualisatie van de 
kapitaallasten. Dit komt vooral door de aanpassing in de afschrijvingen 
van € 2,7 miljoen omdat de digitale verbindingen tussen en binnen 
onze panden niet meer geactiveerd mogen worden. Als gevolg hiervan 
vallen kapitaallasten vrij in 2021, 2022 en 2023. Door reguliere 
investeringen stijgen in 2022 de kapitaallasten per saldo met € 2,5 miljoen 
en in 2023 met € 3,6 miljoen. In 2024 stijgen de kapitaallasten met 
€ 5,1 miljoen en in 2025 met € 2,2 miljoen.

Reserves

(bedragen x € 1 miljoen)

(bedragen x € 1 miljoen) 2021 2022 2023 2024 2025

Onttrekking 1,2 0,9 0,6 0,0 0,0

Toevoeging 0,4 0,4 0,2 0,0 0,0

Saldo laatst vastgestelde begroting 0,8 0,6 0,4 0,0 0,0

Onttrekking 0,5 0,9 0,5 0,1 0,1

Toevoeging 2,2 0,4 0,2 0,0 0,0

Saldo effecten voorjaarsnota -2,7 -0,5 -0,3 0,1 0,1

Onttrekking 0,6 0,1 0,1 0,1 0,1

Toevoeging 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Saldo na voorjaarsnota -1,9 0,1 0,1 0,1 0,1

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

Toevoegingen
Het totaal van de hogere toevoeging van € 2,2 miljoen in 2021 bestaat uit de 
volgende mutaties:

 • Toevoeging aan de reserve van € 2,5 miljoen in verband met het 
transitieplan werven. 

 • De overige toevoegingen worden niet toegelicht omdat zijn kleiner zijn 
dan € 1 miljoen (2021 tot en met 2023).
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3.B.2 Vastgoed
(bedragen x € 1 miljoen) 

(bedragen x € 1 miljoen) 2021 2022 2023 2024 2025

Baten 72,3 68,5 63,5 58,5 58,5

Lasten 32,1 32,4 30,2 29,9 29,9

Saldo laatst vastgestelde begroting 40,3 36,0 33,3 28,6 28,6

Baten 9,5 1,9 5,8 1,9 1,9

Lasten 32,6 20,5 21,3 21,9 22,2

Saldo effecten voorjaarsnota -23,1 -18,7 -15,5 -20,0 -20,4

Baten 81,9 70,3 69,2 60,3 60,3

Lasten 64,7 53,0 51,4 51,8 52,2

Saldo na voorjaarsnota 17,2 17,4 17,8 8,5 8,2

Baten
De totale baten stijgen met € 9,5 miljoen in 2021 en met € 1,9 miljoen in 
2022. In 2023 stijgen de baten met € 5,8 miljoen, in 2024 met € 1,9 miljoen 
en in 2025 met € 1,9 miljoen. Dit effect is het gevolg van de volgende 
afwijkingen: 

 • Een toename van de verkoopopbrengst van vastgoed van € 7,5 miljoen 
in 2021, welke het gevolg is van het bruto opnemen van de verkoop
opbrengst volgend uit het verkoopprogramma Vastgoed. Hiertegenover 
staan hogere lasten.

 • Een verschuiving van verkoopopbrengsten van 2021 naar 2023 
(€ 3,9 miljoen). Door de coronacrisis loopt het verkoopproces moeizaam 
en verwachten we dat een deel van de eerder geraamde verkooptaak
stelling doorschuift in de tijd.

 • Een hogere verkoopopbrengst in 2021 van € 4 miljoen door de verkoop 
van extra gemeentelijk vastgoed als dekkingsmaatregel voor de 
uitbreiding van de maatwerkregeling huurders gemeentelijk Vastgoed. 

 • Hogere structurele huuropbrengsten in 2021 door indexatie van de 
huren (€ 1,9 miljoen).

Lasten
De totale lasten stijgen met € 32,6 miljoen in 2021 en met € 20,5 miljoen in 
2022. In 2023 stijgen de lasten met € 21,3 miljoen, in 2024 met € 21,9 miljoen 
en in 2025 met € 22,2 miljoen. Dit effect is het gevolg van de volgende 
afwijkingen: 

 • Hogere lasten van € 18,4 miljoen als gevolg van de actualisatie van de 
kapitaallasten.

 • Hogere loonkosten in dit onderdeel. Dit betreft een neutrale 
verschuiving van de loonkosten van € 3,2 miljoen van onderdeel B1, 
overhead naar onderdeel B2, Vastgoed. De begrote personeelskosten 
sluiten daarmee aan op de werkelijke verdeling van de capaciteit tussen 
de ambtelijke huisvesting en gemeentelijk vastgoed. 

 • Dotatie aan de voorziening maatwerkregeling huurders gemeentelijk 
vastgoed (incidenteel) van € 4,9 miljoen. Deze voorziening is gevormd 
ter dekking van de huurkorting voor de huurders van gemeentelijk 
vastgoed als gevolg van de coronacrisis. Naast de dekking vanuit het 
verkoopprogramma komt € 0,9 miljoen vanuit de voorziening dubieuze 
debiteuren.

 • Hogere lasten door afboeken activa door verkoop van vastgoed van 
€ 7,5 miljoen. Dit als gevolg van het bruto opnemen van de opbrengsten 
uit het verkoopprogramma, zie ook toelichting bij de baten.

 • Hogere lasten autonome ontwikkelingen van € 1,9 miljoen die 
gemeentebreed saldoneutraal zijn.
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Reserves

(bedragen x € 1 miljoen)

(bedragen x € 1 miljoen) 2021 2022 2023 2024 2025

Onttrekking 3,5 3,5 3,5 3,5 1,8

Toevoeging 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Saldo laatst vastgestelde begroting 3,5 3,5 3,5 3,5 1,8

Onttrekking 1,7 1,7 1,7 1,7 0,0

Toevoeging 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Saldo effecten voorjaarsnota -2,5 -1,7 -1,7 -1,7 0,0

Onttrekking 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

Toevoeging 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Saldo na voorjaarsnota 1,0 1,8 1,8 1,8 1,8

Onttrekkingen
De totale onttrekking neemt structureel af met € 1,7 miljoen. Dit effect is het 
gevolg van de volgende afwijkingen: 

 • Een structurele afname van € 1,7 miljoen door het corrigeren van een 
fout in de begroting. Hiermee wordt een dubbele onttrekking aan de 
reserve hersteld. Gemeentebreed is dit saldoneutraal.

Toevoegingen
De totale toevoeging neemt incidenteel toe met € 0,8 miljoen in 2021 door 
de overheveling van een financieringsreserve voor de dekking van de 
kapitaallasten van drie sportcomplexen vanuit programma onderdeel Sport 
naar dit programma onderdeel.
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3.B.3 Bestuur
(bedragen x € 1 miljoen) 

(bedragen x € 1 miljoen) 2021 2022 2023 2024 2025

Baten 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

Lasten 28,8 29,0 28,6 28,7 28,7

Saldo laatst vastgestelde begroting -28,1 -28,3 -27,9 -28,0 -28,0

Baten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Lasten 0,3 0,7 0,9 1,0 1,0

Saldo effecten voorjaarsnota 0,3 0,7 0,9 1,0 1,0

Baten 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

Lasten 28,4 28,3 27,7 27,7 27,7

Saldo na voorjaarsnota -27,7 -27,6 -27,0 -27,0 -27,0

Baten
Er is geen afwijking op de baten.

Lasten
De totale lasten dalen met € 0,3 miljoen in 2021 en met € 0,7 miljoen in 2022. 
In 2023 dalen de lasten verder met € 0,9 miljoen naar een structureel niveau 
van € 27,7 miljoen.

Alle afwijkingen hebben betrekking op mutaties die neutraal dan wel technisch 
van aard zijn.

Reserves 
Er zijn voor dit programmaonderdeel geen reservemutaties.
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4.1 Baten en lasten programma’s
Programmabegroting per programma (bedragen x € 1 miljoen) 

Programma 1 Veiligheid

(bedragen x € 1 miljoen) 2021 2022 2023 2024 2025

Baten 22,5 18,8 17,8 17,8 17,8

Lasten 231,1 228,9 222,0 223,8 220,5

waarvan apparaatslasten 84,9 83,8 82,8 82,8 82,8

Totaal Programma 1 Veiligheid -208,5 -210,1 -204,2 -206,0 -202,8

Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

(bedragen x € 1 miljoen) 2021 2022 2023 2024 2025

Baten 465,8 472,3 459,9 461,7 494,2

Lasten 569,1 564,9 506,4 511,0 542,8

waarvan apparaatslasten 57,2 53,8 33,3 33,3 33,8

Totaal Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat -103,3 -92,6 -46,5 -49,3 -48,6

Programma 3 Economie

(bedragen x € 1 miljoen) 2021 2022 2023 2024 2025

Baten 24,9 19,9 19,5 18,0 18,0

Lasten 74,3 65,8 51,6 46,3 45,6

waarvan apparaatslasten 17,2 17,1 17,0 17,0 17,0

Totaal Programma 3 Economie -49,4 -45,9 -32,0 -28,3 -27,5
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Programma 4 Kunst, cultuur en erfgoed

(bedragen x € 1 miljoen) 2021 2022 2023 2024 2025

Baten 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

Lasten 212,2 180,5 181,2 180,7 175,7

waarvan apparaatslasten 4,2 4,2 3,9 3,7 3,7

Totaal Programma 4 Kunst, cultuur en erfgoed -211,3 -179,5 -180,3 -179,7 -174,8

Programma 5 Onderwijs

(bedragen x € 1 miljoen) 2021 2022 2023 2024 2025

Baten 63,9 60,9 60,9 60,9 60,9

Lasten 262,8 260,2 248,8 254,6 257,4

waarvan apparaatslasten 29,4 28,1 27,2 27,2 26,6

Totaal Programma 5 Onderwijs -198,9 -199,2 -187,9 -193,7 -196,4

Programma 6 Sport

(bedragen x € 1 miljoen) 2021 2022 2023 2024 2025

Baten 30,2 16,9 16,9 16,9 16,9

Lasten 88,4 71,3 69,2 68,2 68,7

waarvan apparaatslasten 21,4 21,2 20,9 20,9 20,9

Totaal Programma 6 Sport -58,2 -54,4 -52,3 -51,3 -51,8

Programma 7 Werk, inkomen en participatie

(bedragen x € 1 miljoen) 2021 2022 2023 2024 2025

Baten 756,5 666,3 666,1 666,0 666,0

Lasten 1180,1 1084,6 1049,1 1026,5 1028,3

waarvan apparaatslasten 152,4 137,0 121,0 118,4 118,5

Totaal Programma 7 Werk, inkomen en participatie -423,6 -418,3 -383,0 -360,5 -362,3
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Programma 8 Volksgezondheid, jeugd en zorg

(bedragen x € 1 miljoen) 2021 2022 2023 2024 2025

Baten 120,8 69,9 69,8 70,0 70,0

Lasten 1127,6 1009,8 952,0 942,1 943,1

waarvan apparaatslasten 171,1 136,0 133,5 133,4 134,0

Totaal Programma 8 Volksgezondheid, jeugd en zorg -1006,8 -939,9 -882,1 -872,1 -873,1

Programma 9 Duurzaamheid en ruimtelijke ordening

(bedragen x € 1 miljoen) 2021 2022 2023 2024 2025

Baten 405,5 417,1 429,9 438,2 444,4

Lasten 471,4 480,2 465,7 469,7 435,9

waarvan apparaatslasten 1471,0 1390,0 1321,1 1303,4 1299,5

Totaal Programma 9 Duurzaamheid en ruimtelijke ordening -65,9 -63,0 -35,8 -31,5 8,6

Programma 10 Grond

(bedragen x € 1 miljoen) 2021 2022 2023 2024 2025

Baten 868,3 725,0 876,3 843,0 654,7

Lasten 556,5 475,8 585,1 603,3 519,2

waarvan apparaatslasten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Totaal Programma 10 Grond 311,9 249,2 291,1 239,7 135,4

Programma 11 Wonen en groen

(bedragen x € 1 miljoen) 2021 2022 2023 2024 2025

Baten 88,5 87,7 87,8 87,0 87,0

Lasten 414,9 380,5 344,2 317,4 309,7

waarvan apparaatslasten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Totaal Programma 11 Wonen en groen -326,4 -292,7 -256,4 -230,4 -222,7
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Programma 12 Moderne open overheid

(bedragen x € 1 miljoen) 2021 2022 2023 2024 2025

Baten 43,4 43,0 42,5 50,3 50,3

Lasten 124,2 112,3 103,9 105,6 104,4

waarvan apparaatslasten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Totaal Programma 12 Moderne open overheid -80,8 -69,4 -61,4 -55,3 -54,1

Programma A Algemene dekkingsmiddelen

(bedragen x € 1 miljoen) 2021 2022 2023 2024 2025

Baten 2854,2 2806,0 2905,7 2946,9 3005,0

Lasten 88,4 160,1 216,0 291,8 371,7  

waarvan apparaatslasten 30,4 29,9 28,9 28,7 29,5

Saldo van baten en lasten 2765,9 2645,8 2689,7 2655,1 2633,3  

Ontrekkingen reserves 1218,5 1110,1 648,1 354,3 355,6

Toevoegingen reserves 966,6 865,9 743,4 433,0 374,7

Saldo van onttrekkingen en toevoegingen 251,9 244,2 95,3 78,7 19,1

Totaal Programma A Algemene dekkingsmiddelen 3017,8 2890,0 2594,4 2576,4 2614,2  

Programma B Bestuur en organisatie

(bedragen x € 1 miljoen) 2021 2022 2023 2024 2025

Baten 91,6 79,9 78,8 69,9 69,9

Lasten 679,4 651,7 632,7 618,2 614,0

waarvan apparaatslasten 595,4 579,7 562,8 547,9 543,4

Totaal Programma B Bestuur en organisatie -587,8 -571,8 -553,9 -548,3 -544,1



114

H 4.2

4.2 Baten en lasten per programmaonderdeel
Programmabegroting per programma (bedragen x € 1 miljoen)

Programma 1 Veiligheid

(bedragen x € 1 miljoen) 2021 2022 2023 2024 2025

Programmaonderdeel 1.1 Brandweer en crisisbeheersing

Baten 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9

Lasten 80,0 79,9 79,1 79,1 79,1

Saldo van baten en lasten -77,1 -77,0 -76,2 -76,2 -76,1

Programmaonderdeel 1.2 Openbare orde en veiligheid

Baten 19,6 15,9 14,8 14,8 14,8

Lasten 151,1 149,0 142,9 144,7 141,4

Saldo van baten en lasten -131,5 -133,1 -128,1 -129,9 -126,6

Programma 1 Veiligheid -208,5 -210,1 -204,2 -206,0 -202,8
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Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

(bedragen x € 1 miljoen) 2021 2022 2023 2024 2025

Programmaonderdeel 2.1 Verkeer, vervoer en parkeren

Baten 287,5 346,8 336,9 337,3 338,9

Lasten 277,5 324,8 289,8 297,9 302,6

Saldo van baten en lasten 10,0 22,0 47,2 39,4 36,3

Programmaonderdeel 2.2 Water

Baten 46,3 4,6 4,1 4,4 4,4

Lasten 100,7 57,5 31,6 28,5 28,7

Saldo van baten en lasten -54,4 -52,9 -27,6 -24,1 -24,3

Programmaonderdeel 2.3 Openbaar vervoer

Baten 132,0 120,9 118,9 120,1 150,9

Lasten 190,9 182,6 185,0 184,7 211,5

Saldo van baten en lasten -58,9 -61,6 -66,1 -64,6 -60,6

Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat -103,3 -92,6 -46,5 -49,3 -48,6

Programma 3 Economie

(bedragen x € 1 miljoen) 2021 2022 2023 2024 2025

Programmaonderdeel 3.1 Economie en innovatie

Baten 24,9 19,9 19,5 18,0 18,0

Lasten 74,3 65,8 51,6 46,3 45,6

Saldo van baten en lasten -49,4 -45,9 -32,0 -28,3 -27,5

Programma 3 Economie -49,4 -45,9 -32,0 -28,3 -27,5
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Programma 4 Kunst, cultuur en erfgoed

(bedragen x € 1 miljoen) 2021 2022 2023 2024 2025

Programmaonderdeel 4.1 Kunst en cultuur

Baten 771 771 771 771 771

Lasten 208,8 177,3 178,4 178,0 173,1

Saldo van baten en lasten -208,1 -176,5 -177,7 -177,3 -172,3

Programmaonderdeel 4.2 Erfgoed

Baten 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Lasten 3,4 3,2 2,8 2,6 2,6

Saldo van baten en lasten -3,2 -3,0 -2,6 -2,4 -2,4

Programma 4 Kunst, cultuur en erfgoed -211,3 -179,5 -180,3 -179,7 -174,8

Programma 5 Onderwijs

(bedragen x € 1 miljoen) 2021 2022 2023 2024 2025

Programmaonderdeel 5.1 Onderwijs

Baten 63,9 60,9 60,9 60,9 60,9

Lasten 262,8 260,2 248,8 254,6 257,4

Saldo van baten en lasten -198,9 -199,2 -187,9 -193,7 -196,4

Programma 5 Onderwijs -198,9 -199,2 -187,9 -193,7 -196,4
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Programma 6 Sport

(bedragen x € 1 miljoen) 2021 2022 2023 2024 2025

Programmaonderdeel 6.1 Sport

Baten 30,2 16,9 16,9 16,9 16,9

Lasten 88,4 71,3 69,2 68,2 68,7

Saldo van baten en lasten -58,2 -54,4 -52,3 -51,3 -51,8

Programma 6 Sport -58,2 -54,4 -52,3 -51,3 -51,8

Programma 7 Werk, inkomen en participatie

(bedragen x € 1 miljoen) 2021 2022 2023 2024 2025

Programmaonderdeel 7.1 Inkomensregelingen

Baten 738.171 659.279 659.279 659.279 659.279

Lasten 819,0 743,7 739,0 742,8 746,4

Saldo van baten en lasten -80,8 -84,5 -79,7 -83,5 -87,1

Programmaonderdeel 7.2 Werk, participatie en inburgering

Baten 17,6 6,2 6,0 5,9 5,9

Lasten 233,0 218,2 196,5 172,6 170,8

Saldo van baten en lasten -215,3 -212,0 -190,5 -166,7 -164,9

Programmaonderdeel 7.3 Armoede en schuldhulp

Baten 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8

Lasten 128,2 122,7 113,6 111,1 111,1

Saldo van baten en lasten -127,5 -121,9 -112,8 -110,3 -110,3

Programma 7 Werk, inkomen en participatie -423,6 -418,3 -383,0 -360,5 -362,3
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Programma 8 Volksgezondheid, jeugd en zorg

(bedragen x € 1 miljoen) 2021 2022 2023 2024 2025

Programmaonderdeel 8.1 Basisvoorzieningen

Baten 96.087 43.221 43.059 43.059 43.059

Lasten 280,9 220,8 215,9 213,1 212,8

Saldo van baten en lasten -184,8 -177,6 -172,8 -170,0 -169,8

Programmaonderdeel 8.2 Wijkteams

Baten 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Lasten 87,3 104,5 107,8 108,0 108,5

Saldo van baten en lasten -87,2 -104,4 -107,7 -107,9 -108,4

Programmaonderdeel 8.3 Individuele voorzieningen

Baten 24,7 26,6 26,7 26,9 26,9

Lasten 751,7 676,7 621,7 614,6 615,2

Saldo van baten en lasten -727,0 -650,1 -595,0 -587,7 -588,3

Programmaonderdeel 8.4 Diversiteit

Baten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Lasten 7,8 7,8 6,5 6,5 6,5

Saldo van baten en lasten -7,8 -7,8 -6,5 -6,5 -6,5

Programma 8 Volksgezondheid, jeugd en zorg -1006,8 -939,9 -882,1 -872,1 -873,1
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Programma 9 Duurzaamheid en ruimtelijke ordening

(bedragen x € 1 miljoen) 2021 2022 2023 2024 2025

Programmaonderdeel 9.1 Riool en drinkwater

Baten 207.419 217.849 222.583 227.121 233.368

Lasten 202,9 210,3 214,3 218,5 224,5

Saldo van baten en lasten 4,5 7,6 8,3 8,6 8,9

Programmaonderdeel 9.2 Afval en grondstoffen

Baten 183,9 185,5 197,9 201,7 201,7

Lasten 146,8 148,8 157,4 159,8 159,9

Saldo van baten en lasten 37,1 36,7 40,5 41,9 41,8

Programmaonderdeel 9.3 Duurzaamheid en milieubeheer

Baten 5,3 5,0 1,3 1,3 1,3

Lasten 85,4 90,2 73,3 71,3 31,7

Saldo van baten en lasten -80,0 -85,2 -72,0 -70,0 -30,4

Programmaonderdeel 9.4 Ruimtelijke ordening

Baten 0,5 0,4 0,2 0,2 0,2

Lasten 28,2 22,8 12,7 12,1 11,9

Saldo van baten en lasten -27,7 -22,4 -12,9 -12,3 -12,1

Programmaonderdeel 9.5 Begraafplaatsen en crematoria

Baten 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3

Lasten 8,1 8,0 7,9 7,9 7,9

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

Programma 9 Duurzaamheid en ruimtelijke ordening -65,9 -63,0 -35,8 -31,5 8,6
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Programma 10 Grond

(bedragen x € 1 miljoen) 2021 2022 2023 2024 2025

Programmaonderdeel 10.1 Grond

Baten 539,8 441,0 608,9 622,9 445,0

Lasten 504,3 429,2 540,9 559,3 474,7

Saldo van baten en lasten 35,6 11,8 68,1 63,6 -29,7

Programmaonderdeel 10.2 Erfpacht

Baten 328,5 284,0 267,3 220,1 209,7

Lasten 52,2 46,6 44,3 44,1 44,5

Saldo van baten en lasten 276,3 237,4 223,1 176,0 165,1

Programma 10 Grond 311,9 249,2 291,1 239,7 135,4

Programma 11 Wonen en groen

(bedragen x € 1 miljoen) 2021 2022 2023 2024 2025

Programmaonderdeel 11.1 Wonen en bouwen

Baten 60,3 59,6 57,7 56,8 56,8

Lasten 159,8 155,1 126,5 114,4 108,9

Saldo van baten en lasten -99,5 -95,6 -68,8 -57,6 -52,1

Programmaonderdeel 11.2 Onderhoud openbare ruimte en reiniging

Baten 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5

Lasten 150,3 144,9 142,6 140,1 140,0

Saldo van baten en lasten -124,9 -119,4 -117,1 -114,6 -114,5

Programmaonderdeel 11.3 Groen en dierenwelzijn

Baten 2,7 2,7 4,7 4,7 4,7

Lasten 104,7 80,4 75,2 62,9 60,8

Saldo van baten en lasten -102,1 -77,8 -70,5 -58,2 -56,1

Programma 11 Wonen en groen -326,4 -292,7 -256,4 -230,4 -222,7
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Programma 12 Moderne open overheid

(bedragen x € 1 miljoen) 2021 2022 2023 2024 2025

Programmaonderdeel 12.1 Digitale stad, interactie en informatie

Baten 43,4 43,0 42,5 50,3 50,3

Lasten 111,1 99,6 94,6 101,2 100,0

Saldo van baten en lasten -67,7 -56,7 -52,1 -50,9 -49,8

Programmaonderdeel 12.2 Democratisering

Baten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Lasten 13,1 12,7 9,3 4,3 4,3

Saldo van baten en lasten -13,1 -12,7 -9,3 -4,3 -4,3

Programma 12 Moderne open overheid -80,8 -69,4 -61,4 -55,3 -54,1
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Programma A Algemene dekkingsmiddelen

(bedragen x € 1 miljoen) 2021 2022 2023 2024 2025

Programmaonderdeel A.1 Financiering en deelnemingen

Baten 73,6 50,2 76,1 75,0 75,0

Lasten 26,6 13,1 0,6 6,7 9,7

Saldo van baten en lasten 47,0 37,1 75,5 81,7 84,6

Programmaonderdeel A.2 Lokale heffingen

Baten 318,4 393,0 433,2 448,1 448,1

Lasten 26,8 26,5 24,6 24,5 25,2

Saldo van baten en lasten 291,7 366,5 408,7 423,6 422,9

Programmaonderdeel A.3 Gemeentefonds

Baten 2447,7 2348,3 2382,0 2409,4 2467,6

Lasten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Saldo van baten en lasten 2447,7 2348,3 2382,0 2409,4 2467,6

Programmaonderdeel A.4 Overige eigen middelen en onvoorzien

Baten 14,6 14,4 14,4 14,4 14,4

Lasten 35,0 120,6 190,9 274,0 356,2 

Saldo van baten en lasten  20,5 -106,2 -176,5 -259,6 -341,8  

Programmaonderdeel A.5 Reserves

Onttrekkingen 1218,5 1110,1 648,1 354,3 355,6

Toevoegingen 966,6 865,9 743,4 433,0 374,7

Saldo van onttrekkingen en toevoegingen 251,9 244,2 -95,3 -78,7 -19,1

Programma A Algemene dekkingsmiddelen 3017,8 2890,0 2594,4 2576,4 2614,2  
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Programma B Bestuur en organisatie

(bedragen x € 1 miljoen) 2021 2022 2023 2024 2025

Programmaonderdeel B.1 Overhead

Baten 9,0 8,9 8,9 8,9 8,9

Lasten 586,2 570,4 553,5 538,7 534,2

Saldo van baten en lasten -577,2 -561,5 -544,7 -529,8 -525,3

Programmaonderdeel B.2 Vastgoed

Baten 81,9 70,3 69,2 60,3 60,3

Lasten 64,7 53,0 51,4 51,8 52,2

Saldo van baten en lasten 17,2 17,4 17,8 8,5 8,2

Programmaonderdeel B.3 Bestuur

Baten 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

Lasten 28,4 28,3 27,7 27,7 27,7

Saldo van baten en lasten -27,7 -27,6 -27,0 -27,0 -27,0

Programma B Bestuur en organisatie -587,8 -571,8 -553,9 -548,3 -544,1
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4.3 Verloopstaat reserves
Programma onderdeel, Naam, Doel reserve ID-nr Instellings-

jaar
Soort reserve Max toegestane 

omvang 
Rekening 

2020
Toevoe-

ging 
Onttrek-

king 
Vrijval Verwachte 

stand ultimo 
2021

Verwachte 
stand ultimo 

2022

Verwachte 
stand ultimo 

2023

Verwachte 
stand ultimo 

2024

Verwachte 
stand ultimo 

2025

01.2 Openbare orde en veiligheid 13014 2019 Overige 
bestemmings
reserve

n.v.t. 3,0 0,0 1,3 0,0 1,7 1,7 1,7 4,7 4,7

Reserve Amsterdam 750
De financiering van activiteiten rondom de viering van het 750jarig bestaan van Amsterdam in 2025.

01.2 Openbare orde en veiligheid 87061 1999 Overige 
bestemmings
reserve

n.v.t. 2,8 0,0 0,7 0,0 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1

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.

02.1 Verkeer, vervoer en parkeren 70002 1998 Egalisatie reserve n.v.t. 216,9 89,3 159,9 0,0 146,3 108,6 69,8 35,3 7,8

Reserve Stedelijk Mobiliteitsfonds
Dekking van projecten die passen binnen de doelstellingen uit het uitvoeringsbesluit Mobiliteitsfonds.

02.1 Verkeer, vervoer en parkeren 70025 2019 Egalisatie reserve n.v.t. 22,5 64,1 56,3 0,0 30,2 0,0 0,0 11,3 22,1

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, straat
meubilair, 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, verschillen
de activiteiten en over de jaren heen. Financiële afwijkingen worden binnen het programma opgevangen door vereffening tussen de arealen.

02.1 Verkeer, vervoer en parkeren 70027 2019 Overige 
bestemmings
reserve

n.v.t. 6,6 0,0 1,2 0,0 5,5 4,6 3,6 2,6 0,0

Zuidelijke IJ-oevers (POR)
De reserve is bestemd voor de voorbereiding en uitvoering van het Plan Openbare Ruimte Zuidelijke IJoever (Oosterdok en Stationsplein).

02.1 Verkeer, vervoer en parkeren 70048 2007 Overige 
bestemmings
reserve

n.v.t. 9,8 0,0 7,4 0,0 2,4 2,2 0,0 0,0 0,0

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 ontmoetings
plek en als cultureel centrum van Amsterdam.

02.1 Verkeer, vervoer en parkeren 70050 2005 Overige 
bestemmings
reserve

n.v.t. 8,4 0,0 5,8 0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Rode Loper
De bouw van vier stations voor de NoordZuidlijn 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.

02.1 Verkeer, vervoer en parkeren 70077 2014 Overige 
bestemmings
reserve

n.v.t. 10,4 0,0 9,8 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Stationseiland
Dekking van de projectkosten Stationseiland / De Entree.

(bedragen x € 1 miljoen) 
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Programma onderdeel, Naam, Doel reserve ID-nr Instellings-
jaar

Soort reserve Max toegestane 
omvang 

Rekening 
2020

Toevoe-
ging 

Onttrek-
king 

Vrijval Verwachte 
stand ultimo 

2021

Verwachte 
stand ultimo 

2022

Verwachte 
stand ultimo 

2023

Verwachte 
stand ultimo 

2024

Verwachte 
stand ultimo 

2025

02.1 Verkeer, vervoer en parkeren 70080 2019 Overige 
bestemmings
reserve

n.v.t. 93,7 72,2 106,5 0,0 59,4 1,4 2,3 2,3 2,3

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.

02.1 Verkeer, vervoer en parkeren 70170 2017 Financierings
reserve

n.v.t. 132,7 57,7 4,1 0,0 186,2 223,1 242,2 250,0 256,9

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.

02.3 Openbaar vervoer 70006 2000 Overige 
bestemmings
reserve

n.v.t. 1,8 0,0 1,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0

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.

02.3 Openbaar vervoer 70075 2017 Overige 
bestemmings
reserve

n.v.t. 5,6 0,0 1,6 0,0 4,0 4,0 0,8 0,0 0,0

Reguliere vervanging IJveren
Voor incidentele vervangingsinvesteringen in de veerverbindingen over het IJ.

03.1 Economie en innovatie 73015 2009 Egalisatie reserve n.v.t. 0,2 0,0 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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.

03.1 Economie en innovatie 73031 2014 Overige 
bestemmings
reserve

n.v.t. 21,5 0,0 6,0 0,0 15,5 10,3 5,2 2,8 0,0

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.

03.1 Economie en innovatie 73035 2015 Overige 
bestemmings
reserve

n.v.t. 16,7 17,0 18,3 4,7 10,7 7,1 4,3 2,7 2,3

Reserve Economische structuurversterking
Het stimuleren van economische structuurversterking conform het door de gemeenteraad vastgestelde bestedingskader.

04.1 Kunst en cultuur 79059 2014 Egalisatie reserve n.v.t. 0,6 1,5 0,0 0,0 2,0 3,5 2,0 0,6 0,6

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.

04.2 Erfgoed 44015 2019 Overige 
bestemmings
reserve

n.v.t. 0,4 0,0 0,2 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Opzetten landelijke erfgoed registratie
Er voor zorgen dat de registratie van erfgoedgegevens voldoet aan de eisen van de Omgevingswet.
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05.1 Onderwijs 55024 2014 Overige 
bestemmings
reserve

n.v.t. 0,9 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Reserve VVE (voorm. Stadsdelen)
Het realiseren van nieuwe Voorschoollokalen.

06.1 Sport 56027 2015 Financierings
reserve

n.v.t. 14,0 0,0 0,7 0,8 12,6 11,9 11,2 10,6 9,9

Financieringsreserve sportaccommodaties
De reserve is de dekking voor de afschrijvingslasten van de kredieten voor het Sportaccommodatiefonds.

06.1 Sport 56080 2014 Overige 
bestemming
reserve

n.v.t. 3,9 0,5 4,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Reserve sportevenementen
Middelen bestemmen voor toekomstige topsportevenementen, zoals het EK 2020.

07.1 Inkomens regelingen 52050 2004 Egalisatie reserve n.v.t. 112,4 0,0 26,2 2,0 84,2 63,2 51,0 38,8 26,6

Reserve egalisatie inkomensdeel en conjunctuur
Egaliseren van overschotten en tekorten voortvloeiend uit de uitvoering van de Participatiewet voor het inkomensdeel (bijstandsuitkeringen)en de uitvoering van Tozo.

07.2 Werk, participatie en inburgering 53064 2018 Egalisatie reserve 5% van de lasten van 
de Directie Werk op 

programma
onderdeel 7.2

8,2 0,0 1,4 0,0 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8

Reserve Sociaal Werk
Egaliseren van overschotten en tekorten voortvloeiend uit de uitvoering van de Wet Sociaal Werk en de Participatiewet met als doel werk te bieden aan Amsterdammers met een arbeidsbeperking en indien nodig 
aanvullend te investeren in Sociaal Werk. Het gaat om Amsterdammers met een arbeidsbeperking ofwel in dienst bij de sociale werkvoorziening (Stichting Pantar), ofwel via de gemeente direct gedetacheerd bij 
sociale firma’s of bij reguliere werkgevers.

08.1 Basisvoorzieningen en diversiteit 57002 2014 Overige 
bestemmings
reserve

n.v.t. 0,6 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Reserve Health Valley
De investering in de onderzoeksinfrastructuur op het gebied van de gezondheidszorg.

08.3 Individuele voorzieningen (incl. PIT) 55044 2006 Egalisatie reserve 10% van het budget 
voor de WMO 

openeinde 
regelingen in het 

betreffende boekjaar

1,3 0,0 0,0 0,0 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3

Reserve egalisatie WMO
Opvangen fluctuaties WMO openeinde regelingen.

09.1 Riool en drinkwater 96001 2006 Egalisatie reserve n.v.t. 4,1 0,0 2,7 0,0 1,3 0,6 0,7 0,8 0,9

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.

09.2 Afval en grondstoffen 83030 2015 Egalisatie reserve n.v.t. 3,5 0,0 0,0 0,0 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

Egalisatiereserve afval
Het reguleren van de over en onderschrijding op de kwijtschelding en de solidariteitsbijdrage van de afvalstoffenheffing.
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09.2 Afval en grondstoffen 83103 2015 Egalisatie reserve n.v.t. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Investeringsreserve afval
Dekking van investeringen en innovaties in de afvalketen.

09.2 Afval en grondstoffen 83105 2017 Financierings
reserve

n.v.t. 11,6 0,0 0,0 0,0 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6

Financieringsreserve OAT Sluisbuurt
Financieren afschrijvingslasten Ondergronds Afval Transport (OAT).

09.3 Duurzaamheid en milieu beheer 67018 2015 Financierings
reserve

n.v.t. 22,1 0,4 8,8 0,0 13,7 7,9 8,2 8,5 8,7

Reserve duurzaamheidsfonds
Alloceren van middelen en het verstrekken van leningen ter bevordering van hernieuw bare energie en energiebesparing.

09.3 Duurzaamheid en milieu beheer 67024 2014 Overige 
bestemmings
reserve

n.v.t. 0,9 0,0 0,0 0,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

Reserve aardgasvrij
Voorbereiden structuurversterking op het terrein van energieverduurzaming van woningen.

09.3 Duurzaamheid en milieu beheer 67060 2019 Overige 
bestemmings
reserve

n.v.t. 79,9 37,5 25,7 0,0 91,7 77,7 38,4 1,2 1,2

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.

09.3 Duurzaamheid en milieu beheer 74040 2016 Egalisatie reserve n.v.t. 138,2 2,8 10,8 0,0 130,2 127,5 125,0 122,5 120,0

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.

09.4 Ruimtelijke ordening 67052 2020 Overige 
bestemmings
reserve

€ 4,9 mln 4,5 0,2 1,9 0,0 2,8 1,2 1,0 1,0 1,0

Reserve IJ-oeververbinding
De reserve wordt gebruikt om de eerste IJoeververbinding 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”.

09.5 Begraafplaatsen en crematoria 90032 2018 Egalisatie reserve 0,7 mln 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Reserve DNNO (De Nieuwe Noorder/Ooster)
Egaliseren van de marktconforme exploitatie van De Nieuwe Ooster en De Nieuwe Noorder.

10.1 Grond 74002 2004 Egalisatie reserve n.v.t. 441,8 84,0 46,9 90,1 388,9 332,0 351,1 360,4 334,8

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.

10.1 Grond 74044 2001 Egalisatie reserve n.v.t. 10,8 0,0 6,8 3,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Reserve Wallengebied
Deze reserve is bestemd voor planschadekosten in het kader van Project Wallengebied en de proceskosten van het project.
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10.1 Grond 77002 2004 Egalisatie reserve n.v.t. 385,8 34,3 12,4 0,0 407,8 426,2 470,3 515,3 507,3

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.

10.2 Erfpacht 74001 2004 Financierings
reserve

n.v.t. 5.119,9 0,0 111,9 0,0 5.008,0 4.848,1 4.809,9 4.854,6 4.883,4

Reserve afkoop sommen erfpacht
Deze reserve dient voor de financiering van de waarde van de in erfpacht uitgegeven gronden.

10.2 Erfpacht 74050 2019 Financierings
reserve

De maximale omvang 
is de omvang van de 
grondwaarde van in 
erfpacht uitgegeven 

grond waarvan de 
erfpachtcanon
betaling niet is 

afgekocht

372,7 282,0 13,9 150,0 490,9 613,8 555,2 563,2 571,4

Reserve financiering erfpachtgrond
Het doel is zoveel mogelijk in erfpacht uitgegeven grond te financieren met eigen vermogen.

11.1 Wonen en bouwen 74041 2015 Overige 
bestemming
reserve

n.v.t. 13,1 0,0 3,0 0,5 9,6 7,1 3,4 2,7 3,7

Reserve Actieplan bouwstimulering
Alloceren van middelen voor het stimuleren van woningbouw in Amsterdam.

11.1 Wonen en bouwen 76006 2004 Overige 
bestemmings
reserve

n.v.t. 51,1 0,0 16,7 0,0 34,4 14,2 4,2 0,0 0,0

Reserve Corporatiebudget
Het Corporatiebudget wordt primair ingezet t.b.v. onrendabele vastgoedinvesteringen in de stedelijke vernieuwingsgebieden in NieuwWest, in de Kolenkitbuurt in West, De Banne en NieuwendamNoord in Noord. 
Corporaties kunnen op projectbasis subsidies aanvragen.

11.1 Wonen en bouwen 76050 2016 Overige 
bestemmings
reserve

n.v.t. 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Stedelijke reserve Wonen boven winkels en bedrijven
Stimuleren van het creëren van woonruimte boven winkels en bedrijven.

11.1 Wonen en bouwen 87036 1997 Overige 
bestemmings
reserve

n.v.t. 0,2 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Woningonttrekking
Dekking van de geraamde lasten voor casco funderingsonderzoeken, conform de door het AB van stadsdeel Centrum oorspronkelijk vastgestelde doelstelling voor de bestemmingsreserve Woningonttrekking.

11.1 Wonen en bouwen 88050 2012 Overige 
bestemmings
reserve

n.v.t. 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

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.
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11.3 Groen en dierenwelzijn 67042 2016 Egalisatie reserve n.v.t. 0,7 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Reserve Herplantfonds
De middelen worden ingezet voor compensatie van gekapte bomen, conform het vastgestelde beleid ten aanzien van compensatie en herplanting van bomen.

11.3 Groen en dierenwelzijn 67050 2019 Overige 
bestemmings
reserve

n.v.t. 4,6 0,0 1,4 0,0 3,2 1,9  0,93 0,0 0,0

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.

11.3 Groen en dierenwelzijn 87052 2007 Overige 
bestemmings
reserve

n.v.t. 0,4 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Groenfonds
Het kunnen uitvoeren van de voorstellen voor het uitbreiden, vernieuwen en verbeteren van het groen en het daarmee samenhangende beheer.

A.4 Overige eigen middelen en onvoorzien 12001 1995 Algemene 
reserve

Afhankelijk van de 
geinventariseerde 

risico’s

96,0 189,0 215,7 0,0 69,3 68,8 283,5 328,3 370,0

Algemene Reserve
Een buffer voor het kunnen opvangen van niet structurele financiële tegenvallers.

A.4 Overige eigen middelen en onvoorzien 12003 nvt Algemene 
reserve

n.v.t. 16,2 0,0 16,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Jaarrekeningresultaat
Resultaatafwikkeling t1 en resultaat t zijn onderdeel van de algemene reserve en op deze manier apart zichtbaar gemaakt.

A.4 Overige eigen middelen en onvoorzien 12006 2000 Financierings
reserve

6,5 mln 6,5 0,0 0,0 0,0 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5

Reserve financiering NV Zeedijk
Het met eigen middelen financieren van de uitbreiding van de gemeentelijke deelneming in de NV Zeedijk.

A.4 Overige eigen middelen en onvoorzien 12075 2019 Egalisatie reserve Geen maximale 
omvang omdat de 

omvang van de 
jaarlijks te 

ontvangen baten 
altijd onzeker is.

12,0 0,0 10,6 0,0 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

Reserve overheveling gemeentefondsmiddelen september- en decembercirculaire
Het reserveren van middelen afkomstig uit het gemeentefonds, die bij de september en decembercirculaire worden toegekend, voor zover het niet gaat om de algemene uitkering.

A.4 Overige eigen middelen en onvoorzien 12096 2007 Financierings
reserve

78,8 mln 78,8 0,0 0,0 0,0 78,8 78,8 78,8 78,8 78,8

Reserve financiering deelneming GVB
Het met eigen middelen financieren van de uitbreiding van de gemeentelijke deelneming in de NV GVB.

A.4 Overige eigen middelen en onvoorzien 12100 2008 Egalisatie reserve n.v.t. 10,8 0,3 0,0 0,0 11,1 24,5 49,1 55,1 61,0

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.
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A.4 Overige eigen middelen en onvoorzien 12115 2017 Egalisatie reserve n.v.t. 16,4 8,1 22,0 0,0 2,5 1,7 1,2 0,6 0,6

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.

A.4 Overige eigen middelen en onvoorzien 12158 2011 Financierings
reserve

11,3 mln 11,3 0,0 0,0 0,0 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3

Reserve financiering lening NEMO
Deze reserve dekt de gemeentelijke lening aan NEMO.

A.4 Overige eigen middelen en onvoorzien 12560 2014 Financierings
reserve

n.v.t. 50,3 0,0 0,0 0,3 50,0 49,7 49,4 49,2 48,9

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 gefinan
cierd die in het kader van de doelstelling zijn toegekend.

A.4 Overige eigen middelen en onvoorzien 12561 2014 Egalisatie reserve n.v.t. 2,2 0,0 1,2 0,0 1,0 0,8 0,6 0,6 0,6

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.

A.4 Overige eigen middelen en onvoorzien 12562 2019 Egalisatie reserve n.v.t. 26,0 2,5 19,2 0,0 9,4 3,4 0,9 0,9 0,9

Reserve Incidentele Coalitiemiddelen
De reserve Incidentele coalitiemiddelen is bedoeld om de specifieke incidenteel aangewezen coalitiemiddelen in de coalitieperiode beschikbaar te houden.

B.1 Overhead 71xxx 2021 Egalisatie reserve n.v.t. 0,0 20,0 0,0 0,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

Egalisatiereserve XaaS
Omzetten kapitaallasten van XaaSinvesteringen in exploitatielasten, om vertraging in de uitvoering van de investering te voorkomen.

B.1 Overhead 24001 2018 Overige 
bestemmings
reserve

n.v.t. 0,3 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Reserve gemeentelijk wagenparkbeheer
Het inbedden van de (nieuwe) beheersactiviteiten (inrichting, professionalisering en verduurzaming) voortvloeiende uit de inbesteding van het wagenparkbeheer.

B.1 Overhead 43002 2006 Financierings
reserve

n.v.t. 0,7 0,0 0,0 0,0 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

Financieringsreserve Stadsbank van Lening
Dekking van de afschrijvingslasten van de investering VIS – belenen.

B.1 Overhead 71004 2015 Financierings
reserve

n.v.t. 0,9 0,0 0,1 0,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5

Financiering huisvesting gemeentelijk apparaat
Dekking van een deel van de afschrijvingslasten voor de huisvesting van de gemeentelijke organisatie.

B.1 Overhead 71268 2014 Egalisatie reserve n.v.t. 3,8 2,5 0,2 0,0 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1

Reserve gemeente lijke huisvestingsprojecten
Dekking van tijdelijke exploitatietekorten van de Businesscase III (verbouwing Stadhuis) en Businesscase IV (optimalisatie ambtenarenhuisvesting) en Transitieplan werven en overslagpunten.
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B.2 Vastgoed 71005 2015 Financierings
reserve

n.v.t. 44,5 0,8 1,8 0,0 43,5 41,7 39,8 38,0 36,2

Financiering gemeentelijk vastgoed
Dekking van een deel van de afschrijvingslasten van het vastgoed in eigendom van de gemeente.

B.3 Bestuur 17204 2007 Egalisatie reserve 1,5 mln 1,5 0,0 0,0 0,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Raadsonderzoeken
Dekking van de kosten als de gemeenteraad besluit tot een onderzoek.

Eindtotaal 7.740,5 7.488,6  7.244,4 7.339,7 7.418,4 7.437,5 
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jaar
Categorie 

voorziening 
a, b, c, d of e

Rekening 
2020

Toevoe-
ging 

Onttrek-
king 

 Vrijval Verwachte 
stand ultimo 

2021

Verwachte 
stand ultimo 

2022

Verwachte 
stand ultimo 

2023

Verwachte 
stand ultimo 

2024

Verwachte 
stand ultimo 

2025

01.2 Openbare orde en veiligheid 84004 2014 a 0,4 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

Dekking van extra kosten van boventalligheid en arbeids ongeschiktheid
Dekking van de salarislasten en de WW en WIAlasten die het gevolg zijn van boventalligheid en arbeidsongeschiktheid.

02.1 Verkeer, vervoer en parkeren 68002 1995 c 0,0 4,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,4

Groot onderhoud Parkeergebouwen
Voorziening is gevormd voor het te plegen groot onderhoud.

02.1 Verkeer, vervoer en parkeren 68072 2013 a 1,3 0,0 0,3 0,0 1,0 0,7 0,4 0,1 0,0

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.

02.1 Verkeer, vervoer en parkeren 82001 2013 c 1,3 0,4 0,1 0,0 1,6 2,0 2,3 2,6 2,9

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.

02.3 Openbaar vervoer 70058 2007 e 175,3 0,0 20,5 0,0 154,8 144,0 137,5 135,6 133,7

Integraal vervoerssysteem veren
Exploitatielasten die verband houden met de veerverbindingen over het Noordzee Kanaal.

04.1 Kunst en cultuur 79001 2016 a 0,3 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Danscentrum Dansmakers Amsterdam
Dansmakers ontvangt voor 20172020 € 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.

04.1 Kunst en cultuur 90007 2004 e 0,4 0,1 0,1 0,0 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

Verwervingsfonds CBK
Bewaren (gespaarde) bedragen van derden t.b.v. verwerving kunst.

06.1 Sport 56050 2017 c 9,5 2,5 3,0 0,0 9,1 9,6 10,1 10,6 11,1

Voorziening Groot Onderhoud Sport
Meerjarig grootonderhoud van sporthallen, sportparken en zwembaden.

08.1 Basisvoorzieningen en diversiteit 55026 1966 e 0,4 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

Verzorgings huizen ouden van dagen
Fonds bestemd voor dekking van uitgaven door de gemeente aan voorzieningen voor bejaarden.

08.1 Basisvoorzieningen en diversiteit 57059 2011 b 0,8 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Frictiekosten Uitplaasing Ambulancedienst
Frictiekosten (pensioenen, VPL*) Ambulancedienst te betalen in 2020/2021.

(bedragen x € 1 miljoen) 
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Programma onderdeel, Naam, Doel reserve ID-nr Instellings-
jaar

Categorie 
voorziening 

a, b, c, d of e

Rekening 
2020

Toevoe-
ging 

Onttrek-
king 

 Vrijval Verwachte 
stand ultimo 

2021

Verwachte 
stand ultimo 

2022

Verwachte 
stand ultimo 

2023

Verwachte 
stand ultimo 

2024

Verwachte 
stand ultimo 

2025

08.1 Basisvoorzieningen en diversiteit 57060 2015 b 0,4 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Materiële Controle DBC 2014-16
Opvangen van terugbetalingen van DBCinkomsten over 20142016 na afronding van de materiele controles door de zorgverzekeraar.

08.3 Individuele voorzieningen 55027 1968 e 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Burgerlijke instellingen maatsch. Zorg
Fonds t.b.v. nooddruftige burgers.

08.3 Individuele voorzieningen 55064 2012 a 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Voorziening Verhuiskostenvergoeding WMO
Dekking kosten verhuiskostenvergoeding WMO oude jaren.

08.3 Individuele voorzieningen 55120 2019 e 3,9 0,0 0,0 0,0 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9

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.

08.3 Individuele voorzieningen 57092 2015 a 0,4 0,0 0,0 0,0 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2

Voorziening Veilig thuis
Personele frictiekosten Veilig Thuis.

09.1 Riool en drinkwater 96001 2005 c 7,9 0,0 4,0 0,0 3,9 2,7 2,1 1,9 2,0

Rioolrecht
Egalisatiefonds voor de tarieven rioolheffing.

09.4 Ruimtelijke ordening 67600 2020 a 0,3 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Voorziening kosten aankoop woningen Hemweg
Dekking van de bijkomende kosten voor de aankoop woningen Hemweg. Dit betreft een verhuisvergoeding, een vergoeding voor kosten juridische ondersteuning en een vergoeding voor extra kosten (5% van 
aankoopbedrag).

10.1 Grond 13076 2014 b 0,4 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

Niet opgevraagde tegoeden
Terugbetalen van de door de gemeente (aan teruggekeerde Joodse burgers) opgelegde boetes over de niettijdig betaalde canon tijdens de Tweede Wereldoorlog en het terugbetalen van niet opgevraagde 
tegoeden (van niet teruggekeerde Joodse burgers) bij de Gemeentegiro.

10.1 Grond 74011 2004 a 7,5 0,0 0,0 0,0 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5

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.

11.3 Groen en dierenwelzijn 67050 2018 c 2,5 0,0 0,7 0,0 1,8 1,8 0,7 0,7 0,7

Voorziening onderhoud Vinkeveense plassen
Financieren van noodzakelijk onderhoud Vinkeveense Plassen t/m 2025, zoals afgesproken bij de uittreding van Amsterdam uit het recreatieschap.

A.1 Financiering en deelnemingen 12042 1890 e 0,8 0,0 0,0 0,0 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

Sophia Augusta / Lopez Suasso
Legaat van de weduwe Sophia Adriana Lopez Suassode Bruijn ten behoeve van het behoud van de aan Amsterdam gelegateerde ‘inboedel en woonhuis.

A.1 Financiering en deelnemingen 12043 1889 e 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
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Programma onderdeel, Naam, Doel reserve ID-nr Instellings-
jaar

Categorie 
voorziening 

a, b, c, d of e

Rekening 
2020

Toevoe-
ging 

Onttrek-
king 

 Vrijval Verwachte 
stand ultimo 

2021

Verwachte 
stand ultimo 

2022

Verwachte 
stand ultimo 

2023

Verwachte 
stand ultimo 

2024

Verwachte 
stand ultimo 

2025

Willet Holthuysen
Het inzetten van de renteopbrengst ten behoeve van het onderhoud van het woonhuis en inboedel in het museum Willet Holthuysen.

A.1 Financiering en deelnemingen 12118 2014 b 2,8 0,0 0,0 0,0 2,8 0,4 0,0 0,0 0,0

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.

A.1 Financiering en deelnemingen 13004 1496 e 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Vicarygoederen
Een inwoner van Amsterdam heeft tot zijn overlijden recht op (2/3) van de opbrengst van het vicarie.

A.1 Financiering en deelnemingen 13015 1820 e 0,6 0,0 0,0 0,0 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Gildenfondsen
Het kapitaal is eeuwigdurend uitgeleend aan het ministerie van Financien d.m.v. grootboekleningen.

B.1 Overhead 12041 2002 b 13,7 0,0 0,0 0,0 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7

Juridische risico's
Het afdekken van risico's van belang bij juridische aangelegenheden.

B.1 Overhead 13016 1820 e 0,8 0,0 0,0 0,0 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

Liefdadigheidsdoelen
Doel is financiële hulpverlening aan inwoners van Amsterdam die in urgente financiële noodsituaties verkeren, waarbij een voorliggende voorziening niet (meer) beschikbaar is.

B.1 Overhead 23002 2015 b 3,2 0,0 0,8 0,0 2,4 1,8 1,4 1,1 0,9

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 FWSregeling (50100 regeling) te bekostigen.

B.1 Overhead 23005 1956 b 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

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.1 Overhead 23010 2018 b 1,9 0,7 0,3 0,0 2,3 2,7 2,7 2,7 2,7

Premie reparatie uitkering WW
De reparatieWW dient als aanvulling op de verkorte maximale WWduur.

B.1 Overhead 24001 2021 c 0,0 5,9 0,0 0,0 5,9 11,8 17,6 23,5 29,4

Onderhoud binnenruimte huisvesting gemeentelijk apparaat
Egalisatie van de jaarlijks fluctuerende kosten van onderhoud van de binnenruimte van de huisvesting gemeentelijk apparaat.

B.1 Overhead 71006 2015 c 31,2 5,8 7,9 0,0 29,0 29,2 29,3 29,4 29,4

Groot onderhoud huisvesting gemeentelijk apparaat
Egalisatie van de jaarlijks fluctuerende kosten van groot onderhoud van huisvesting gemeentelijk apparaat.

B.2 Vastgoed 71007 2015 c 32,5 16,7 25,4 0,0 23,8 23,6 21,0 18,4 15,8

Voorziening groot onderhoud gemeentelijk vastgoed
Egalisatie van de jaarlijks fluctuerende kosten van groot onderhoud van het gemeentelijk vastgoed.
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Programma onderdeel, Naam, Doel reserve ID-nr Instellings-
jaar

Categorie 
voorziening 

a, b, c, d of e

Rekening 
2020

Toevoe-
ging 

Onttrek-
king 

 Vrijval Verwachte 
stand ultimo 

2021

Verwachte 
stand ultimo 

2022

Verwachte 
stand ultimo 

2023

Verwachte 
stand ultimo 

2024

Verwachte 
stand ultimo 

2025

B.2 Vastgoed 71008 2020 a 5,1 4,9 0,0 0,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

Maatwerkregeling gemeentelijk vastgoed
Voorziening ter dekking van kosten voor het verlenen van huurkorting aan door Coronamaatregelen getroffen huurders.

B.3 Bestuur 23003 2001 b 19,3 0,0 0,6 0,0 18,7 18,1 17,4 16,8 16,2

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.3 Bestuur 23026 2014 b 53,6 0,0 1,1 0,0 52,5 51,4 50,3 49,3 48,2

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.)

Eindtotaal 379,9 40,8 -69,5 -0,4 350,9  341,0 334,3 333,8 334,6

Categorieën voorzieningen
a. verplichtingen en verliezen waarvan de omvang onzeker is, doch redelijkerwijs te schatten;
b. bestaande risico's ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten;
c. kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die kosten zijn oorsprong mede vindt in het begrotingsjaar of in 

een voorafgaand begrotingsjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren;
d. de bijdragen aan toekomstige vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing wordt geheven;
e. van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden, met uitzondering van de voorschotbedragen van Europese en Nederlandse 

overheidslichamen.
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(bedragen x € 1 miljoen) 4.5 Doelenraming
Programma 1 Veiligheid

(bedragen x € 1 miljoen) 2021 2022 2023 2024 2025

Programmaonderdeel 1.1 Brandweer en crisisbeheersing

01.1.1 Het voorkomen en bestrijden van brand en rampen en het vergroten van het bewustzijn van brandveiligheid 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9

01.1.9 Doeloverstijgende middelen programmaonderdeel 1.1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Totaal baten 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9

01.1.1 Het voorkomen en bestrijden van brand en rampen en het vergroten van het bewustzijn van brandveiligheid 80,0 79,9 79,1 79,1 79,1

01.1.9 Doeloverstijgende middelen programmaonderdeel 1.1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Totaal lasten 80,0 79,9 79,1 79,1 79,1

Saldo van baten en lasten -77,1 -77,0 -76,2 -76,2 -76,1

Programmaonderdeel 1.2 Openbare orde en veiligheid

01.2.1 Amsterdam is een veilige en leefbare stad voor bewoners en bezoekers 19,6 15,9 14,8 14,8 14,8

01.2.9 Doeloverstijgende middelen programmaonderdeel 1.2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Totaal baten 19,6 15,9 14,8 14,8 14,8

01.2.1 Amsterdam is een veilige en leefbare stad voor bewoners en bezoekers 151,1 149,0 142,9 144,7 141,4

01.2.9 Doeloverstijgende middelen programmaonderdeel 1.2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Totaal lasten 151,1 149,0 142,9 144,7 141,4

Saldo van baten en lasten -131,5 -133,1 -128,1 -129,9 -126,6

Programma 1 Veiligheid -208,5 -210,1 -204,2 -206,0 -202,8
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Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

(bedragen x € 1 miljoen) 2021 2022 2023 2024 2025

Programmaonderdeel 2.1 Verkeer, vervoer en parkeren

02.1.1 Er is meer ruimte voor leven en spelen op de straten 13,1 9,5 3,6 4,3 0,0

02.1.2 Amsterdam is voor iedereen bereikbaar op een veilige en duurzame manier 273,4 335,4 330,9 332,5 338,6

02.1.9 Doeloverstijgende middelen programmaonderdeel 2.1 1,0 1,8 2,4 0,5 0,3

Totaal baten 287,5 346,8 336,9 337,3 338,9

02.1.1 Er is meer ruimte voor leven en spelen op de straten 73,1 51,6 41,7 36,1 28,2

02.1.2 Amsterdam is voor iedereen bereikbaar op een veilige en duurzame manier 286,0 291,6 245,1 221,3 238,4

02.1.9 Doeloverstijgende middelen programmaonderdeel 2.1 81,6 18,4 3,0 40,5 36,0

Totaal lasten 277,5 324,8 289,8 297,9 302,6

Saldo van baten en lasten 10,0 22,0 47,2 39,4 36,3

Programmaonderdeel 2.2 Water

02.2.1 Het openbare water is begaanbaar, aantrekkelijk, schoon en veilig voor alle gebruikers 41,7 0,2 0,0 0,0 0,0

02.2.2 Leefkwaliteit van de Amsterdammer verbeteren door het verminderen van overlast door passagiers en pleziervaart. 4,6 4,4 4,1 4,4 4,4

02.2.9 Doeloverstijgende middelen programmaonderdeel 2.2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Totaal baten 46,3 4,6 4,1 4,4 4,4

02.2.1 Het openbare water is begaanbaar, aantrekkelijk, schoon en veilig voor alle gebruikers 93,6 52,9 27,5 25,1 25,4

02.2.2 Leefkwaliteit van de Amsterdammer verbeteren door het verminderen van overlast door passagiers en pleziervaart. 8,7 6,3 5,7 5,0 4,9

02.2.9 Doeloverstijgende middelen programmaonderdeel 2.2 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6

Totaal lasten 100,7 57,5 31,6 28,5 28,7

Saldo van baten en lasten -54,4 -52,9 -27,6 -24,1 -24,3
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(bedragen x € 1 miljoen) 2021 2022 2023 2024 2025

Programmaonderdeel 2.3 Openbaar vervoer

02.3.1 Amsterdam is voor iedereen bereikbaar op een veilige en duurzame manier via het openbaar vervoer 132,0 120,9 118,9 120,1 150,9

02.3.2 Amsterdam is op een veilige en duurzame manier bereikbaar voor commercieel vervoer 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

02.3.9 Doeloverstijgende middelen programmaonderdeel 2.3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Totaal baten 132,0 120,9 118,9 120,1 150,9

02.3.1 Amsterdam is voor iedereen bereikbaar op een veilige en duurzame manier via het openbaar vervoer 188,3 180,2 183,0 182,7 209,5

02.3.2 Amsterdam is op een veilige en duurzame manier bereikbaar voor commercieel vervoer 3,8 3,5 3,2 3,2 3,2

02.3.9 Doeloverstijgende middelen programmaonderdeel 2.3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

Totaal lasten 190,9 182,6 185,0 184,7 211,5

Saldo van baten en lasten -58,9 -61,6 -66,1 -64,6 -60,6

Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat -103,3 -92,6 -46,5 -49,3 -48,6

Programma 3 Economie

(bedragen x € 1 miljoen) 2021 2022 2023 2024 2025

Programmaonderdeel 3.1 Economie en innovatie

03.1.1
Amsterdam biedt bewoners aantrekkelijke commerciële voorzieningen verspreid over de stad en biedt 
ondernemers een goed ondernemersklimaat

4,8 5,1 5,1 5,1 5,1

03.1.2 De metropoolregio Amsterdam heeft (inter)nationaal gezien een aantrekkelijk vestigingsklimaat 2,7 3,3 3,3 3,2 3,2

03.1.3 De stad maakt een schaalsprong naar de metropoolregio Amsterdam 11,4 11,1 10,8 9,4 9,4

03.1.4 Metropoolregio Amsterdam heeft een economie die voorbereid is op toekomstige ontwikkelingen 6,0 0,3 0,3 0,3 0,3

03.1.9 Doeloverstijgende middelen programmaonderdeel 3.1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Totaal baten 24,9 19,9 19,5 18,0 18,0

03.1.1
Amsterdam biedt bewoners aantrekkelijke commerciële voorzieningen verspreid over de stad en biedt 
ondernemers een goed ondernemersklimaat

16,1 15,2 13,6 13,8 13,6

03.1.2 De metropoolregio Amsterdam heeft (inter)nationaal gezien een aantrekkelijk vestigingsklimaat 8,7 8,7 8,8 8,7 7,8

03.1.3 De stad maakt een schaalsprong naar de metropoolregio Amsterdam 15,8 14,8 14,5 13,2 13,2

03.1.4 Metropoolregio Amsterdam heeft een economie die voorbereid is op toekomstige ontwikkelingen 33,5 26,9 14,5 10,5 10,8

03.1.9 Doeloverstijgende middelen programmaonderdeel 3.1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Totaal lasten 74,3 65,8 51,6 46,3 45,6

Saldo van baten en lasten -49,4 -45,9 -32,0 -28,3 -27,5

Programma 3 Economie -49,4 -45,9 -32,0 -28,3 -27,5
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Programma 4 Kunst, cultuur en erfgoed

(bedragen x € 1 miljoen) 2021 2022 2023 2024 2025

Programmaonderdeel 4.1 Kunst en cultuur

04.1.1
Amsterdam heeft een kwalitatief hoogwaardig, vernieuwend en divers cultureel aanbod voor alle 
Amsterdammers en bezoekers en alle Amsterdamse kinderen maken kennis met Kunst en Cultuur

0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

04.1.2
Amsterdam heeft een gespreid aanbod van broedplaatsen, woon en werkruimtes voor kunstenaars en 
creatieve ondernemers en cultuurgebouwen

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

04.1.3
Alle Amsterdammers hebben toegang tot informatie en onafhankelijk nieuws via een netwerk van 
bibliotheken en de lokale publieke omroep

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

04.1.9 Doeloverstijgende middelen programmaonderdeel 4.1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Totaal baten 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

04.1.1
Amsterdam heeft een kwalitatief hoogwaardig, vernieuwend en divers cultureel aanbod voor alle 
Amsterdammers en bezoekers en alle Amsterdamse kinderen maken kennis met Kunst en Cultuur

173,1 142,5 145,4 145,0 141,0

04.1.2
Amsterdam heeft een gespreid aanbod van broedplaatsen, woon en werkruimtes voor kunstenaars en 
creatieve ondernemers en cultuurgebouwen

2,8 1,8 0,1 0,1 0,1

04.1.3
Alle Amsterdammers hebben toegang tot informatie en onafhankelijk nieuws via een netwerk van 
bibliotheken en de lokale publieke omroep

31,6 31,6 31,6 31,6 30,6

04.1.9 Doeloverstijgende middelen programmaonderdeel 4.1 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3

Totaal lasten 208,8 177,3 178,4 178,0 173,1

Saldo van baten en lasten -208,1 -176,5 -177,7 -177,3 -172,3

Programmaonderdeel 4.2 Erfgoed

04.2.1
Het Amsterdamse erfgoed heeft en behoudt zijn cultuurhistorische waarde, wordt op passende wijze benut 
en vertelt het verhaal van de stad

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

04.2.9 Doeloverstijgende middelen programmaonderdeel 4.2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Totaal baten 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

04.2.1
Het Amsterdamse erfgoed heeft en behoudt zijn cultuurhistorische waarde, wordt op passende wijze benut 
en vertelt het verhaal van de stad

3,4 3,2 2,8 2,6 2,6

04.2.9 Doeloverstijgende middelen programmaonderdeel 4.2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Totaal lasten 3,4 3,2 2,8 2,6 2,6

Saldo van baten en lasten -3,2 -3,0 -2,6 -2,4 -2,4

Programma 4 Kunst, cultuur en erfgoed -211,3 -179,5 -180,3 -179,7 -174,8
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Programma 5 Onderwijs

(bedragen x € 1 miljoen) 2021 2022 2023 2024 2025

Programmaonderdeel 5.1 Onderwijs

05.1.1
Kansengelijkheid: Iedere Amsterdammer krijgt de kans om zich, ongeacht zijn of haar achtergrond, via 
onderwijs, te ontwikkelen tot wie hij of zij kan of wil zijn

56,8 54,6 54,6 54,6 54,6

05.1.2 Kwaliteit: Ieder kind krijgt goed onderwijs in een kwalitatief goede schoolomgeving 7,1 6,3 6,3 6,3 6,3

05.1.9 Doeloverstijgende middelen programmaonderdeel 5.1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Totaal baten 63,9 60,9 60,9 60,9 60,9

05.1.1
Kansengelijkheid: Iedere Amsterdammer krijgt de kans om zich, ongeacht zijn of haar achtergrond, via 
onderwijs, te ontwikkelen tot wie hij of zij kan of wil zijn

107,2 105,2 98,1 99,2 96,6

05.1.2 Kwaliteit: Ieder kind krijgt goed onderwijs in een kwalitatief goede schoolomgeving 146,1 146,4 143,9 152,7 158,1

05.1.9 Doeloverstijgende middelen programmaonderdeel 5.1 9,6 8,6 6,7 2,6 2,6

Totaal lasten 262,8 260,2 248,8 254,6 257,4

Saldo van baten en lasten -198,9 -199,2 -187,9 -193,7 -196,4

Programma 5 Onderwijs -198,9 -199,2 -187,9 -193,7 -196,4

Programma 6 Sport

(bedragen x € 1 miljoen) 2021 2022 2023 2024 2025

Programmaonderdeel 6.1 Sport

06.1.1 Een rijk en divers sport en beweegaanbod voor alle Amsterdammers 3,1 2,4 2,4 2,4 2,4

06.1.2 Amsterdam heeft een passend aanbod aan sportvoorzieningen 27,1 14,5 14,5 14,5 14,5

06.1.9 Doeloverstijgende middelen programmaonderdeel 6.1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Totaal baten 30,2 16,9 16,9 16,9 16,9

06.1.1 Een rijk en divers sport en beweegaanbod voor alle Amsterdammers 40,5 35,7 33,6 32,8 32,8

06.1.2 Amsterdam heeft een passend aanbod aan sportvoorzieningen 45,4 33,1 33,0 32,8 33,4

06.1.9 Doeloverstijgende middelen programmaonderdeel 6.1 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Totaal lasten 88,4 71,3 69,2 68,2 68,7

Saldo van baten en lasten -58,2 -54,4 -52,3 -51,3 -51,8

Programma 6 Sport -58,2 -54,4 -52,3 -51,3 -51,8
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Programma 7 Werk, inkomen en participatie

(bedragen x € 1 miljoen) 2021 2022 2023 2024 2025

Programmaonderdeel 7.1 Inkomensregelingen

07.1.1
Er is in Amsterdam financiële bestaanszekerheid (inkomenszekerheid) voor Amsterdammers die zelf niet 
(volledig) in hun levensonderhoud kunnen voorzien

738,2 659,3 659,3 659,3 659,3

07.1.9 Doeloverstijgende middelen programmaonderdeel 7.1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Totaal baten 738,2 659,3 659,3 659,3 659,3

07.1.1
Er is in Amsterdam financiële bestaanszekerheid (inkomenszekerheid) voor Amsterdammers die zelf niet 
(volledig) in hun levensonderhoud kunnen voorzien

819,0 743,7 739,0 742,8 746,4

07.1.9 Doeloverstijgende middelen programmaonderdeel 7.1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Totaal lasten 819,0 743,7 739,0 742,8 746,4

Saldo van baten en lasten -80,8 -84,5 -79,7 -83,5 -87,1

Programmaonderdeel 7.2 Werk, participatie en inburgering

07.2.1 Amsterdammers die dienstverlening ontvangen van de gemeente doen duurzaam en naar vermogen mee 17,6 6,2 6,0 5,9 5,9

07.2.9 Doeloverstijgende middelen programmaonderdeel 7.2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Totaal baten 17,6 6,2 6,0 5,9 5,9

07.2.1 Amsterdammers die dienstverlening ontvangen van de gemeente doen duurzaam en naar vermogen mee 233,0 218,2 196,5 172,6 170,8

07.2.9 Doeloverstijgende middelen programmaonderdeel 7.2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Totaal lasten 233,0 218,2 196,5 172,6 170,8

Saldo van baten en lasten -215,3 -212,0 -190,5 -166,7 -164,9

Programmaonderdeel 7.3 Armoede en schuldhulp

07.3.1
Het verkleinen van het aantal Amsterdammers met een laag inkomen dat problematische schulden heeft en/
of moeite heeft om rond te komen om zo de kansen voor deze Amsterdammers te vergroten

0,7 0,8 0,8 0,8 0,8

07.3.9 Doeloverstijgende middelen programmaonderdeel 7.3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Totaal baten 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8

07.3.1
Het verkleinen van het aantal Amsterdammers met een laag inkomen dat problematische schulden heeft en/
of moeite heeft om rond te komen om zo de kansen voor deze Amsterdammers te vergroten

128,2 122,7 113,6 111,1 111,1

07.3.9 Doeloverstijgende middelen programmaonderdeel 7.3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Totaal lasten 128,2 122,7 113,6 111,1 111,1

Saldo van baten en lasten -127,5 -121,9 -112,8 -110,3 -110,3

Programma 7 Werk, inkomen en participatie -423,6 -418,3 -383,0 -360,5 -362,3
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Programma 8 Volksgezondheid, jeugd en zorg

(bedragen x € 1 miljoen) 2021 2022 2023 2024 2025

Programmaonderdeel 8.1 Basisvoorzieningen

08.1.1
De zelfredzaamheid van Amsterdammers wordt vergroot en de kansenongelijkheid tussen Amsterdammers 
wordt kleiner 

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

08.1.2 Alle Amsterdammers hebben gelijke kans op gezondheid ongeacht hun sociaal economische status of achtergrond 96,1 43,2 43,1 43,1 43,1

08.1.3 Amsterdam is een inclusieve verbonden stad 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

08.1.9 Doeloverstijgende middelen programmaonderdeel 8.1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Totaal baten 96,1 43,2 43,1 43,1 43,1

08.1.1
De zelfredzaamheid van Amsterdammers wordt vergroot en de kansenongelijkheid tussen Amsterdammers 
wordt kleiner 

137,2 129,8 127,3 124,9 124,7

08.1.2 Alle Amsterdammers hebben gelijke kans op gezondheid ongeacht hun sociaal economische status of achtergrond 139,6 85,3 83,6 83,2 83,1

08.1.3 Amsterdam is een inclusieve verbonden stad 1,2 1,2 1,0 1,0 1,0

08.1.9 Doeloverstijgende middelen programmaonderdeel 8.1 2,8 4,4 3,9 3,9 3,9

Totaal lasten 280,9 220,8 215,9 213,1 212,8

Saldo van baten en lasten -184,8 -177,6 -172,8 -170,0 -169,8

Programmaonderdeel 8.2 Wijkteams

08.2.1 Amsterdammers hebben tijdig en adequaat toegang tot hulp en ondersteuning 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

08.2.9 Doeloverstijgende middelen programmaonderdeel 8.2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Totaal baten 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

08.2.1 Amsterdammers hebben tijdig en adequaat toegang tot hulp en ondersteuning 87,3 104,5 107,8 108,0 108,5

08.2.9 Doeloverstijgende middelen programmaonderdeel 8.2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Totaal lasten 87,3 104,5 107,8 108,0 108,5

Saldo van baten en lasten -87,2 -104,4 -107,7 -107,9 -108,4
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(bedragen x € 1 miljoen) 2021 2022 2023 2024 2025

Programmaonderdeel 8.3 Individuele voorzieningen

08.3.1 Het duurzaam borgen van de veiligheid van alle betrokkenen bij huiselijk geweld en kindermishandeling 3,8 4,8 4,8 4,8 4,8

08.3.2 Amsterdammers krijgen de juiste zorg op de juiste plek ongeacht hun leeftijd 20,1 21,1 21,3 21,5 21,5

08.3.9 Doeloverstijgende middelen programmaonderdeel 8.3 0,8 0,8 0,6 0,6 0,6

Totaal baten 24,7 26,6 26,7 26,9 26,9

08.3.1 Het duurzaam borgen van de veiligheid van alle betrokkenen bij huiselijk geweld en kindermishandeling 63,2 61,9 60,2 60,2 60,2

08.3.2 Amsterdammers krijgen de juiste zorg op de juiste plek ongeacht hun leeftijd 673,4 601,1 548,1 541,0 541,6

08.3.9 Doeloverstijgende middelen programmaonderdeel 8.3 15,1 13,6 13,5 13,5 13,5

Totaal lasten 751,7 676,7 621,7 614,6 615,2

Saldo van baten en lasten -727,0 -650,1 -595,0 -587,7 -588,3

Programmaonderdeel 8.4 Diversiteit

08.4.1 Amsterdam is een inclusieve verbonden stad 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

08.4.9 Doeloverstijgende middelen programmaonderdeel 8.4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Totaal baten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

08.4.1 Amsterdam is een inclusieve verbonden stad 7,8 7,8 6,5 6,5 6,5

08.4.9 Doeloverstijgende middelen programmaonderdeel 8.4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Totaal lasten 7,8 7,8 6,5 6,5 6,5

Saldo van baten en lasten -7,8 -7,8 -6,5 -6,5 -6,5

Programma 8 Volksgezondheid, jeugd en zorg -1006,8 -939,9 -882,1 -872,1 -873,1



144

H 4.5

Programma 9 Duurzaamheid en ruimtelijke ordening

(bedragen x € 1 miljoen) 2021 2022 2023 2024 2025

Programmaonderdeel 9.1 Riool en drinkwater

09.1.1 Alle Amsterdammers hebben toegang tot schoon drinkwater 204,2 214,6 219,3 223,9 230,1

09.1.2 Amsterdam heeft een goedwerkende en degelijke riolering 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3

09.1.3 Vanuit riolering en drinkwater dragen wij bij aan de circulaire economie en transitie naar een aardgasvrije stad 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

09.1.9 Doeloverstijgende middelen programmaonderdeel 9.1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Totaal baten 207,4 217,8 222,6 227,1 233,4

09.1.1 Alle Amsterdammers hebben toegang tot schoon drinkwater 132,2 134,2 135,6 137,1 139,9

09.1.2 Amsterdam heeft een goedwerkende en degelijke riolering 70,1 75,9 78,5 81,2 84,4

09.1.3 Vanuit riolering en drinkwater dragen wij bij aan de circulaire economie en transitie naar een aardgasvrije stad 0,6 0,2 0,3 0,3 0,3

09.1.9 Doeloverstijgende middelen programmaonderdeel 9.1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Totaal lasten 202,9 210,3 214,3 218,5 224,5

Saldo van baten en lasten 4,5 7,6 8,3 8,6 8,9

Programmaonderdeel 9.2 Afval en grondstoffen

09.2.1 Amsterdam voorkomt afval 174,6 176,1 188,5 192,2 192,2

09.2.2 Afval dat ontstaat, zamelen we zo duurzaam mogelijk in en krijgt een zo hoogwaardig mogelijke verwerking 9,3 9,4 9,4 9,4 9,4

09.2.9 Doeloverstijgende middelen programmaonderdeel 9.2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Totaal baten 183,9 185,5 197,9 201,7 201,7

09.2.1 Amsterdam voorkomt afval 28,5 28,8 30,7 31,3 31,3

09.2.2 Afval dat ontstaat, zamelen we zo duurzaam mogelijk in en krijgt een zo hoogwaardig mogelijke verwerking 117,9 120,5 127,3 129,0 129,1

09.2.9 Doeloverstijgende middelen programmaonderdeel 9.2 0,4 0,6 0,6 0,6 0,6

Totaal lasten 146,8 148,8 157,4 159,8 159,9

Saldo van baten en lasten 37,1 36,7 40,5 41,9 41,8
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(bedragen x € 1 miljoen) 2021 2022 2023 2024 2025

Programmaonderdeel 9.3 Duurzaamheid en milieubeheer

09.3.1
Amsterdam werkt aan een klimaat neutrale én aardgasvrije stad met schone lucht waar afval als grondstof 
wordt gebruikt

4,9 4,6 0,8 0,8 0,8

09.3.2 Amsterdam waarborgt de veiligheid, beschermt de leefomgeving en beperkt gezondheidsrisico’s 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

09.3.9 Doeloverstijgende middelen programmaonderdeel 9.3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Totaal baten 5,3 5,0 1,3 1,3 1,3

09.3.1
Amsterdam werkt aan een klimaat neutrale én aardgasvrije stad met schone lucht waar afval als grondstof 
wordt gebruikt

62,2 72,5 56,3 54,3 15,1

09.3.2 Amsterdam waarborgt de veiligheid, beschermt de leefomgeving en beperkt gezondheidsrisico’s 23,7 18,2 17,5 17,5 17,2

09.3.9 Doeloverstijgende middelen programmaonderdeel 9.3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Totaal lasten 85,4 90,2 73,3 71,3 31,7

Saldo van baten en lasten -80,0 -85,2 -72,0 -70,0 -30,4

Programmaonderdeel 9.4 Ruimtelijke ordening

09.4.1
Amsterdam geeft ruimtelijke voorwaarden voor nieuwe woon, werk en leefmilieus om demografische en 
economische groei mogelijk te maken

0,5 0,4 0,2 0,2 0,2

09.4.9 Doeloverstijgende middelen programmaonderdeel 9.4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Totaal baten 0,5 0,4 -0,2 -0,2 -0,2

09.4.1
Amsterdam geeft ruimtelijke voorwaarden voor nieuwe woon, werk en leefmilieus om demografische en 
economische groei mogelijk te maken

28,2 22,8 12,7 12,1 11,9

09.4.9 Doeloverstijgende middelen programmaonderdeel 9.4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Totaal lasten 28,2 22,8 12,7 12,1 11,9

Saldo van baten en lasten -27,7 -22,4 -12,9 -12,3 -12,1

Programmaonderdeel 9.5 Begraafplaatsen en crematoria

09.5.1
Amsterdam geeft tegen kostendekkende tarieven de mogelijkheid tot begraven en cremeren, waarbij ruimte 
is voor ieders persoonlijke wens, ongeacht sociale, religieuze of culturele achtergrond

8,3 8,3 8,3 8,3 8,3

09.5.9 Doeloverstijgende middelen programmaonderdeel 9.5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Totaal baten 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3

09.5.1
Amsterdam geeft tegen kostendekkende tarieven de mogelijkheid tot begraven en cremeren, waarbij ruimte 
is voor ieders persoonlijke wens, ongeacht sociale, religieuze of culturele achtergrond

8,1 8,0 7,9 7,9 7,9

09.5.9 Doeloverstijgende middelen programmaonderdeel 9.5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Totaal lasten 8,1 8,0 7,9 7,9 7,9

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

Programma 9 Duurzaamheid en ruimtelijke ordening -65,9 -63,0 -35,8 -31,5 8,6
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Programma 10 Grond

(bedragen x € 1 miljoen) 2021 2022 2023 2024 2025

Programmaonderdeel 10.1 Grond

10.1.1
Het ontwikkelen van duurzame, leefbare en ongedeelde gebieden waar ruimte is voor wonen, werken en 
recreëren voor alle doelgroepen

539,8 441,0 608,9 622,9 445,0

10.1.9 Doeloverstijgende middelen programmaonderdeel 10.1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Totaal baten 539,8 441,0 608,9 622,9 445,0

10.1.1
Het ontwikkelen van duurzame, leefbare en ongedeelde gebieden waar ruimte is voor wonen, werken en 
recreëren voor alle doelgroepen

504,3 429,2 540,9 559,3 474,7

10.1.9 Doeloverstijgende middelen programmaonderdeel 10.1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Totaal lasten 504,3 429,2 540,9 559,3 474,7

Saldo van baten en lasten 35,6 11,8 68,1 63,6 -29,7

Programmaonderdeel 10.2 Erfpacht

10.2.1 Grip houden op het gebruik van de grond door middel van erfpacht 328,5 284,0 267,3 220,1 209,7

10.2.9 Doeloverstijgende middelen programmaonderdeel 10.2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Totaal baten 328,5 284,0 267,3 220,1 209,7

10.2.1 Grip houden op het gebruik van de grond door middel van erfpacht 52,2 46,6 44,3 44,1 44,5

10.2.9 Doeloverstijgende middelen programmaonderdeel 10.2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Totaal lasten 52,2 46,6 44,3 44,1 44,5

Saldo van baten en lasten 276,3 237,4 223,1 176,0 165,1

Programma 10 Grond 311,9 249,2 291,1 239,7 135,4
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Programma 11 Wonen en groen

(bedragen x € 1 miljoen) 2021 2022 2023 2024 2025

Programmaonderdeel 11.1 Wonen en bouwen

11.1.1 Voldoende beschikbaarheid van betaalbare en goede woningen 7,2 6,5 4,6 3,8 3,8

11.1.2 Verbeteren van de leefbaarheid en de kwaliteit van de buurten 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

11.1.3
Waarborgen van de veiligheid en beperken van gezondheidsrisico’s die het gevolg zijn van bouwactiviteiten in 
de stad

52,9 52,9 52,9 52,9 52,9

11.1.9 Doeloverstijgende middelen programmaonderdeel 11.1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Totaal baten 60,3 59,6 57,7 56,8 56,8

11.1.1 Voldoende beschikbaarheid van betaalbare en goede woningen 108,1 108,9 89,3 78,6 72,7

11.1.2 Verbeteren van de leefbaarheid en de kwaliteit van de buurten 14,4 8,9 0,8 0,4 0,4

11.1.3
Waarborgen van de veiligheid en beperken van gezondheidsrisico’s die het gevolg zijn van bouwactiviteiten in 
de stad

34,5 35,1 35,0 34,4 34,4

11.1.9 Doeloverstijgende middelen programmaonderdeel 11.1 2,8 2,3 1,4 1,1 1,4

Totaal lasten 159,8 155,1 126,5 114,4 108,9

Saldo van baten en lasten -99,5 -95,6 -68,8 -57,6 -52,1

Programmaonderdeel 11.2 Onderhoud openbare ruimte en reiniging

11.2.1 De openbare ruimte is schoon en heel 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5

11.2.2 De openbare ruimte is overal functioneel en duurzaam ingericht 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11.2.9 Doeloverstijgende middelen programmaonderdeel 11.2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Totaal baten 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5

11.2.1 De openbare ruimte is schoon en heel 148,5 144,7 142,6 140,1 140,0

11.2.2 De openbare ruimte is overal functioneel en duurzaam ingericht 1,8 0,2 0,0 0,0 0,0

11.2.9 Doeloverstijgende middelen programmaonderdeel 11.2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Totaal lasten 150,3 144,9 142,6 140,1 140,0

Saldo van baten en lasten -124,9 -119,4 -117,1 -114,6 -114,5
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(bedragen x € 1 miljoen) 2021 2022 2023 2024 2025

Programmaonderdeel 11.3 Groen en dierenwelzijn

11.3.1
Amsterdam is een stad voor mens, plant en dier met groene plekken in alle buurten en goed onderhouden 
parken en bos

2,7 2,7 4,7 4,7 4,7

11.3.9 Doeloverstijgende middelen programmaonderdeel 11.3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Totaal baten 2,7 2,7 4,7 4,7 4,7

11.3.1
Amsterdam is een stad voor mens, plant en dier met groene plekken in alle buurten en goed onderhouden 
parken en bos

104,7 80,4 75,2 62,9 60,8

11.3.9 Doeloverstijgende middelen programmaonderdeel 11.3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Totaal lasten 104,7 80,4 75,2 62,9 60,8

Saldo van baten en lasten -102,1 -77,8 -70,5 -58,2 -56,1

Programma 11 Wonen en groen -326,4 -292,7 -256,4 -230,4 -222,7

Programma 12 Moderne open overheid

(bedragen x € 1 miljoen) 2021 2022 2023 2024 2025

Programmaonderdeel 12.1 Digitale stad, interactie en informatie

12.1.1
Vormgeven van de digitale stad samen met Amsterdammers, het bedrijfsleven, kennisinstellingen, culturele 
sector, bezoekers en andere steden in de wereld. Daarnaast is de interactie van de gemeente met de 
Amsterdammers toegankelijk, begrijpelijk en inclusief

41,3 41,0 40,5 48,3 48,3

12.1.2
De gemeente beheert betrouwbare en kwalitatief goede informatie voor burgers en bedrijven op een 
toekomstbestendige manier en stelt deze veilig beschikbaar voor Amsterdammers

2,1 2,0 2,0 2,0 2,0

12.1.9 Doeloverstijgende middelen programmaonderdeel 12.1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Totaal baten 43,4 43,0 42,5 50,3 50,3

12.1.1
Vormgeven van de digitale stad samen met Amsterdammers, het bedrijfsleven, kennisinstellingen, culturele 
sector, bezoekers en andere steden in de wereld. Daarnaast is de interactie van de gemeente met de 
Amsterdammers toegankelijk, begrijpelijk en inclusief

72,0 69,4 67,1 74,3 74,2

12.1.2
De gemeente beheert betrouwbare en kwalitatief goede informatie voor burgers en bedrijven op een 
toekomstbestendige manier en stelt deze veilig beschikbaar voor Amsterdammers

39,0 30,2 27,4 26,8 25,7

12.1.9 Doeloverstijgende middelen programmaonderdeel 12.1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1

Totaal lasten 111,1 99,6 94,6 101,2 100,0

Saldo van baten en lasten -67,7 -56,7 -52,1 -50,9 -49,8
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H 4.5

(bedragen x € 1 miljoen) 2021 2022 2023 2024 2025

Programmaonderdeel 12.2 Democratisering

12.2.1
De zeggenschap, betrokkenheid en rol van de Amsterdammer vergroten bij de keuzes over wat er in de stad 
gebeurt en bij de uitvoering daarvan

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

12.2.9 Doeloverstijgende middelen programmaonderdeel 12.2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Totaal baten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12.2.1
De zeggenschap, betrokkenheid en rol van de Amsterdammer vergroten bij de keuzes over wat er in de stad 
gebeurt en bij de uitvoering daarvan

13,1 12,7 9,3 4,3 4,3

12.2.9 Doeloverstijgende middelen programmaonderdeel 12.2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Totaal lasten 13,1 12,7 9,3 4,3 4,3

Saldo van baten en lasten -13,1 -12,7 -9,3 -4,3 -4,3

Programma 12 Moderne open overheid -80,8 -69,4 -61,4 -55,3 -54,1
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