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Voorwoord
De gemeente Amsterdam moet anders met geld omgaan. Tot 2014 heeft de stad steeds minder banen 
gekregen, maar maakt de gemeente meer schulden. De laatste vier jaar kreeg Amsterdam minder 
nieuwe woningen, maar wel meer forse kostenoverschrijdingen bij grote projecten, zoals de Hoge 
Sluisbrug en het Stedelijk Museum. Amsterdam is in 2011 begonnen met bezuinigen, maar in 2014 
wordt het ambtelijk apparaat alweer groter dan in 2013. 

We hebben meer banen nodig, meer huizen en beter onderwijs. En ondertussen komt een enorme 
uitdaging op Amsterdam af: de zorg voor Amsterdammers op peil houden. 

Dat het anders kan bewijzen andere gemeenten, bewijzen stadsdelen en bewijzen vooral 
Amsterdammers zelf. Wat D66 betreft gaan we niet op dezelfde voet door, maar zetten we twee 
JURWH�VWDSSHQ��$OOHUHHUVW�GH�¿QDQFLsQ�RQGHU�FRQWUROH�EUHQJHQ��%HSHUNHQ�YDQ�GH�VWDGVVFKXOG�HQ�HHQ�
NOHLQHUH��ÀH[LEHOHU��HI¿FLsQWHUH�RUJDQLVDWLH���(Q�GDDUQDDVW��PHHU�UXLPWH�WH�JHYHQ�DDQ�GH�NUDFKW�YDQ�
$PVWHUGDPPHUV��=RDOV�GH�LQLWLDWLHIQHPHUV�YDQ�GH�0HHYDDUW�LQ�GH�,QGLVFKH�%XXUW��GLH�VRFLDOH�WDNHQ�
verrichten voor veel minder geld dan stadsdeel Oost dat ooit deed.

In het verkiezingsprogramma Ruimte voor Amsterdammers staan onze ideeën voor de stad. In deze 
DJHQGD�PDNHQ�ZLM�GXLGHOLMN�ZHONH�¿QDQFLsOH�NHX]HV�ZLM�PDNHQ��'H�NHXV�RP�GH�¿QDQFLsQ�RQGHU�FRQWUROH�
te brengen door de snel groeiende stadsschuld te gaan terugdringen. De keus om te stoppen met geld 
YHUVSLOOHQ�HQ�HHQ�NOHLQHUH��ÀH[LEHOHUH�JHPHHQWHOLMNH�RUJDQLVDWLH�WH�JDDQ�YRUPHQ��'H�NHXV�RP�GH�PDUNW�
een partner te maken bij het bouwen van nieuwe huizen. En keus om te gaan investeren in de stad. In 
onderwijs, huurwoningen voor middeninkomens, het op peil houden van zorg, een duurzame stad en 
het op peil houden van de zorg. 

Jan Paternotte
Lijsttrekker D66 Amsterdam
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'H�YROJHQGH�¿QDQFLsOH�RSJDYHQ�VWDDQ�ZDW�'���$PVWHUGDP�EHWUHIW�YRRURS�

Investeren en terugdringen schulden

Hervormingsagenda 2014 - 2018

1. Structureel meer geld voor onderwijs.  
D66 heeft recentelijk de Amsterdamse Onderwijsagenda 2014-2018 gepresenteerd. Deze agenda is 
opgesteld in samenwerking met Amsterdamse docenten, ouders en deskundigen. D66 stelt hierin 
onder meer voor fors te gaan investeren in leraren, betere schoolgebouwen en een kwaliteitsaanpak 
YRRU�KHW�0%2��2P�GH]H�DPELWLHX]H�DJHQGD�WH�UHDOLVHUHQ�LV�HHQ�VWUXFWXUHOH�GHNNLQJ�YDQ�FLUFD�¼����
miljoen noodzakelijk.   

2. De stadsschuld aanpakken.  
9RRU�HHQ�GXXU]DDP�JH]RQGH�¿QDQFLsOH�SRVLWLH�YDQ�$PVWHUGDP��YLQGW�'���KHW�QRRG]DNHOLMN�RP�
DI�WH�ORVVHQ�RS�GH�ODQJORSHQGH�VFKXOG��+LHUYRRU�UHVHUYHUHQ�ZH�VWUXFWXUHHO�¼����PLOMRHQ�HQ�]HWWHQ�
we incidentele meevallers (bijvoorbeeld meevallende rentelasten) in. D66 kiest daarmee voor een 
Amsterdamse ‘Zalmnorm’.

3. Tekortschietende zorg in Amsterdam voorkomen.  
De overhevelingen van taken van het Rijk naar de gemeenten (decentralisaties) en daarmee 
JHSDDUG�JDDQGH�µHI¿FLHQF\NRUWLQJHQ¶�EUHQJHQ�ULVLFR¶V�PHW�]LFK�PHH��'H]H�JURWH�WDNHQ��SDUWLFLSDWLH��
EHJHOHLGLQJ��MHXJG]RUJ��PRHWHQ�HI¿FLsQWHU�HQ�VODJYDDUGLJHU�GRRU�JHPHHQWHQ�ZRUGHQ�XLWJHYRHUG�
dan door het Rijk, maar D66 denkt dat een gemiddelde kostenreductie van 30% (zoals het Rijk 
voorstelt) niet realistisch is in de eerste jaren. Om te voorkomen dat er grote gaten vallen in 
KHW�]RUJDDQERG�YRRU�$PVWHUGDPPHUV��UHVHUYHHUW�'���¼����PLOMRHQ�WHU�FRPSHQVDWLH�YDQ�GH�
rijksbezuinigingen.   

4. Durven te investeren in Amsterdam.  
D66 wil o.a. investeren in wonen, werk en welzijn

����������+XXUZRQLQJHQ�YRRU�PLGGHQLQNRPHQV�� � � � ¼����PLOMRHQ
����������,QYHVWHUHQ�LQ�EDQHQ�HQ�JURHQH�JURHL�� � � � � ¼����PLOMRHQ
����������7HUXJGUDDLHQ�JHPHHQWHOLMNH�EH]XLQLJLQJHQ�RS�.XQVW�HQ�&XOWXXU�� ¼�����PLOMRHQ
����������2YHULJH�LQYHVWHULQJHQ�LQ�GH�VWDG� � � � � ¼������PLOMRHQ

Visie
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Samenvatting

2P�KLHUYRRU�JHQRHPGH�DPELWLHV�WH�UHDOLVHUHQ�HQ�GH�¿QDQFLsQ�YDQ�$PVWHUGDP�ZHHU�JH]RQG�WH�PDNHQ�
zijn volgens D66 de volgende hervormingen noodzakelijk.

1. Overheid van de 21e eeuw. 
0HW�HHQ�NOHLQHUH�HQ�PHHU�ÀH[LEHOH�NDQ�$PVWHUGDP�IRUV�NRVWHQ�EHVSDUHQ���:H�RUJDQLVHUHQ�
effectievere dienstverlening die beter aansluit bij de behoeften van de Amsterdammers en kosten 
reduceert. Zie verder pagina 6. 

2. Verantwoordelijkheid houden, uitvoering uitbesteden. 
1LHW�DOOH�XLWYRHULQJ�YDQ�JHPHHQWHWDNHQ�PRHW�LQ�HLJHQ�EHKHHU�JHEHXUHQ��GLW�LV�QLHW�HI¿FLsQW��'H�
gemeente moet een regie-organisatie worden, sturend op hoofdlijnen. Zie verder pagina 8. 

3. Beperk de gemeente tot wat de maatschappelijke taken zijn en reguleer door kaders 
te stellen. 
Doorgaan met afstoten van taken die net zo goed of beter door derden kunnen worden uitgevoerd. 
'LW�NDQ�RQGHU�DQGHUH�GRRU�XLWEHVWHGLQJ�HQ�YHU]HOIVWDQGLJLQJ��=R�YHUNOHLQHQ�ZH�¿QDQFLsOH�ULVLFR¶V�
voor de gemeente. Op het terrein van inkoop zijn mogelijk grote besparingen te behalen. Zie verder 
pagina 12. 

4. Verkleinen aandeel van sociale huur in de bouwproductie en verkleinen rol van de 
gemeente in grondontwikkeling. 
D66 wil dat vooral wordt bijgebouwd in het segment waar de behoefte het grootst is: huurwoningen 
voor middeninkomens. Dit brengt de verhuisketen op gang en zorgt zo ook voor een grotere 
EHVFKLNEDDUKHLG�YDQ�VRFLDOH�KXXUZRQLQJHQ��%RYHQGLHQ�]RUJW�HHQ�YHUOHJJLQJ�YDQ�KHW�DFFHQW�
LQ�GH�QLHXZERXZ�YDQ�VRFLDOH�KXXUZRQLQJHQ�QDDU�PLGGHQKXXU�YRRU�¿QDQFLsOH�UXLPWH��2S�HHQ�
middenhuur woning leggen gemeente en corporaties immers veel minder toe. Daarnaast vinden we 
dat de gemeente zijn rol in het ontwikkelproces terug kan brengen. Door vooraf duidelijke kaders te 
stellen, krijgen ontwikkelaars meer ruimte.  Zie verder pagina 14. 
 

5. Beheersen stadsschuld. 
Er moet een duidelijker en strikter beleid worden gevoerd om de stadsschuld te beperken. D66 wil 
VWUXFWXUHHO�JDDQ�DÀRVVHQ�RS�GH�VFKXOG��'DW�OHYHUW�ODJHUH�UHQWHODVWHQ�RS�GLH�'���YRRUORSLJ�RRN�ZLO�
inzetten voor het nog sneller terugdringen van de schulden. Verder wil D66 afspraken maken over 
de inzet van meevallers en normen stellen aan hoeveel er jaarlijks aan de reserves mag worden 
RQWWURNNHQ��=R�NULMJHQ�ZH�GH�¿QDQFLsQ�YDQ�GH�VWDG�ZHHU�RQGHU�FRQWUROH��Zie verder pagina 18.

Visie en Samenvatting

Op orde brengen en hervormen

�

Samenvattend betekent dit dat D66 de volgende ombuigingen wil doorvoeren.
Zie voor volledig overzicht van en uitwerking over de jaren 2014-2019 pagina 20

'XXU]DDP�,QYHVWHUHQ�LQ�RQGHUZLMV���RQGHUZLMVDJHQGD� � � � ¼����PLOMRHQ
$DQSDNNHQ�VWDGVVFKXOG� � � � � � � � ¼����PLOMRHQ
*DWHQ�LQ�KHW�$PVWHUGDPVH�]RUJDDQERG�YRRUNRPHQ� � � � � ¼����PLOMRHQ�
2YHULJH�LQYHVWHULQJHQ�LQ�GH�VWDG�� � � � � � � ¼������PLOMRHQ

7RWDDO� � � � � � � � � � � ¼�������PLOMRHQ

%RYHQVWDDQGH�KHUYRUPLQJHQ�OHLGHQ�WRW�GH�YROJHQGH�EHVSDULQJHQ�
Zie voor volledig overzicht van en uitwerking over de jaren 2014-2019 pagina 20

2YHUKHLG�YDQ�GH���H�HHXZ�� � � � � � � � ¼������PLOMRHQ
9HUDQWZRRUGHOLMNKHLG�KRXGHQ��XLWYRHULQJ�XLWEHVWHGHQ� � �� � ¼����PLOMRHQ�
%HSHUNHQ�PDDWVFKDSSHOLMNH�WDNHQ��UHJXOHHU�GRRU�NDGHUV�WH�VWHOOHQ� � � ¼���PLOMRHQ�
%HSHUNHQ�ULVLFR¶V�JURQGRQWZLNNHOLQJ�HQ�ERXZHQ�YRRU�PLGGHQLQNRPHQV� � ¼����PLOMRHQ

7RWDDO��� � � � � � � � � � ¼��������PLOMRHQ



1. Overheid van de 21e 
 eeuw

(HQ�PRGHUQH�HQ�ÀH[LEHOH�RUJDQLVDWLH

$PVWHUGDP�ZLO�DOOHV�]HOI�GRHQ�ZDDUGRRU�GH�RUJDQLVDWLH�LQÀH[LEHO�HQ�LQHI¿FLsQW�LV��PHW�YHHO�PHQVHQ�
in vaste dienst kost het veel tijd en geld om in te spelen op verandering. Dit maakt de gemeentelijke 
organisatie log en moeilijk wendbaar. Dat is niet meer van deze tijd. De overheid in de 21e eeuw 
PRHW�VQHO�NXQQHQ�UHDJHUHQ�RS�QLHXZH�XLWGDJLQJHQ��$PVWHUGDP�KHHIW�ppQ�IXOOWLPH�DPEWHQDDU�SHU����
inwoners en heeft daarmee van alle Nederlandse gemeenten zowel absoluut als relatief het grootste 
aantal ambtenaren1)��'���ZLO�GDDURP�GH�RUJDQLVDWLH�����NOHLQHU�PDNHQ��HQ�GDDURPKHHQ�HHQ�ÀH[LEHOH�
schil van medewerkers die op projectbasis werken2). Daardoor zal Amsterdam afslanken tot één 
IXOOWLPH�DPEWHQDDU�SHU������LQZRQHUV3)��'H�ÀH[LEHOH�VFKLO�PDDNW�KHW�PDNNHOLMNHU�YRRU�RQGHU�DQGHUH�
]]S¶HUV�RP�DDQ�GH�VODJ�WH�JDDQ�ELM�GH�JHPHHQWH��'DDUELM�SUR¿WHHUW�$PVWHUGDP�YDQ�GH�FDSDFLWHLWHQ�YDQ�
GH]H�PHGHZHUNHUV�HQ�KDDOW�HU�NHQQLV�HQ�HUYDULQJHQ�YDQ�EXLWHQ�PHH�QDDU�ELQQHQ��0HW�HHQ�ÀH[LEHOH�
organisatie kan sneller worden gereageerd op nieuwe maatschappelijke opgaven en maken we minder 
kosten op het moment dat er even minder wordt gevraagd van de overheid. 

Beter ICT-beleid

2RN�KHHIW�$PVWHUGDP�KRJH�NRVWHQ�YRRU�,&7��¼�����SHU�LQZRQHU��WHJHQRYHU�¼����YRRU�HHQ�JHPLGGHOGH�
gemeente4)).  D66 vindt het onverkoopbaar dat de grootste gemeente van Nederland kennelijk niet 
NDQ�SUR¿WHUHQ�YDQ�VFKDDOYRRUGHOHQ��RQGDQNV�DOOH�LQ]HW�YDQ�GH�DIJHORSHQ�MDUHQ�RP�GH�,&7�RS�RUGH�WH�
brengen. Met standaardisering van ICT-oplossingen (voor elke dienst dezelfde applicaties) en gebruik 
van bewezen technologie is minder ondersteuning nodig van DICT en daarmee dalen de kosten  

De gemeente slimmer huisvesten

Een kleinere organisatie heeft minder werkplekken nodig en als we Het Nieuwe Werken stimuleren, 
kan Amsterdam met nog minder werkplekken toe. Gecombineerd met het verruilen van dure 
kantoren in het centrum voor goedkopere  aan de rand van de stad kan fors worden bespaard op de 
huisvestingskosten van de gemeente. Ter illustratie: voor een gemeentekantoor als het Weesperplein 8 
EHWDDOW�GH�JHPHHQWH�MDDUOLMNV�ELMQD�¼���PLOMRHQ��KHW]HOIGH�NDQWRRU�LQ�=XLGRRVW�NRVW�MDDUOLMNV�VOHFKWV�¼���
miljoen��. 

Naar moderne en verbeterde dienstverlening

Door meer diensten digitaal aan te bieden, neemt de kwaliteit van dienstverlening toe en kan 
tegelijkertijd worden bespaard op kosten: inwoners kunnen straks 24 uur per dag terecht bij de

1) Benchmark Ambtelijk Apparaat Amsterdam, Berenschot 2012. In oktober 2013 publiceerde de gemeente Amsterdam een eigen onderzoek, 

waarin becijferd werd dat Amsterdam de nummer 2 is qua aantal ambtenaren per inwoner (na Rotterdam). De totale kosten voor het aantal 

ambtenaren is door de gemeente in de nieuwe vergelijking buiten beschouwing gelaten. 
2) ����UHGXFWLH�H[FOXVLHI�YHU]HOIVWDQGLJLQJHQ��0HW�HHQ�ÀH[LEHOH�VFKLO�GDDURP�KHHQ��]RX�GH�JHPLGGHOGH�UHGXFWLH�RS�RQJHYHHU�����XLWNRPHQ�
3) Daarmee scoort Amsterdam dan lager dan het gemiddelde van de G4, maar nog altijd zo’n 50% hoger dan het gemiddelde van alle 

gemeenten met meer dan 140.000 inwoners (zie de genoemde benchmark van Berenschot uit 2012).
4) Zie: http://www.binnenlandsbestuur.nl/digitaal/nieuws/ict-kosten-gemeenten-dalen-met-6-procent.9116039.lynkx ; Amsterdam geeft volgens 

de begroting 2014 € 6788 per fte uit aan ICT. Op basis van 14.000 fte en 800.000 inwoners, betekent dat € 118 per inwoner.
5) Voor het Weesperplein 8 betaalt de gemeente 234 euro per m2 (de gemeentelijke norm ligt op 200 euro per m2 VVO). Een vergelijkbaar 

kantoor in Zuidoost kost 145 euro per m2 VVO (bron Dynamis, sprekende cijfers 2012).
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gemeente, waar ze meer zelf kunnen regelen voor vergunningen, paspoorten en uitkeringen. Dit 
is klantvriendelijker en vergt minder loketten, minder papier en minder manuren. De gemeente 
Molenwaard laat zien dat het zelfs helemaal zonder loket kan. D66 acht het van belang dat 
Amsterdammers snel en duidelijk worden geholpen: met onduidelijke informatie is iemand niet 
JHKROSHQ��'���ZLO�H[SOLFLHW�JHHQ�QLHXZH�V\VWHPHQ�KLHUYRRU�RQWZLNNHOHQ��PDDU�ZLO�GDW�GH�JHPHHQWH�PHW�
EHVWDDQGH�V\VWHPHQ�ZHUNW�GLH�]LFK�±�ELMYRRUEHHOG�LQ�DQGHUH�JHPHHQWHQ�±�KHEEHQ�EHZH]HQ�

Versimpelen regelgeving

Tot slot kiest D66 voor meer algemene regels en minder vergunningen. Met duidelijke voorwaarden 
voor bijvoorbeeld het plaatsen van een steiger, bouwcontainer of verhuiswagen, weet iedereen waar hij 
aan toe is en is het niet meer nodig om inwoners en ondernemers vergunningen te laten aanvragen (die 
vervolgens weer door een ambtenaar moeten worden beoordeeld, geregistreerd en verzonden). Dit leidt 
tot lagere lasten voor inwoners en ondernemers en maakt het ondernemers makkelijker om nieuwe 
banen te creëren. 

Cijfermatige onderbouwing

Uitgewerkt in getallen zien de genoemde besparingen er als volgt uit. Waar de meeste maatregelen 
directe besparingen laten zien, hebben sommigen een oploop door de afwenteling van gemaakte 
afspraken en de afkoop van contracten. De besparingen worden gerealiseerd gedurende de volgende 
UDDGVSHULRGH��HQ�ZRUGHQ�YHUZHUNW�LQ�GH�EHJURWLQJVMDUHQ������������

Maatregel Uitwerking Opbrengst
20% minder ambtenaren 
��ÀH[LEHOH�VFKLO

Netto 10% minder ambtenaren
7RWDOH�DSSDUDDWVNRVWHQ�LQ�������¼�����PLOMRHQ��ZDDUYDQ�
¼�����PLOMRHQ�SHUVRQHOH�NRVWHQ
,QFLGHQWHOH�IULFWLHNRVWHQ�DG�¼�����PLOMRHQ6) worden 
geactiveerd en in vier jaar afgeschreven.

¼������PLOMRHQ

¼����PLOMRHQ�
YDQDI�����

Goedkopere ICT *HPLGGHOG�JHYHQ�1HGHUODQGVH�JHPHHQWHQ�¼����SHU�
LQZRQHU�XLW�DDQ�,&7��$PVWHUGDP�VSHQGHHUW�¼�����SHU�
LQZRQHU�DDQ�,&7��RIZHO�¼������SHU�)WH�XLW�DDQ�,&7��'���
wil per Fte 2000 euro besparen (14.000 Fte).

¼����PLOMRHQ�
YDQDI�����8)

Lagere huisvestingslas-
ten

• 10% minder nodig i.v.m. kleinere organisatie
• *RHGNRSHUH�NDQWRRUJHERXZHQ��QX��¼�����Pð�992��

QDDU�¼�����Pð�992�
• Het Nieuwe Werken: minder werkplek per Fte nodig

¼����PLOMRHQ��
oplopend 
�����������

(I¿FLsQWH�GLJLWDOH�
dienstverlening

Meer dienstverlening digitaal of bij bewoners aan huis. 
'DDUGRRU�NXQQHQ�GH�]HYHQ�VWDGVORNHWWHQ�NOHLQHU������
H[WUD�EHVSDULQJ�ERYHQRS���VWDG���GLHQVWYHUOHQLQJ��DG�¼�
20 miljoen)

¼���PLOMRHQ�
YDQDI�����

Meer algemene regels, 
minder vergunningen

Inwoners en ondernemers hebben lagere 
administratieve lasten in tijd én geld. Leges voor 
vergunningen zijn nagenoeg kostendekkend, dus het 
effect voor gemeente is neutraal.

Neutraal

Totaal € 73,5 miljoen

6) Hiervoor is de behoedzame inschatting dat voor 1500 medewerkers een sociaal plan moet worden opgesteld ad € 100.000 per medewerker.
7) Zie ook de eerder door D66 voorgestelde reductie van € 2000 per werkplek * 14.000 fte (D66 voorstel in vijf stappen naar een moderne 

gemeente (2012)).
8)In potentie kan Amsterdam € 36 miljoen besparen (reductie van kosten per inwoner naar € 73 (800.000 x € 45 = € 36 miljoen)). D66 boekt 

hiervan 75% à 80% in, wat overeenkomt met het voorstel uit “In vijf stappen naar een moderne gemeente” om € 2000 per Fte te besparen.  
9) Behoedzame inschatting dat genoemde factoren tot een reductie van 30% in huisvestingslasten kunnen leiden (is € 29 miljoen t.o.v. 

begroting 2014), waarbij het huidige beleid al tot € 16 miljoen besparing in 2015 oplevert (zie begroting 2014, paragraaf bedrijfsvoering)  

1. Overheid van de 21e eeuw

�



2. Verantwoordelijk heid  
 houden,  
 uitvoering uitbesteden 
De gemeente moet de eigen kracht van Amsterdammers onderkennen en benutten, dit zou vaker 
mogen gebeuren dan nu het geval is. Dat betekent breken met het verleden. D66 durft te vertrouwen 
op de kracht en vindingrijkheid van inwoners en ondernemers. Maatschappelijke opgaven lossen 
we samen met Amsterdammers op, niet als een solistische overheid. Verschillende voorbeelden in 
de stad laten zien dat Amsterdammers een rol willen en kunnen pakken. Dit moeten we stimuleren 
en faciliteren. De gemeente moet inspelen op de maatschappelijke vraag. In het sociaal domein kan 
dat bijvoorbeeld door meer ruimte te bieden aan Amsterdammers, te verzakelijken, maatschappelijk 
YHUDQWZRRUG�WH�VXEVLGLsUHQ�HQ�HI¿FLsQWHU�JHEUXLN�WH�PDNHQ�YDQ�PDDWVFKDSSHOLMN�YDVWJRHG�LQ�GH�VWDG�

Meer ruimte voor Amsterdammers: in buurten, met bewoners en (sociale) ondernemers

De gemeente heeft meer mogelijkheden om maatschappelijke problemen op te lossen dan grote 
ZHO]LMQVLQVWHOOLQJHQ�RI�HLJHQ�DPEWHQDUHQ�LQ�WH�]HWWHQ��%LM�ELMYRRUEHHOG�KHW�EHVWULMGHQ�YDQ�DUPRHGH�
of eenzaamheid, het verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt en het tegengaan van voortijdige 
schooluitval moeten we meer met Amsterdammers werken, in de buurten. Niet omdat dit geld 
bespaart, maar omdat juist daar de kracht zit om deze problemen op te lossen. In de buurt worden 
de problemen het eerst gesignaleerd en is ondersteuning dichtbij. Juist bij de nieuwe taken op het 
gebied van jeugdzorg, ondersteuning en participatie moet de gemeente haar rol beperken tot die van 
regisseur en ruimte te laten aan Amsterdammers. En daarbij wil D66 ook meer vertrouwen geven aan 
inwoners en instellingen: minder verantwoordingsdocumenten en accountantsverklaringen vragen. 
Daardoor blijft meer tijd en energie over om te investeren in Amsterdam en tegelijkertijd zijn er minder 
ambtenaren nodig om al alles te controleren en registreren.  

De gemeente moet meer overlaten aan sociale ondernemingen en initiatieven in buurten. Door 
budgetten die nu naar de grote welzijninstellingen gaan vrij te spelen om buurtinitiatief te 
ondersteunen creëren we die ruimte.  

De Meevaart Ontwikkelgroep
De Meevaart Ontwikkelgroep heeft in Oost de programmering van 
buurthuis de Meevaart in de Indische buurt op zich genomen. De 
openingstijden van de Meevaart zijn met 30% verruimd, binnen dezelfde 
subsidie. Bovendien is een leerwerkbedrijf opgezet om jongeren uit  
de buurt aan werkervaring en stageplaatsen te helpen.  

Hervormingsagenda 2014 - 2018

8

+HW�ELHGHQ�YDQ�YHUWURXZHQ�DDQ�$PVWHUGDPPHUV�RP�PDDWVFKDSSHOLMNH�±�HQ�GXV�RRN�¿QDQFLsOH�±�
verantwoordelijkheid te nemen is essentieel. Het is daarom belangrijk om op duidelijke wijze aan 
LQZRQHUV�WH�SUHVHQWHUHQ�ZDDU�GH�¿QDQFLsOH�PLGGHOHQ�YRRU�ZRUGHQ�LQJH]HW��$PVWHUGDP�2RVW�NHQW�
tegenwoordig de buurtbegroting: www.mijnbuurtbegroting.nl. D66 wil zo’n buurtbegroting voor 
de hele stad. Hierdoor worden overheidsuitgaven transparant gemaakt en kunnen bewoners zelf de 
prioriteiten aangeven voor uitgaven in hun wijk. Als we deze informatie inzichtelijk maken kunnen 
Amsterdammers, in combinatie met de kennis die ze hebben van hun buurt, betere keuzes maken 
dan de gemeente: precies als de Meevaart Ontwikkelgroep. Hierom moet deze informatie voor iedere 
inwoner van Amsterdam vrij toegankelijk zijn middels een open database. D66-raadslid Carlien 
Roodink heeft hiertoe met VVD-raadslid Werner Toonk in 2011 al een voorstel ingediend in de 
gemeenteraad. 

Verzakelijken 

Ruimte bieden aan Amsterdammers betekent dat Amsterdammers initiatief nemen en dat de gemeente 
stuurt op resultaat en effect. Zo kan de gemeente meer zakelijkheid in relaties brengen en de focus 
houden op het maatschappelijk rendement van bestedingen. 

De Van der Pekbuurt
De Van der Pekbuurt in Noord laat zien dat vertrouwen in 
Amsterdammers gerechtvaardigd is. Tot voor kort stond de buurt 
bekend als probleemwijk, en dus maakte de Van der Pek onderdeel uit 
van de wijkaanpak. Deze buurt mocht een experiment doen: de 
projecten van de wijkaanpak werden gekozen door mensen zelf. De 
bewoners beoordeelden alle budgetvoorstellen strenger dan de 
gemeente zou doen, en hielden daardoor zelfs geld over. Geen 
ambtenaar heeft hoeven oordelen over de investeringen in de Van der 
Pek. De initiatieven worden erg gewaardeerd door de buurt, en de 
leefbaarheid is met sprongen vooruit gegaan. 

D66 wil de rol van de gemeente beperken tot regievoering. Voor het stimuleren en faciliteren van lokaal 
initiatief zijn geen vuistdikke beleidsnota’s met regels en voorwaarden nodig. We moeten voorkomen 
dat vrijwilligers en bedrijven die de krachten bundelen in tempo worden afgeremd door overmatige 
regeldruk en beleidsdrang. D66 wil de ruimte geven voor gelijkwaardige samenwerking, waarbij het als 
QRUPDDO�ZRUGW�HUYDUHQ�GDW�EHLGH�SDUWLMHQ�KXQ�DIVSUDNHQ�QDNRPHQ��%RYHQGLHQ�OHLGHQ�PLQGHU�UHJHOV�WRW�
minder administratie en inspectie, en dus tot lagere kosten.   

Maatschappelijk verantwoord subsidiëren

De gemeente heeft wettelijke taken, zoals schuldhulpverlening, onderwijs en taken op het gebied van de 
:HW�PDDWVFKDSSHOLMNH�RQGHUVWHXQLQJ�GLH�JHVXEVLGLHHUG�ZRUGHQ��,Q�$PVWHUGDP�ZRUGW�YRRU�RQJHYHHU�¼�
����PLOMRHQ�DDQ�VXEVLGLHV�YHUVWUHNW�DDQ�JURWH�ZHO]LMQVLQVWHOOLQJHQ�HQ�WDOOR]H�DQGHUH�RUJDQLVDWLHV��'���
is niet tegen deze subsidies, sterker nog, het is heel belangrijk om continu te blijven investeren in het 
sociale cement van onze stad. Wel moeten we het maatschappelijk rendement goed in de gaten blijven 
houden: wat krijgen Amsterdammers terug voor deze investering? Subsidie voor huiswerkbegeleiding 
LV�HHQ�SULPD�PLGGHO�RP�VFKRROXLWYDO�WHJHQ�WH�JDDQ��PDDU�KHW�LV�QLHW�HI¿FLsQW�RP�GDDUYRRU�PHHUGHUH�
verschillende organisaties in één buurt te subsidiëren, zoals in Oost wel gebeurde. Een ander voorbeeld 
YDQ�HHQ�LQHI¿FLsQWH�VXEVLGLHV�LV�HHQ�EXXUWKXLV�LQ�=XLG�PHW�DFWLYLWHLWHQ�YRRU�GH�EXXUW�ZDDU�WH�ZHLQLJ�
maatschappelijke vraag voor bestaat. Door minder van achter de tekentafel bedachte activiteiten en 
voorzieningen te subsidiëren en meer te luisteren naar waar Amsterdammers behoefte aan hebben 
worden miljoenen bespaard.

2. Verantwoordelijkheid houden, uitvoering uitbesteden
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Stadsdeel Oost
In de afgelopen twee jaar heeft stadsdeel Oost elke subsidiebeschikking 
uitvoerig geëvalueerd met name op de vraag of de doelstellingen van 
GH�VXEVLGLH�QRJ�ZRUGHQ�EHUHLNW�HQ�LQ�UHODWLH�VWDDQ�WRW�GH�¿QDQFLsOH�
middelen. Daarnaast werd kritisch gekeken of huisvestingskosten dubbel 
waren gerekend en/of het noodzakelijk was dat bepaalde organisaties 
volledig in hun eigen ruimte zaten. Ook werd bij deze evaluatie 
onderzocht of bepaalde activiteiten niet door meerdere organisaties 
WHJHOLMNHUWLMG�ZHUGHQ�XLWJHYRHUG�HQ�RI�GLW�QLHW�RS�HHQ�HI¿FLsQWHUH�ZLM]H�
kon. Dit leidde tot het stopzetten van subsidies die niet meer effectief 
waren. Het totaal van deze evaluatie operatie leverde  ongeveer € 0,75 
miljoen structureel op. D66 gaat deze operatie stadsbreed toepassen.

(I¿FLsQW�JHEUXLNPDNHQ�YDQ�PDDWVFKDSSHOLMN�YDVWJRHG

$PVWHUGDP�EH]LW�RS�GLW�PRPHQW�YRRU�¼�����PLOMDUG�DDQ�YDVWJRHG�LQ�GH�VWDG��(HQ�HQRUP�NDSLWDDO��
GDW��HIIHFWLHYHU�NDQ�ZRUGHQ�JHEUXLNW��'H�JHPHHQWH�PRHW�KHW�PDDWVFKDSSHOLMN�YDVWJRHG�±�ELMYRRUEHHOG�
EXXUWKXL]HQ��VFKRROJHERXZHQ�HQ�VHUYLFHSXQWHQ�±�LQ�GH�VWDG�]R�HI¿FLsQW�PRJHOLMN�EHQXWWHQ�HQ�]RYHHO��
mogelijk samenwerking tussen organisaties in de stad stimuleren. Maatschappelijke organisaties  
- vrijwillig en professioneel - gebruiken vaak ieder hun eigen vaste ruimtes, die regelmatig grote 
delen van de week leegstaan. Zo zijn er in de Pijp, in de Van Ostadestraat en Tolstraat, panden in 
gemeentebezit die allebei gedeeltelijk leegstaan. En ook de Multifunctionele Accommodaties in Zuid 
VWDDQ�DOOHPDDO�JHGHHOWHOLMN�OHHJ��'DW�PRHW�HQ�NDQ�HI¿FLsQWHU�GRRU�ELMYRRUEHHOG��UXLPWHV�WH�GHOHQ��
ÀH[LEHO�JHEUXLN�PRJHOLMN�WH�PDNHQ�HQ�RQGHUOLQJH�XLWZLVVHOLQJ�WH�VWLPXOHUHQ��'LW�OHLGW�WRW�LQWHQVLHYHU�
ruimtegebruik, waardoor minder maatschappelijk vastgoed nodig is, zonder dat het aanbod aan 
DFWLYLWHLWHQ�KRHIW�WH�YHUPLQGHUHQ��%RYHQGLHQ�YHUEHWHUW�GDW�GH�NZDOLWHLW�YDQ�KHW�DDQERG�RPGDW�
organisaties onderling van elkaar leren, of omdat moeilijk bereikbare doelgroepen die door de ene 
organisatie goed worden bereikt, nu ook door andere organisaties beter worden bereikt. Ook kan door 
het delen van faciliteiten, zoals computers, internetverbindingen en andere nutsvoorzieningen geld 
bespaard worden. Voorbeelden waar het goed gaat: buurtonderneming de Serre in Amsterdam Nieuw-
West, de Mansveltschool in West en de Wethouder Verheij hal.

Er moet meer oog komen voor andere ruimtes in de stad die kunnen worden gebruikt voor 
maatschappelijke activiteiten & voorzieningen. Een mooi voorbeeld in Zuid is creatief cultureel 
centrum 020 Studio, dat commerciële activiteiten combineert met buurthuiswerk. 

Meer eigen initiatief inwoners

D66 pleit voor een kleinere welzijnssector en voor een vergroting van de ruimte voor het initiatief van 
burgers. De belangrijkste reden hiervoor is dat de bewoners van Amsterdam over veel organisatiekracht 
EHVFKLNNHQ�HQ�RRN�JUDDJ�ZLOOHQ�ELMGUDJHQ�DDQ�GH�RQWZLNNHOLQJ�YDQ�GH�HLJHQ�EXXUW��'���ZLO�¼����
PLOMRHQ�H[WUD�YULMVSHOHQ�YRRU�KHW�HLJHQ�LQLWLDWLHI�YDQ�EXXUWEHZRQHUV��'LW�ZRUGW�JH¿QDQFLHUG�GRRUGDW�
JHOLMNWLMGLJ�]DO�ZRUGHQ�EHVSDDUG�RS�GH�SURIHVVLRQHOH�ZHO]LMQVVHFWRU�PHW�HHQ�EHGUDJ�YDQ�¼����PLOMRHQ��
In de stad zijn veel voorbeelden te vinden die goed laten zien dat bewoners maar al te graag bijdragen 
aan de ontwikkeling van hun eigen buurt. Amsteldorp Actief is een  groep in die buurt waarin bewoners 
zorg dragen voor de leefbaarheid van de openbare ruimte en iets doen aan de eenzaamheid van 
geïsoleerd geraakte buurtbewoners. Iets vergelijkbaars geldt in Stadsdorp Zuid, waar actieve ouderen 
elkaar ondersteunen en samen activiteiten ondernemen. In plaats van dure professionals zijn het de 
buurtgenoten die zich met veel succes inzetten voor de kwetsbare groepen. In de Watergraafsmeer 
hebben de buurtbewoners het beheer overgenomen van de speeltuin van het stadsdeel en in de 
,QGLVFKH�%XXUW�ZRUGW�HHQ�FRPSOHHW�EXXUWKXLV�GH�0HHYDDUW�GRRU�EHZRQHUV�JHUXQG��+HW�EXXUWKXLV�LV�
hiermee ook echt van de buurt, en ook nog eens vaker toegankelijk dan voorheen. 
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Maatregel Uitwerking Opbrengst
Meer vertrouwen, 
minder controle

����PLQGHU�XLWYRHULQJVNRVWHQ�VXEVLGLHV�HQ�����
lagere administratieve lasten voor instellingen. 
8LWYRHULQJVNRVWHQ�]LMQ�QX��¼����PLOMRHQ�HQ�¼���
miljoen administratieve lasten voor instellingen10)

¼���PLOMRHQ11), 
oplopend van 
���������

Opschonen subsidies: 
beoordelen effectiviteit 
van te subsidiëren 
activiteiten.

Evaluatie van effectiviteit subsidies. Dit leidt tot het 
stopzetten van subsidies die onvoldoende effectief 
zijn. Als deze operatie stadsbreed wordt toegepast zou 
GLW�����PLOMRHQ�HXUR�VWUXFWXUHHO�RSOHYHUHQ��DIJDDQGH�
op de resultaten van stadsdeel Oost. D66 mikt hier op 
HHQ�PLQLPDOH�EHVSDULQJ�YDQ�¼���PLOMRHQ�

&D��¼���PLOMRHQ12)  
���VWDGVGHOHQ�[�FD��
¼���������������
voor CS), effectief 
oplopend van 
���������

(I¿FLsQWHU�
ruimtegebruik  

Afstoten maatschappelijk vastgoed met een netto 
RSEUHQJVW�YDQ�¼�����PLOMRHQ13). De opbrengst wordt 
LQJH]HW�RP�LQFLGHQWHHO�H[WUD�DI�WH�ORVVHQ�RS�
langlopende schulden, wat een besparing op 
UHQWHODVWHQ�RSOHYHUW��'H�JHPLGGHOGH�UHQWH�LV�QX���������

¼���PLOMRHQ�ODJHUH�
rentelasten, 
oplopend te 
realiseren 
������������

%HZRQHUVLQLWLDWLHYHQ�
stimuleren 

.OHLQHUH�ZHO]LMQVVHFWRU����¼����PLOMRHQ��EHGUDDJW�
QX�¼�����PLOMRHQ�YRRU�VWDG�HQ�VWDGVGHOHQ���.DQ�R�D��
worden gerealiseerd door beperking in overhead 
HQ�PLQGHU�KXXU�YDQ�ORFDWLHV��]LH�RRN��HI¿FLsQWHU�
ruimtegebruik)

¼����PLOMRHQ��
oplopend van 
���������

Totaal € 37 miljoen

10) Deloitte: “Last of Lust?! Onderzoek naar de administratieve lasten en uitvoeringskosten van het subsidiebeleid van de gemeente 

Amsterdam”, Den Haag 2012.
11) De administratieve lasten van gesubsidieerde instellingen worden ook gesubsidieerd. Lagere administratieve lasten vertalen zich dus ook in 

een lagere subsidie. 
12) Bij de inboeking van deze bezuiniging moet wel rekening gehouden dat er geen dubbelboeking plaatsvindt in relatie tot de budgetten van 

GH�EHVWXXUVFRPPLVVLH��(pQ�HQ�DQGHU�LV�DIKDQNHOLMN�YDQ�GH�QLHXZ�QRJ�WH�RQWZLNNHOHQ�¿QDQFLsOH�UDPLQJVIXQFWLH�YDQ�GH�VWDG�
13) Boekwaarde vastgoed Amsterdam is nu € 2,2 miljard. Verkoopwaarde is vrijwel altijd hoger dan boekwaarde. 
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3. Beperk de gemeente tot 
 wat echt 
 maatschappelijke taken 
 zijn en reguleer door 
 kaders te stellen 
D66 wil de Amsterdamse vanzelfsprekendheid van uitvoering in eigen beheer doorbreken. Dit heeft 
QDPHOLMN�LQ�EHODQJULMNH�PDWH�ELMJHGUDJHQ�DDQ�GH�ORJJH�HQ�ZHLQLJ�HI¿FLsQWH�$PVWHUGDPVH�JHPHHQWHOLMNH�
organisatie. Amsterdammers krijgen hierdoor minder dan mogelijk is voor hun (belasting)geld. D66 
wil daarom dat het recentelijk door de gemeenteraad vastgestelde beleid over verzelfstandiging en 
privatisering14) met ambitie wordt uitgevoerd: Eerst de maatschappelijke doelen van gemeentebeleid 
vaststellen, vervolgens bepalen welke partij de uitvoering het beste kan doen. D66 wil dat deze 
afspraken niet alleen gelden voor nieuw te stellen doelen, maar dat staand gemeentebeleid ook 
RSQLHXZ�ELQQHQ�GLW�NDGHU�ZRUGW�EHNHNHQ��%HZRQHUV�HQ�EHGULMYHQ�NXQQHQ�YDDN�HHQ�RSORVVLQJ�]LMQ�YRRU�
openstaande vraagstukken. In Eindhoven wordt bijvoorbeeld de verlening van bouwvergunningen 
GRRU�HHQ�H[WHUQ�EHGULMI�XLWJHYRHUG��)OH[LELOLWHLW�HQ�EHSHUNWHU�XLWYRHULQJVULVLFR��ELMYRRUEHHOG�JHHQ�
YDVWH�ORRQNRVWHQ�ELM�DFKWHUEOLMYHQGH�YUDDJ��]LMQ�JURWH�YRRUGHOHQ�HQ�PDNHQ�GH�$PVWHUGDPVH�¿QDQFLsQ�
robuuster. Ook kunnen de gemeente en stadsdelen kleine ontwerpbureaus inhuren voor de inrichting 
van de openbare ruime in plaats van Dienst Ruimtelijke Ordening (DRO) of het Project Management 
%XUHDX��30%���

Financiële risico’s verminderen

,Q�KHW�DOJHPHHQ�LV�KHW�]LQYRO�YRRU�GH�JHPHHQWH�RP�¿QDQFLsOH�ULVLFR¶V�WH�VSUHLGHQ��'H�UHFHQWH�VWUHVVWHVW�
(2012) laat dit ook zien���.  Uit de stresstest blijkt dat er liquiditeitstekorten voor de gemeente 
ontstaan als de stad grote investeringen moet doen in sluizen, tramtoestellen en investeringen in 
ons metronetwerk. Wanneer deze investering in bussen en tramtoestellen de verantwoordelijkheid 
zijn van een marktpartij heeft dit voordelen voor risicobeheersing en een solide begroting. D66 
ondersteunt daarom de verzelfstandiging van het Havenbedrijf Amsterdam en is voorstander van 
het openbaar aanbesteden van de parkeerhandhaving en andere zaken die goed door derden kunnen 
ZRUGHQ�RSJHSDNW��2S�GH]H�PDQLHU�ZRUGHQ�¿QDQFLsOH�ULVLFR¶V�ELM�PDUNWSDUWLMHQ�JHOHJG��0DUNWSDUWLMHQ�
NXQQHQ�]DNHQ�HI¿FLsQWHU�UHJHOHQ��PDDU�YUDJHQ�RRN�HHQ�YHUJRHGLQJ�YRRU�KHW�RYHUQHPHQ�YDQ�ULVLFR¶V��
D66 schat in dat hierdoor per saldo een budgetneutraal effect is. Dat de stad minder risico’s hoeft te 
GUDJHQ��PDDNW�GH�¿QDQFLsOH�SRVLWLH�YDQ�$PVWHUGDP�HFKWHU�ZHO�UREXXVWHU�HQ�GDDUGRRU�LV�GH�VWDG�PLQGHU�
kwetsbaar voor economische schommelingen. 

14) Zie het beleidsrapport “Doelgericht op Afstand 2”opgesteld door de Bestuursdienst op 13 maart 2013.
15) Zie: http://www.seo.nl/uploads/media/2012-14_Stresstest_gemeente_Amsterdam.pdf.
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Grote besparingen op inkoop mogelijk

Verder verwacht D66 op het terrein van inkoop voordelen te behalen op het gebied van investeringen in 
infrastructuur. Door een professionalisering, standaardisering en concentratie van de inkoop over stad 
en stadsdelen heen, kunnen bijvoorbeeld voor het onderhoud van wegen en groen over de gehele stad 
EHVSDULQJHQ�YDQ�MDDUOLMNV�WLHQWDOOHQ�PLOMRHQ�PRJHOLMN�]LMQ���&RQVXOWDQF\EXUHDX�0F.LQVH\�EHFLMIHUGH�LQ�
�����GDW�RS�KHW�LQNRRSEXGJHW�YDQ�$PVWHUGDP��FLUFD�¼�����PLOMDUG�&HQWUDOH�6WDG�HQ�¼�����PLOMRHQ�YRRU�
GH�VWDGVGHOHQ��HHQ�EHVSDULQJ�WH�UHDOLVHUHQ�LV�YDQ�¼�����WRW�¼�����PLOMRHQ�SHU�MDDU��+LHUYRRU�PRHW�GH�
gefragmenteerde inkoop, de focus op kosten en het gebrek aan data worden aangepakt. D66 ziet dat in 
het kader van ‘1 stad, 1 opgave’ al besparingen op inkoop worden geboekt en wil de potentie van verdere 
besparingen onderzoeken.

3. %HSHUN�GH�JHPHHQWH�WRW�ZDW�HFKW�PDDWVFKDSSHOLMNH�WDNHQ�]LMQ�HQ�UHJXOHHU�GRRU�NDGHUV�WH�VWHOOHQ
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4. Inzetten op nieuwbouw 
 voor middeninkomens
 en verkleinen rol 
 gemeente in 
 ontwikkelproces 
De woningmarkt in Amsterdam staat onder zware druk en zit volledig op slot. Veel mensen willen een 
plek in de stad en bijna iedereen heeft moeite een passende plek in de stad te vinden. Lagere inkomens 
staan lang op een wachtlijst, en voor middeninkomens is nauwelijks aanbod: ze hebben niet het hoge 
vaste inkomen dat nodig is om te kopen, maar ze hebben ook geen toegang tot de sociale huursector. 
%RYHQGLHQ�LV�KHW�VWHHGV�ODVWLJHU�YRRU�$PVWHUGDPPHUV�RP�HHQ�K\SRWKHHN�WH�NULMJHQ��ELMYRRUEHHOG�RPGDW�
]H�HHQ�WLMGHOLMN�FRQWUDFW�KHEEHQ�RI�]]S¶HU�]LMQ��(HQ�ÀH[LEHOH�VWDG�KHHIW�YRRUDO�PHHU�KXXUZRQLQJHQ�QRGLJ�

Ontsluiting van de woningmarkt door meer modale huur 

D66 denkt dat de oplossing om beweging in de woningmarkt te krijgen vooral ligt in het bouwen van 
meer huurwoningen voor middeninkomens (‘modale huurwoningen’), op dit moment een marginaal 
deel van de woningmarkt en het segment waar veel vraag naar is. Hiermee komt ten eerste de 
doorstroming uit de sociale huurwoningen op gang. Er zijn heel veel sociale huurwoningen, zo’n 60% 
van de totale voorraad in Amsterdam, maar er komen er maar weinig vrij. Veel mensen met een sociale 
huurwoning behoren inmiddels tot de groep van middeninkomens. Door voor deze mensen te bouwen, 
behouden we deze belangrijke groep voor de stad en zorgen we dat er sociale huurwoningen vrijkomen. 
Zo helpen we met 1 huis, 2 gezinnen! Ten tweede bieden we de grote en groeiende groep mensen die 
een betaalbare huurwoning in de vrije sector zoekt meer kansen.
 
Door het accent te leggen op middenhuurwoningen maken we ook geld vrij. Dit omdat de bouw 
en verhuur van een middenhuurwoning de stad en de corporaties minder hoeft te kosten: 
middeninkomens kunnen immers een (meer) marktconforme huur opbrengen. Dit heeft als bijkomend 
voordeel dat private investeerders graag bereid zijn om dergelijke woningen te realiseren, waar 
corporaties dat nu niet kunnen (i.v.m. beperkte investeringsruimte) of mogen (i.v.m. landelijke 
regelgeving). Het invullen van de vraag naar middenhuurwoningen kan door private  investeerders 
zonder investeringen van de gemeente worden gerealiseerd. Een impuls in de woningbouw levert 
bovendien ook weer banen op in de bouw.
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Goede balans tussen woningen voor lage, midden- en hoge inkomens

Het geld dat wordt bespaard door meer naar behoefte te bouwen, wil D66 investeren in onderwijs 
HQ�]RUJ��LQ�NDQVHQ�YRRU�GH�$PVWHUGDPPHUV��-XLVW�YRRU�GH�PHQVHQ�GLH�DO�LQ�$PVWHUGDP�ZRQHQ�HQ�
zitten in de hoek waar de klappen vallen. We vinden het wel belangrijk dat we ook sociale woningen 
blijven bouwen. D66 wil in elke wijk een plek hebben voor hoge-, midden- en lage inkomens. Juist 
om dit ideaal van de gemengde stad in stand te houden willen we zorgen dat sociale nieuwbouw 
betaalbaar blijft. Hierom willen we de corporaties steunen in de al ingezette beweging naar slimmere en 
compactere bouw. De meest recente projecten voor midden huurwoningen - Amsteltower en @Home 
Amstelkwartier���ODWHQ�]LHQ�GDW�RS�������P2 comfortabele woningen zijn te realiseren. 

Besparen op het ontwikkelproces van sociale woningen

Door enerzijds het aantal nieuw te bouwen sociale woningen terug te brengen van anderzijds het 
verkleinen van het verlies op de sociale woningen die we nog wel bouwen kan fors worden bespaard: 
FLUFD�¼����PLOMRHQ�SHU�MDDU��9RRU�HHQ�GHHO�±�FD��¼����POQ��EHVWDDW�GLW�XLW�H[WUD�LQNRPVWHQ�YRRU�GH�
JHPHHQWH�RPGDW�PHHU�JURQG�WHJHQ�GH�YROOH�SULMV�NDQ�ZRUGHQ�XLWJHJHYHQ��9RRU�HHQ�GHHO���FD��¼����
PLOMRHQ�SHU�MDDU�±�EHVWDDW�GLW�XLW�ODJHUH�NRVWHQ�YRRU�GH�FRUSRUDWLHV��

,Q�KHW�LQ������JHVORWHQ�DNNRRUG�³%RXZHQ�DDQ�GH�6WDG��´�WXVVHQ�GH�JHPHHQWH�HQ�GH�FRUSRUDWLHV�ZHUG�
een verwachte productie van ca. 1200 nieuwe sociale woningen per jaar opgenomen16). Nieuwbouw van 
een sociale huurwoning kost veel geld. Ten eerste geeft de gemeente een korting op de grondprijs die in 
een rapport van de gemeente����ZRUGW�JHVFKDW�RS�JHPLGGHOG�FD��¼��������SHU�ZRQLQJ��7HQ�WZHHGH�OLMGW�
ook een corporatie nog een verlies per nieuwe woning. In hetzelfde rapport wordt dit verlies voor de 
FRUSRUDWLHV��µRQUHQGDEHO¶��SHU�QLHXZH�VRFLDOH�ZRQLQJ�JHVFKDW�RS�FD��¼���������³WXVVHQ�GH�¼��������HQ�
¼��������´��

De gemeente stelde hier in de afspraken een aantal zaken tegenover. Zo worden jaarlijks via het 
6WLPXOHULQJVIRQGV�9RONVKXLVYHVWLQJ�FD��¼����PLOMRHQ�HXUR�DDQ�GH�FRUSRUDWLHV�RYHUJHGUDJHQ��ZDDUYDQ�
ongeveer de helft ‘ter dekking van onrendabele investeringen in de volkshuisvesting’. Daarnaast staat 
µ%RXZHQ�DDQ�GH�6WDG��¶�GH�YHUNRRS�YDQ�FD�������VRFLDOH�KXXUZRQLQJHQ�ZRQLQJHQ�SHU�MDDU�WRH18).  Per 
YHUNRFKWH�ZRQLQJ�EHWDOHQ�GH�FRUSRUDWLHV�HHQ�EHGUDJ�YDQ�FD�¼��������SHU�ZRQLQJ�RP�GH�ZRQLQJ�PHW�
afgekochte erfpacht te kunnen aanbieden. Het betaalde bedrag is echter slechts een fractie van de 
werkelijke waarde���.

Vraag aan corporaties veranderen

Door de opdracht v.w.b. nieuwbouw van sociale woningen aan de corporaties te verlagen maakt D66 
ruimte voor het terugbrengen van de bijdragen aan en kortingen voor de corporaties. Door niet te 
VWXUHQ�RS�����VRFLDOH�ZRQLQJERXZ�PDDU�FD������]XOOHQ�FRUSRUDWLHV�QLHW�FD�������ZRQLQJHQ�SHU�MDDU�
PRHWHQ�ERXZHQ�PDDU�FD������ZRQLQJHQ�SHU�MDDU��'LW�]RX�FRUSRUDWLHV�FD��¼����PLOMRHQ�SHU�MDDU�PRHWHQ�
besparen. Daarnaast zien wij ruimte om compacter te bouwen, aansluitend bij de nieuwe woningen die 
nu voor het middenhuur segment worden gebouwd. Dit zou het onrendabel op de overige woningen 
verder moeten laten dalen. Wij verwachten dat dit een verdere daling in kosten van nieuwbouw van ca. 
¼����PLOMRHQ�NDQ�RSOHYHUHQ�

In  totaal zouden deze maatregelen dus ruimte scheppen voor het terugbrengen van bijdragen en 
NRUWLQJHQ�DDQ�FRUSRUDWLHV�WHU�ZDDUGH�YDQ�¼����PLOMRHQ�SHU�MDDU��

16) “Met deze overeenkomst denken partijen tot en met 2020 met een uitloop tot en met 2025 circa 12.000 sociale huurwoningen te realiseren”
17) ‘Meer Ruimte Winnen: Naar een Gezond Vereveningsfonds’. Gemeente Amsterdam 16 februari 2010.
18) ‘Bouwen aan de Stad 2’, pag. 14
19) ‘Meer Ruimte Winnen: Naar een Gezond Vereveningsfonds’. Gemeente Amsterdam 16 februari 2010.
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Maatregel Uitwerking Opbrengst
Korting op grondprijs 
voor realisatie van 
�����±������PLGGHQ�
huurwoningen 

Gemeente stelt een grondkorting ter beschikking van 
JHPLGGHOG�WXVVHQ�GH�¼�������HQ�¼��������SHU�ZRQLQJ�
(wanneer nodig).

¼������PLOMRHQ��
minder inkomsten 
uit grond

Nieuwbouw van 
sociale woningen 
terugbrengen van 30% 
QDDU�����YDQ�EHRRJG�
bouwvolume20)

Lager aandeel sociale huur leidt tot een 
kostenbesparing. Elke nieuwe woning heeft 
RQUHQGDEHOH�WRS�YDQ�FLUFD�¼��������YRRU�FRUSRUDWLHV�
HQ�OHYHUW�GH�JHPHHQWH�FLUFD�¼��������PLQGHU�RS�ELM�
uitgifte van de grond21)��%LM�ERXZ�YDQ������VRFLDOH�
woningen per jaar22)�NRVW�GLW�FLUFD�¼�����PLOMRHQ�SHU�
jaar.

¼����PLOMRHQ��
¼����PLOMRHQ�
verlaging 
onrendabele top 
bij corporaties23) 
¼����PLOMRHQ�
H[WUD�LQNRPVWHQ�
uit grond door 
gemeente

Maatwerk corporaties 
bij verkleinen 
maatschappelijke taak.

9DQ�GH�EHVSDULQJ�DG�¼����PLOMRHQ�LQ�YHUEDQG�PHW�HHQ�
kleiner aandeel sociale huur in nieuwbouw, ongeveer 
een kwart beschikbaar houden voor maatwerk.

¼������PLOMRHQ

Aansluiten grootte van 
nieuwbouw sociale 
woningen bij omvang 
middenhuur 
appartementen

Aanname: Onrendabel van resterende productie 
sociale woningbouw kan met een kwart omlaag als 
voor 1-2 persoonshuishoudens wordt gebouwd zoals 
YRRU�PRGDOH�KXXU��FD��������Pð����

¼����PLOMRHQ�
verlaging van 
onrendabele top bij 
corporaties

Verkleinen rol van de 
gemeente in 
grondproductie en 
ontwikkeling

Waar mogelijk laat gemeente grondproductietaken 
aan de markt. Gemeente stelt minder gedetailleerde 
stedenbouwkundige kaders en past kaders niet aan 
tijdens de bouw.  
5HGXFWLH�LQ�DSSDUDDWVNRVWHQ��¼����PLOMRHQ�LQ�����24), 
¼�FD�����PLOMRHQ�QD�DOJHPHQH�PDDWUHJHO�UHGXFWLH�
personeels- en ICT kosten) van ca. 30%.

¼����PLOMRHQ�H[WUD�
ten opzichte van 
reeds geplande 
besparingen���

Totaal € 93 miljoen 
�ZDDUYDQ�¼����
miljoen wordt 
herinvesteerd voor 
middenhuur)

20) Voor kleinere nieuwbouwprojecten in buurten waar ruim voldoende sociale woningen beschikbaar zijn kan worden volstaan met 0-15% 

sociale woningbouw. Voor grotere projecten (aanleg nieuwe wijken) kan een percentage tussen 15% en 30% worden aangehouden, zodat 

een gemengde wijk ontstaat.
21) Bron: Meer Ruimte Winnen: Naar een Gezond Vereveningsfonds. Gemeente Amsterdam 16 februari 2010.  
22) Zie ‘Bouwen aan de Stad II’, waarin de verwachting wordt geuit door gemeente en corporaties dat van 2011 t/m 2020 12.000 nieuwe 

sociale woningen zullen worden gebouwd.
23) Te vertalen in lagere bijdragen en kortingen aan corporaties
24) Openbaar Grondbedrijf Amsterdam € 38 mln  (Bron: Jaarrekening OGA) Dienst Ruimtelijke Ordening € 23 mln (Bron: Jaarrekening DRO), 

Project Management Bureau 20 mln (Bron: Jaarrekening PMB)
25) Bezetting bij OGA bedroeg 363 fte (inclusief 6,9 fte boventallig) in 2011 en  359 fte in 2012 (inclusief 8 fte boventallig). Voor 2013 is een 

formatie van 360 fte vastgesteld. In feite vindt in huidige planning hier dus geen personeelsreductie plaats. (Bron: Jaarrekening OGA 2012) 

Bij PMB heeft in 2012 zelfs ‘een beperkte personele groei op tijdelijke basis plaatsgevonden’ (Bron: Jaarrekening PMB 2012)
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Consequenties voor corporaties

Wij beseffen ons dat het woonakkoord consequenties zal hebben voor de Amsterdamse corporaties.  
(QHU]LMGV�LV�HU�XLWHUDDUG�GH�YHUKXXUGHUVKHI¿QJ��DQGHU]LMGV�YRRU]LHW�KHW�DNNRRUG�LQ�YHUKRJLQJ�YDQ�GH�
KXUHQ��ZDW�UHVXOWHHUW�LQ�H[WUD�LQNRPVWHQ�YRRU�GH�FRUSRUDWLHV��=R�NDQ�HHQ�MDDUOLMNVH�KXXUYHUKRJLQJ�YDQ�
���ERYHQ�GH�LQÀDWLH�ZRUGHQ�GRRUJHYRHUG�YRRU�µVFKHHIKXXUGHUV¶��ZDDU�HU�LQ�$PVWHUGDP�UHODWLHI�YHHO�YDQ�
]LMQ��QDDU�VFKDWWLQJ�YDQ�KHW�&%6�FD������YDQ�GH�$PVWHUGDPVH�KXXUGHUV�LQ�GH�VRFLDOH�VHFWRU���9RRU�GH�
ODDJVWH�LQNRPHQV�ZRUGW�HHQ�KXXUVWLMJLQJ�YDQ������ERYHQ�LQÀDWLH�YRRU]LHQ��GLH�ZRUGW�JHFRPSHQVHHUG�
YLD�HHQ�KRJHUH�KXXUWRHVODJ��2RN�GH�PD[LPDOH�KXXUSULMV�]DO�DOV�JHYROJ�YDQ�GH�UHJHULQJVPDDWUHJHOHQ�LQ�
GH�5DQGVWDG�YHUGHU�VWLMJHQ��'H�$PVWHUGDPVH�FRUSRUDWLHV�NULMJHQ�GXV�±�DOV�JHYROJ�YDQ�KHW�ZRRQDNNRRUG�
±�HHQ�JURWHU�YHUGLHQYHUPRJHQ��2RN�]DO�HHQ�DDQWUHNNHQGH�PDUNW�GH�FRUSRUDWLHV�]HHU�ZDDUVFKLMQOLMN�LQ�
staat stellen meer woningen te verkopen.

Toch zou het zo kunnen zijn dat individuele corporaties niet meteen in staat zullen zijn hun 
(verkleinde) maatschappelijke opdracht uit te voeren met minder ondersteuning van de gemeente. 

,Q]HWWHQ�RS�����QLHXZH�VRFLDOH�KXXUZRQLQJHQ�EHWHNHQW�QLHW�DOOHHQ�PLQGHU�YHUOLHVJHYHQGH�
projecten voor de corporaties, maar ook dat de gemeente minder grond tegen korting hoeft uit te 
JHYHQ�DDQ�GH�FRUSRUDWLHV��'H�¿QDQFLsOH�UXLPWH�GLH�KLHUXLW�YRRUWNRPW�]HW�'���LQ�RP�GH�ERXZ�YDQ�
PLGGHQKXXUZRQLQJHQ�±�ELMYRRUEHHOG�YRRU�JH]LQQHQ�±�ZDDU�QRGLJ�PHW�HHQ�NRUWLQJ�RS�GH�JURQGSULMV�
te ondersteunen. Omdat te verwachten is dat middenhuur minder grondkorting vraagt dan sociale 
huur, kunnen we (veel) meer middenhuurwoningen bijbouwen dan we aan sociale nieuwbouw 
LQOHYHUHQ��%RYHQGLHQ�]DO�GH�QLHXZERXZ�YRRU�PLGGHQLQNRPHQV�]RUJHQ�YRRU�GRRUVWURPLQJ�YDQ�VRFLDOH�
huur naar middenhuur, waardoor ook in het sociale segment de beschikbaarheid verbetert. In zo’n 
geval  helpen we met een nieuwe middenhuurwoning twee keer Amsterdammers aan een woning: de 
doorstromer en de nieuwe sociale huurder. Daarmee kan de aanpak van D66 een vergelijkbaar aantal  
sociale huurwoningen vrijmaken als het vasthouden aan de eis dat 30% van alle nieuwbouw sociale 
huurwoningen moeten zijn.

Kaders voor grondontwikkeling, meer ruimte voor de ontwikkelaar

Tot slot kan de gemeente een andere rol innemen in het proces van grondontwikkeling. Ook hier wil 
D66 dat de gemeente Amsterdam meer durft los te laten. Ten eerste zou de gemeente terughoudender 
moeten zijn in het vaststellen van de stedenbouwkundige kaders. Deze zijn vaak van zo’n gedetailleerd 
niveau dat ze de ontwikkelaar zeer weinig beweegruimte geven en de gemeenteorganisatie onnodig 
zwaar belasten. 

Stadionplein
Voor de ontwikkeling van het Stadionplein waren door het stadsdeel 
Oud-Zuid zodanig gedetailleerde plannen ontwikkeld dat de 
aanbesteding mislukte. Projectontwikkelaars zagen geen kans om de 
door het stadsdeel bedachte plannen rendabel uit te voeren. Daardoor 
moest het stadsdeel een marktverkenning uitvoeren om te bezien wat 
wel haalbaar was, plannen werden aangepast en er werd opnieuw 
(ditmaal succesvol) aanbesteed. De gedetailleerde plannen hebben het 
stadsdeel echter wel extra kosten opgeleverd.

Daarnaast is het belangrijk dat de gemeente vooraf de kaders stelt en een grondprijs bepaalt, en 
daarna de ontwikkelaar zelf aan de slag laat gaan. Tenslotte kan de gemeente ook een stap terug 
nemen bij het bouwrijp maken van grond en eventuele grondsanering. Grond kan worden uitgegeven 
met een duidelijk omschreven saneringsopdracht, waarna een derde partij de sanering voor eigen 
rekening en risico kan uitvoeren.  Hierdoor dalen de risico’s voor de gemeente en het vermogensbeslag 
van grondontwikkeling door de stad. Ook kan door het sturen vooraf en op afstand de ambtelijke 
ondersteuning sterk worden beperkt, naar onze eerste schatting met een percentage van ca. 30%. D66 
ZLO�PHHU�ERXZHQ��PDDU�RS�HHQ�YRRU�GH�JHPHHQWH�HI¿FLsQWHUH�PDQLHU�



5. Beheersen stadsschuld 

De door de gemeenteraad vastgestelde kadernota 2013 laat zien dat er een groot 
LQYHVWHULQJVSURJUDPPD�YRRU�GH�VWDG�RS�VWDSHO�VWDDW��,Q�WRWDDO�¼�����PLOMDUG�RYHU�GH�SHULRGH������������
+LHUGRRU�EHVWDDW�HU�HHQ�H[WUD�¿QDQFLHULQJVEHKRHIWH�YDQ�LQ�WRWDDO�¼�����PLOMDUG�LQ�GLH�SHULRGH��(HQ�JURRW�
EHGUDJ��]HNHU�LQ�KHW�OLFKW�YDQ�GH�RQ]HNHUH�HFRQRPLVFKH�VLWXDWLH�LQ�1HGHUODQG��%LM�HHQ�VWLMJLQJ�YDQ�GH�
rente (die nu historisch laag is), nemen de rentelasten van Amsterdam toe en blijft er minder geld over 
voor zaken als zorg, onderwijs en groen.

Totaaloverzicht investeringen (in miljoenen Euro’s)26)

2012 2013 2014 ���� Totaal

Vervangingsinvesteringen 110 110 110 110 440

Havenbedrijf Amsterdam �� �� �� �� 200

Zeesluis 14 14 14 14 56

Huisvestingsprogramma Onderwijs �� �� �� �� 148

Meerjaren werkprogramma Infrastructuur 182 231 226 ��� 792

AMSYS �� ��� 166 �� 498

Noord/Zuidlijn 321 ��� ��� 34 695

Grondproductie VE ��� ��� ��� ��� 500

Grondproductie Stifo 20 10 �� �� 60

Grondproductie Zuidas �� 30 30 80 165

Totaal investeringsprogramma 978 977 888 711 3554

:DDUYDQ�OHLGW�WRW�H[WUD�¿QDQFLHULQJVEHKRHIWH 579 471 360 263 1673
 

26) Kadernota 2013, Gemeente Amsterdam, blz. 14.

,Q������KHHIW�$PVWHUGDP�HHQ�VFKXOG�YDQ�FLUFD�¼�����PLOMDUG��¼�������SHU�$PVWHUGDPPHU��,Q������
ZDV�GLW�QRJ�FLUFD�¼�����PLOMDUG��'H�KXLGLJH�FRDOLWLH�KHHIW�GH�VFKXOG�YDQ�GH�VWDG�PHW�¼�����PLOMDUG�ODWHQ�
RSORSHQ��,Q������EHWDDOGH�GH�VWDG�¼�����PLOMRHQ�DDQ�UHQWH�RYHU�GH�ODQJORSHQGH�VFKXOGHQ��,Q������LV�GDW�
PHW�HHQ�KLVWRULVFK�ODJH�UHQWHVWDQG�RSJHORSHQ�WRW�¼�����PLOMRHQ��'H�VWUHVVWHVW�XLW������ODDW�]LHQ�GDW�GH�
stad gevoelig is voor renteschommelingen. Nu we een historisch lage rente hebben, is het een gegeven 
GDW�GH�UHQWH�ZHHU�]DO�VWLMJHQ�����UHQWHVWLMJLQJ�EHWHNHQW�GDW�$PVWHUGDP�PHW�HHQ�VFKXOG�YDQ�¼�����
PLOMDUG�HHQ�EHGUDJ�YDQ�¼����PLOMRHQ�H[WUD�PRHW�XLWJHYHQ��]RQGHU�GDDUYRRU�LHWV�WHUXJ�WH�NULMJHQ��'���ZLO�
GDDURP�GDW�$PVWHUGDP�MDDUOLMNV�¼����PLOMRHQ�LQ]HW�YRRU�KHW�DÀRVVHQ�YDQ�GH�ODQJORSHQGH�OHQLQJHQ��'LW�
verkleint het renterisico en voorkomt dat de rekening van huidige investeringen wordt doorgeschoven 
naar toekomstige generaties. De hierdoor vrijgespeelde rentelasten zet D66 ook weer in om de schuld 
af te lossen. Ons doel is de stadsschuld beheersbaar te maken, zodat Amsterdam minder kwetsbaar is 
voor rentestijgingen. 
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Daarnaast wil D66 incidentele meevallers als gevolg van een positief renteresultaat, inkomsten uit 
de verkoop van vastgoed en inkomsten uit de verkoop van grond (bezit voor bezit) benutten om de 
VWDGVVFKXOG�YHUVQHOG�DI�WH�ORVVHQ�HQ�GDDUPHH�VWUXFWXUHHO�H[WUD�¿QDQFLsOH�UXLPWH�YULM�WH�PDNHQ��'H]H�
¿QDQFLsOH�UXLPWH�]HWWHQ�ZH�LQ�YRRU�LQYHVWHULQJHQ�LQ�]RUJ��RQGHUZLMV�HQ�EDQHQ��9HUGHU�ZLO�'���GDW�GH�
gemeente normen gaat stellen voor wat er jaarlijks aan de reserve mag worden onttrokken. Op deze 
PDQLHU�NDQ�GH�VFKXOG�YDQ�GH�VWDG�EHKHHUVEDDU�EOLMYHQ��'LW�LV�FUXFLDDO�YRRU�HHQ�¿QDQFLHHO�JH]RQGH�VWDG��

Conclusie

'RRU�GH�YRRUJHVWHOGH�PDDWUHJHOHQ�EUHQJW�$PVWHUGDP�GH�¿QDQFLsQ�RQGHU�FRQWUROH��HQ�]HWWHQ�
ZH�VWDSSHQ�RS�ZHJ�QDDU�HHQ�PRGHUQH�JHPHHQWH���%HZRQHUV�HQ�RQGHUQHPHUV�NULMJHQ�PHHU�
EHZHJLQJVYULMKHLG��'H�JHPHHQWH�ZRUGW�KLHUGRRU�ZHQGEDDUGHU�HQ�EHVWHQGLJHU�YRRU��¿QDQFLsOH��VWUHVV��
Het is noodzakelijk om zaken aan te pakken die op dit moment  een negatieve impact hebben op het 
KXLVKRXGERHNMH�YDQ�GH�JHPHHQWH��:H�NXQQHQ�QLHW�RS�GH]HOIGH�YRHW�YHUGHU��GH�¿QDQFLsQ�PRHWHQ�RQGHU�
controle. 

Daarom presenteert D66 deze agenda. Forse ingrepen, maar geen radicale. Na het uitvoeren van 
deze agenda heeft Amsterdam nog steeds een groter ambtelijk apparaat, hogere ICT-kosten en meer 
subsidies dan de gemiddelde Nederlandse gemeente. 

D66 doet deze concrete voorstellen om zo geld vrij te maken om te investeren in de toekomst van 
de stad: het onderwijs, de zorg, meer huurwoningen voor middeninkomens, een groene stad en 
werkgelegenheid. Die investeringen, maar ook het snoeien in het regelwoud van de gemeente leiden 
ertoe dat de stad haar nationale en internationale aantrekkingskracht behoudt en versterkt, en zo de 
economische crisis achter zich laat.

���%HKHHUVHQ�VWDGVVFKXOG

��



Overzicht investeringen 
en hervormingen 
2014-2019
D66 heeft in haar hervormingsagenda diverse voorstellen gedaan om uitgaven van de gemeente om 
te buigen. Sommige zijn op korte termijn haalbaar, andere vragen wat tijd om volledig gerealiseerd 
te worden. In de onderstaande tabel is daarom uitgewerkt hoe de hervormingen van D66 zich naar 
YHUZDFKWLQJ�ODWHQ�YHUWDOHQ�RYHU�GH�MDUHQ��������������2RN�]LMQ�KLHULQ�GH�XLWJDYHQ�RSJHQRPHQ�YRRU�GH�
investeringen die D66 wil doen.

(in miljoenen Euro’s) ���� 2016 ���� 2018 �����H�Y�
Hervormingen

Reductie formatie �� �� �� �� ��
Sociaal plan (i.v.m. reductie formatie) ������ ������ ������ ������
%HVSDULQJ�,&7 � 14 28 28 28
Lagere huisvestingslasten � 10 13 13
Digitale dienstverlening � � � � �
Minder controle subsidies 2 4 � � �
Opschonen subsidies 2 4 � � �
(I¿FLsQWHU�UXLPWHJHEUXLN 2 � � � �
Minder subsidies grote welzijnsinstellingen 10 20 40 40 40
Meer subsidies bewonersinitiatieven - 10 - 20 - 20 - 20 - 20
6RFLDOH�KXXU�QDDU���� 63 63 63 63 63
Verlagen onderdabele top sociale huur �� �� �� ��
Kleinere rol grondproductie �� �� �� �� ��

Saldo hervormingen 123,5 157,5 200,5 203,5 243

Investeringen

Onderwijsagenda ���� ���� ���� ���� ����
$ÀRVVHQ�VWDGVVFKXOG - 10 - 40 ���� ���� ����
Zorgfonds ���� ���� ���� ���� ����
Grondkorting middenhuur - 18 - 18 - 18 - 18 - 18
Maatwerk coporaties verkleinen opgave sociale huur ���� ���� ���� ���� ����
Terugdraaien bezuiniging Kunst & Cultuur ����� ����� ����� ����� �����
Overige investeringen stad ����� ����� ������ ������ ������

Saldo investeringen - 123,5 - 157,5 - 193,5 - 193,5 -143,5

Saldo investeringen en hervormingen 0 0 7 10 99,5

Hervormingsagenda 2014 - 2018 2YHU]LFKW�LQYHVWHULQJHQ�HQ�KHUYRUPLQJHQ����������

20 21
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