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Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Begroting 2021. 
Constaterende dat:
– Het college op 22 oktober 2020 een conceptbegroting voor 2021 heeft 

gepresenteerd, die voor een belangrijk deel is gebaseerd op het plan dat 
GroenLinks, D66, PvdA en SP op 2 september 2020 publiceerden.

Overwegende dat:
– De fractie van de VVD van mening is dat er andere keuzes gemaakt zullen 

moeten worden om Amsterdam door deze crisis te loodsen dan de coalitie en het 
college nu beogen; 

– Deze keuzes uiteen zijn gezet in de tegenbegroting van de fractie van de VVD. 

Besluit:

Onderstaande mutaties, die nader worden toegelicht in de tegenbegroting van de 
VVD, dienovereenkomstig te wijzigen in de begroting 2021 Gemeente Amsterdam: 

Mutaties Begroting 2021 2021 2022

(bedragen in miljoenen)      

1. Investeren in werk werkt! -2,9 12,1

Naar voren halen gemeentelijke investeringen 2,0 4,0
Beschikbaar stellen leegstaande panden 0,5 0,5
Omscholingsbonus 2,5 2,5
1000 banenplan Nieuw West 0,3 0,3
Volwasseneneducatie 1,0 1,0
100 extra reinigers in dienst 1,5 4,5
Positioneren van de stad 1,5 1,5
Aantrekken bedrijven 0,8 0,8
Andere keuze: Buurtbanen & Diverse economie -13,0 -3,0
       

2. Bouwend uit de crisis 0,3 0,0

Stroomlijnen vergunningsproces 0,3 0,0



       

4. Veiligheid als randvoorwaarde 4,0 4,0

Maatregelen tegen ondermijning 2,0 2,0
150 extra handhavers 2,0 2,0
       

5. Een gezonde stad 1,6 2,1

Sociaal dashboard jeugdzorg 0,0 0,0
Pilots schotten doorbreken 0,3 0,3
Aanvullend openbaar vervoer 1,3 1,8
       

6. Financiële keuzes -71,5 -105,2

Geen reclamebelasting 9,9 9,9
Niet verhogen afvalstoffenheffing 25,2 26,6
Niet verhogen reinigingsrecht 1,1 1,3
Niet verhogen OZB 36,0 36,0
Incidentele lastenverlichting college -10,0 -10,0

       
Schrappen OBA Next en Nieuwe Meervaart -1,5 -1,5
Stoppen 24h opvang uitgeprocedeerden -8,7 -8,7
Stoppen met intensivering broedplaatsen -1,7 -1,7
Stoppen met buurtbudgetten -4,5 -1,5
Stoppen bestuursopdracht inclusie en diversiteit -4,7 0,0
Onttrekken klimaatfonds om te investeren -49,0 -39,0

       
Subsidies langs subsidiekader -30,0 -30,0
Geen nominale compensatie subsidies -11,6 -21,1
Verkoop gemeentelijk vastgoed -5,0 -5,0

       
Herinrichting ambtelijke organisatie -50,0 -100,0 -107,5
Frictiekosten herinrichting ambtelijke organisatie 40,0 60,0
Secundaire besparingen ambtelijke organisatie 0,0 -10,0
Inkrimping ambtelijke huisvesting -7,0 -10,5
       

Resultaat -68,5 -87,0

Algemene reserves 2021 2022

(bedragen in miljoenen)      
Begin saldo 95,1 21,3

Toevoegingen:      

Vereveningsfonds 0,0 0,0
Reserve erfpachtgrond 50,0 50,0
Rentebuffer 16,2 24,5

Onttrekkingen:      
Inzet algemene reserve -124,7 -88,1
reserve meerjaren intertemporele compensatie -15,3 0

Eindsaldo algemene reserves 21,3 7,7
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Stedelijk Mobiliteitsfonds 2021 2022

(bedragen in miljoenen)      

Stoppen programma autoluw -13,0 -13,5
Onder de grond parkeren 1,0 2,0
Niet schrappen parkeerplaatsen -0,8 -0,8

10 cents zone en coupons voor ondernemers 0,8 0,8

Extra investeringen in groen & onderhoud 0,0 3,0

Parkeeropbrengsten 2e vergunning, zondag 5,5 5,5

Resultaat -6,5 -3,0

Het lid van de gemeenteraad

M.C.G. Poot
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