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Voorwoord
De inflatie in Nederland is nog nooit zo hoog geweest. Anders dan tijdens de coronacrisis, is het 
introduceren van royale generieke steunmaatregelen door de overheid deze keer onverstandig. 
De inflatie wordt veroorzaakt door problemen aan de aanbodzijde. Door hoge energieprijzen 
vanwege de oorlog in Oekraïne en verstoorde internationale aanvoerlijnen door o.a. corona. 
Generieke steunmaatregelen zullen de vraag naar producten en diensten verder laten toenemen, 
waardoor de inflatie alleen maar verder wordt aangejaagd en het probleem verergerd. In 
beginsel is het daarom aan de Europese Centrale Bank (ECB) om met renteverhogingen de 
inflatie te beteugelen. Oorzaken en gevolgen die vanuit Den Haag bespiegelt en bestreden 
moeten worden. 

Tegelijkertijd is het de realiteit dat veel Amsterdamse huishoudens en middenstanders door de 
inflatie kopje onder dreigen te gaan. De rijen bij de voedselbanken worden langer, het aantal 
Amsterdammers dat kampt met betalingsproblemen groeit en warm douchen wordt voor steeds 
meer mensen een luxe. Solidair de thermostaat lager is logisch, maar veel Amsterdammers 
zullen bij een gure winter letterlijk in de kou zitten. Dit is onacceptabel voor de hoofdstad van 
een welvarend land. Het past ook niet bij de solidaire stad die Amsterdam is. Een rol in het 
verhelpen van dit probleem is weggelegd voor de Rijksoverheid en die doet dat gelukkig ook. 
Maar ook de gemeente kan bijspringen. Voor de Amsterdamse VVD zijn gerichte gemeentelijke 
maatregelen voor de inkomensgroepen die het hardst door de inflatie worden getroffen in 
deze tegenbegroting dan ook een topprioriteit. In tegenstelling tot de coalitie vergeten wij de 
middenklasse niet. Juist in deze onzekere tijden is het belangrijk dat de stad laat zien dat ze 
naast de Amsterdammers staat die deze stad elke dag draaiende houden.

Daarnaast kiest de VVD ervoor te investeren in de gemeentelijke kerntaken. De basis moet 
op orde in de stad. Daarom kiest de VVD er voor om te investeren in extra handhavers en 
reinigers. Ook worden er miljoenen vrijgemaakt om het verdienmodel van de georganiseerde 
misdaad tegen te werken. Op een schone, leefbare en veilige stad voor iedereen mag immers 
niet worden bezuinigd.

Dit alles mag niet gepaard gaan met een verslechtering van de – toch al slechte – gemeentelijke 
financiën. In ramingen van de gemeente stijgt de schuld in 2026 naar ruim 9 miljard euro 
(schuldquote van 144%). Dat is onaanvaardbaar. Zo is de gemeente steeds meer geld kwijt aan 
het betalen van rente. Rente die bovendien momenteel stijgt. De VVD kiest ervoor het bonnetje 
niet verder vooruit te schuiven en gaat daarvoor scherpe keuzes niet uit de weg. Als grootste 
oppositiepartij nemen wij daarmee onze verantwoordelijkheid. Aan de coalitie de taak om met 
een open blik naar onze alternatieve keuzes te kijken. 

Claire Martens, fractievoorzitter Amsterdamse VVD
Kune Burgers, woordvoerder financiën
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Verhoging van de armoedegrens voor 2023
Amsterdam kent tal van regelingen voor minima. Mensen die tot 120% van de bijstandsnorm 
verdienen hebben recht op allerlei tegemoetkomingen en kortingen. Door de oplopende prijzen en 
energierekening raken steeds meer Amsterdammers in de verdrukking, óók mensen die net iets meer 
dan 120% van de bijstandsnorm verdienen. De coalitie heeft daarom besloten de armoedegrens op 
te rekken naar 130%. Maar tegelijkertijd verhoogt het veel gemeentelijke lasten. Zo gaat – ondanks 
eerdere beloftes – de afvalstoffenheffing omhoog. 

De VVD is blij met het verhogen van de minima-grens, maar kiest er voor deze voor 2023 tijdelijk 
nóg verder te verhogen, namelijk naar 150% van de bijstandsnorm. Hierdoor komt in deze tijden van 
ongekende koopkrachtdaling ook een groot deel van de werkende middenklasse in aanmerking 
voor steun en lastenkwijtschelding. Door deze (tijdelijke) verhoging kunnen naar schatting nog eens 
6.650 Amsterdamse huishoudens worden geholpen.

De VVD kiest ervoor deze maatregel in principe tijdelijk in te voeren. Gezien de mogelijke problemen 
met de uitvoering is het doel om deze mensen te bereiken. Als het iets langer duurt dan 2023 is dat 
wat de VVD betreft geen breekpunt. Ook moet werken nog steeds blijven lonen en een armoedeval 
worden voorkomen. Tegelijkertijd kunnen we met deze maatregel in deze economische zware tijden 
meer Amsterdammers gericht de winter doorhelpen. 

Afschaffen reclamebelasting
De reclamebelasting die het college heeft ingevoerd moet van de baan. Tijdens de coronacrisis hebben 
veel ondernemers ondanks de steunpakketten flink moeten interen op hun (privé) reserves. Nu het 
terugbetalen van de noodsteun aanvangt en de kosten voor energie de pan uit rijzen, dreigen nieuwe 
problemen voor onze middenstanders. De VVD kiest daarom door afschaffing van de reclamebelasting 
voor lastenverlichting voor ons midden- en kleinbedrijf, in plaats van lastenverzwaring.  

Investeer meer in isolatie
De VVD wil dat er snelheid wordt gemaakt met het verduurzamen en isoleren van huizen. Dit is niet 
alleen goed voor het klimaat, maar vanwege de hoge stookkosten ook goed voor de portemonnee 
van de Amsterdammer. De gemeente heeft hierin een grote verantwoordelijkheid te nemen richting 
de woningcorporaties, en kan middelen beschikbaar stellen voor het isolatiefonds. De coalitie heeft 
hiervoor momenteel jaarlijks 32 miljoen euro beschikbaar gesteld. De VVD doet daar nu in deze 
tegenbegroting nog eens 10 miljoen euro bovenop. 

Dit is echter bij lange na niet genoeg. Onderzoek wijst uit dat er tot 2030 650 tot 700 miljoen euro 
nodig is om de isolatie-doelstellingen te halen. De VVD wil daarom inzetten op samenwerking met 
banken als de BNG en pensioenfondsen, om te kijken of zij bereid zijn bij te dragen aan voorfinanciering. 
De rente op deze financiering kan mogelijk worden bekostigd door besparing op onderhoud en 
energiegebruik in de geïsoleerde woningen. De gemeente Alkmaar hanteert eenzelfde werkwijze en 
laat dus zien dat het mogelijk is. Op deze manier hoopt de VVD het hoge aantal woningen met een 
slecht energielabel zo snel mogelijk terug te dringen. 

Verlaging afvalstoffenheffing
De coalitie heeft in het coalitieakkoord beloofd de afvalstoffenheffing te verlagen. Voor volgend 
jaar stijgt het tarief voor een éénpersoonshuishouden echter van 331 euro naar 344 euro, en voor 
meerpersoonshuishoudens van 441 euro naar 459 euro. 

De VVD kiest ervoor de afvalstoffenheffing voor aankomend jaar juist met 10% te verlagen en maakt 
hier 21 miljoen euro voor vrij. Amsterdammers betalen immers al genoeg voor de huidige gebrekkige 
uitvoering van deze gemeentelijke kerntaak. Bovendien zijn lastenverzwaringen in tijden van achteruit 
hollende koopkracht ongepast. Door deze verlaging zou voor eenpersoonshuishoudens het tarief 
voor 2023 uitkomen op 298 euro, en voor een meerpersoonshuishouden op 397 euro. 
  

Herstel koopkracht



Cap indexatie erfpachtcanon
De inflatie is in Nederland nog nooit zo hoog geweest. Dit heeft ook gevolgen voor Amsterdammers 
die jaarlijks hun erfpachtcanon betalen. Voor mensen met voortdurende erfpacht (AB2000) gaat 
het voor volgend jaar om een stijging van de erfpachtcanon van 7,6%. Voor Amsterdammers met 
eeuwigdurende erfpacht (AB2016) gaat het zelfs om een stijging van 8,6%. Dit kan betekenen 
dat huiseigenaren volgend jaar honderden euro’s extra moeten ophoesten, bovenop alle andere 
stijgende lasten. Ondanks herhaaldelijke pogingen van de VVD en de oppositie wil het college 
echter niet overgaan tot een maximalisatie van de erfpachtstijging door inflatie, zoals bijvoorbeeld 
wel geldt voor huurwoningen. De VVD wil in het kader van het herstellen van de koopkracht wél 
een tijdelijke cap op de indexatie van de erfpacht. Voor 2023 zou de erfpachtcanon daarom niet 
verder mogen stijgen dan 4%. 

Tarieven voor parkeervergunningen dempen
Amsterdammers kunnen komende jaren een verhoging van de tarieven voor hun parkeervergunning 
tegemoetzien. Dit zal vele Amsterdammers nog verder op kosten drijven, en dat terwijl alles al 
tijden duurder wordt. Veel Amsterdammers zijn afhankelijk van hun auto. Leraren, politieagenten en 
zorgmedewerkers rijden ermee naar hun essentiële banen. Gezinnen carpoolen naar uitwedstrijden 
op de zaterdag. Ouderen ontvangen bezoek van buiten de stad, of gaan zelf langs bij kleinkinderen 
of vrienden. Helaas behoren het openbaar vervoer of de fiets niet altijd tot de mogelijkheden. Gebruik 
van de auto moet daarom mogelijk blijven en niet nog duurder worden. Wij kiezen er dan ook voor 
om de voorgenomen indexatie te dempen en indien mogelijk de tarieven zelfs licht te verlagen. Zo 
houden we de stad leefbaar voor alle Amsterdammers. De VVD trekt hier 10 miljoen euro voor uit. 

5



6

Investeren in een schone stad
De Amsterdamse VVD trekt meer geld uit voor het aanpakken van het afvalprobleem in de stad. Al 
jaren liggen de straten en parken bezaaid met afval, zijn de containers vaak vol, en liggen er stapels 
grofvuil en karton op de stoep. Alle plannen die de gemeente heeft, vallen of staan met een toereikende 
capaciteit van de reiniging en afvalophaal. Als we meer willen legen en vegen hebben we meer 
mensen nodig. De VVD kiest er daarom voor 100 extra reinigers in dienst te nemen en maakt hier 
10,5 miljoen euro voor vrij. Met deze investering maken we de stad een stuk schoner. Amsterdam is 
namelijk te mooi om vies te zijn.

Meer grondopbrengsten, meer koopwoningen
De VVD is voorstander van het wijzigen van de bouwverhoudingen voor nieuwbouw in de stad. 
Momenteel kiest het college voor een verhouding van 40-40-20 (sociaal – midden – vrije sector). Dit 
heeft gevolgen voor de financiële mogelijkheden op het bouwdossier door beperkte opbrengsten van 
gronduitgiften voor de gemeente. Op dit moment zijn de huidige opbrengsten zo laag geworden dat 
een volledige bouwstop dreigt. Ook worden er wat de VVD betreft te weinig betaalbare (koop)woningen 
gebouwd voor de middenklasse tot een prijspeil van 450.000, terwijl de stad hen zo nodig heeft. Daarom 
wijzigen wij de verhoudingen naar 20-50-30. Dit levert niet alleen geld op (Verevenigsfonds), maar 
zorgt ook voor behoud van de middenklasse in Amsterdam. De zelfwoonplicht en het opkoopverbod 
blijven in stand waardoor huizen ook daadwerkelijk ten goede komen aan hen die ze nodig hebben.

Hou herstel van kades en bruggen op peil
De kades en bruggen in onze stad zijn in erbarmelijke staat. Geschat wordt dat de komende decennia 
circa 80 tot 125 bruggen en 60 km kademuur hersteld moet worden. Jaarlijks zou dit gaan om het 
herstellen van minimaal 8 bruggen en 2 km kademuur. Deze hersteloperatie kost vele miljoenen, maar 
is hard nodig. Op sommige plekken staat de stad namelijk letterlijk op instorten. Ook zou bij niets doen 
de achterstalligheid alleen maar verder toenemen en kan zelfs de veiligheid in het geding komen.

Voor het onderhoud aan de kades en bruggen is een exploitatiebudget (voor onderzoek, 
veiligheidsmaatregelen, monitoring, innovatie, etc.) en een investeringsbudget nodig. De coalitie 
maakt voor beide budgetten niet genoeg geld vrij. Zo blijft het exploitatiebudget onder het minimum 
dat wordt aangewezen om een degelijke en sobere basis te leveren en is er momenteel helemaal 
geen investeringsbudget voor het herstel, terwijl wordt geschat dat hier jaarlijks ongeveer 150 miljoen 
voor nodig is. 

De VVD kiest er voor deze miljoenen wel uit te trekken ten gunste van, letterlijk, het fundament in onze 
stad. Dit garandeert de veiligheid van onze openbare ruimte en zorgt er bovendien voor dat de kosten 
op de lange termijn niet onnodig verder oplopen.

Amsterdam Ambassadeur
Amsterdam is een stad van wereldallure. Jaarlijks trekt het miljoenen bezoekers, die onze stad aandoen 
op hun verre of niet zo verre reizen. Zij maken gebruik van onze hotels, horeca, cultuurinstellingen 
en openbaar vervoer. Dit levert onze stad vele miljoenen op en vormt een aanzienlijk deel van onze 
stedelijke economie. Echter heeft dit ook een keerzijde in de vorm van overlast, zoals in het Wallengebied. 
Daarom wil de VVD een verschuiving bewerkstelligen in het soort bezoeker die de stad aantrekt. De 
VVD pleit daarom voor een Amsterdam Ambassadeur die actief Amsterdam promoot in het buitenland 
als stad van grote evenementen en congressen. We werken hierbij samen met de Metropoolregio 
Amsterdam (MRA). Zo versterken we de economische bedrijvigheid in onze stad en maken we een 
omslag naar een ander soort bezoekerseconomie.

Investeren in de stad



Geen bezuiniging op de woningbouwproductie
De crisis op de woningmarkt is een groot probleem. De woningbouwproductie dient daarom 
op peil te zijn zodat starters een huis kunnen vinden en gezinnen in onze stad kunnen blijven 
wonen. Het college doet echter het tegenovergestelde en is voornemens te bezuinigen op twee 
ambtelijke afdelingen die de woningbouw mogelijk maken: het ProjectManagementBureau (PMB) 
en het IngenieursBureau (IB). Uit documenten van de gemeente zelf blijkt dat deze bezuinigingen 
de nodige vertragingen meebrengen voor de woningbouw. Ook zorgt het mogelijk voor minder 
nieuwbouwwoningen die kunnen worden gerealiseerd. De fractie van de VVD wil dat deze 
bezuinigingen niet doorgaan en draait dit daarom terug. Dit houdt de woningbouwproductie en 
de snelheid daarvan op peil.



Aanpak verdienmodel georganiseerde misdaad 
intensiveren
Amsterdam is de afgelopen jaren opgeschrikt door bloedige aanslagen. Veelal zijn deze aanslagen 
gerelateerd aan de drugsmisdaad. We moeten dan ook alles op alles zetten om ervoor te zorgen dat 
het verdienmodel van de georganiseerde misdaad wordt verstoord. Kansarme jongeren mogen niet 
ten prooi vallen aan het foute, snelle geld. Om de maatregelen die de afgelopen jaren zijn bedacht 
breed te kunnen voortzetten en snel, actief in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen rondom 
ondermijning en drugscriminaliteit, kiest de VVD ervoor op termijn 20 miljoen extra te investeren. 
Eerder had ook de burgemeester al om dit bedrag gevraagd. 

In een groeiende stad de handhaving op orde
Onderzoeksbureau OIS voorziet dat de stad verder zal blijven groeien tot bijna 1 miljoen inwoners in 
2026. Ook het aantal bezoekers groeit naar verwachting, tot wel 27 miljoen in 2026. Dit vertaalt zich in 
meer overlast en verstoringen van de openbare orde. Handhaving is daarom cruciaal. Het is dan ook 
zorgwekkend dat handhavers aangeven dat de huidige bezetting eigenlijk onvoldoende is. De VVD 
wil de handhavingscapaciteit in orde maken en investeert daarom tot bijna 30 miljoen euro in 2030.  

Besparen op subsidies
De VVD is kritisch op veel subsidies die de gemeente uitkeert. Het kost, naast gemeenschapsgeld, 
veel ambtelijke capaciteit en bureaucratie. Daarom snijdt de VVD fors in overbodige subsidies. De 
VVD wil dat subsidies worden gebruikt om activiteiten en initiatieven mogelijk te maken die wel 
(maatschappelijke) waarde hebben, maar niet (gemakkelijk) voortkomen uit particulier initiatief of 
het natuurlijk marktevenwicht. Hiervoor hanteert de gemeente het subsidiekader. Deze wordt op 
sommige momenten echter niet gehandhaafd, waardoor gemeenschapsgeld verdwijnt op plekken 
waar het niet zou moeten geraken. De VVD wil dat de uitkering van subsidies voortaan adequaat 
worden getoetst aan het subsidiekader. Ook kiezen wij ervoor met de aanhoudende hoge inflatie de 
komende vier jaar geen volledig nominale compensatie op alle subsidies toe te passen. Zo vragen 
we in deze economisch zware tijden van iedereen een bijdrage. 

Een sterke overheid kan kleiner
De ambtelijke organisatie is groot en kostbaar. Als het college ervoor kiest lastenverzwaringen voor 
burgers en ondernemers door te voeren om de begroting op orde te krijgen, dient het ook de eigen 
broekriem aan te trekken. Daarbij gaat de VVD niet met de botte bijl door de organisatie en laat het 
tevens de uitvoer ongemoeid. Veel diensten in de uitvoering (PMB, IB, afval, handhaving, bodes, 
baliemedewerkers, etc.) zijn essentieel voor het functioneren van de lokale overheid richting de burger. 
In deze capaciteit willen we niet snoeien en in sommige gevallen zelfs investeren. In plaats daarvan wij 
kiezen ervoor om de ambtelijke beleidscapaciteit terug te dringen. Dit past in het kader van ‘de basis 
op orde’ en is wat de VVD betreft wenselijk. Zo bezuinigen we financieel maar ook op bureaucratie.

Geen stadsdeelpanels
De democratiseringsagenda van het college is niet goedkoop gebleken. Bovendien zijn veel van 
deze projecten overbodig, omdat de gemeenteraad en de stadsdeelcommissies de democratisch 
gekozen gremia zijn waarin de stem van de Amsterdammer vertolkt wordt. Veelal zorgen extra 
democratiseringsinstrumenten onder burgers alleen maar voor meer teleurstelling en het gevoel niet 
serieus genomen te worden. 

De VVD ziet dan ook geen heil in nóg meer democratiseringsproefconcepten, zoals de voorgenomen 
oprichting van burgerpanels. Eerder heeft onze fractie al tegengehouden dat stadsdeelpanels het 
standaard instrument wordt bij grote participatieopgaven. Het liefst zouden wij het experiment met 
de stadsdeelpanels helemaal beëindigen. 

Basis op orde



Verkoop gemeentelijk vastgoed
De gemeente Amsterdam is eigenaar van circa 2.000 panden in de stad. Dit betreft ook 
commercieel vastgoed, zoals de verhuur van winkel- en horecapanden. De VVD vindt voor de 
overheid geen rol weggelegd als commercieel verhuurder. Wij zetten daarom in op het geleidelijk 
verkopen van een deel van dit vastgoed. 

Schrappen autoluw
In het programma autoluw wordt een tegenstelling geschetst tussen het openbaar vervoer, de 
(elektrische) fiets en de auto. De VVD gelooft hier niet. Het is niet of-of-of, maar en-en-en. De 
auto zal nog jaren belangrijk blijven, zo blijkt uit diverse studies. Om deze reden schrapt de VVD 
het programma autoluw. Dit levert een besparing op van circa 45 miljoen verspreid over vier jaar.

Bezuinig op buurtbudgetten
Buurtbudgetten hebben als doel om bewonersinitiatieven te stimuleren en faciliteren die 
voortkomen uit een buurtbudgetten-proces van een stadsdeel. De VVD erkent dat dit programma 
sympathiek klinkt, maar in tijden van schaarste is het wel erg kostbaar. Niet alleen kost het veel 
geld aan subsidies, maar ook aan ambtelijke capaciteit. De kosten van de ambtelijke capaciteit 
zijn veel groter dan het resultaat. Tevens is het weglekken van geld een mogelijk negatief gevolg. 
Om deze reden schrappen we de buurtbudgetten. Deze bezuiniging laten we ten goede komen 
aan het verbeteren van de leefbaarheid van buurten voor iedereen, zoals het investeren in extra 
reinigers en handhavers.

Stop met de opvang uitgeprocedeerde asielzoekers
De opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers is al een aantal jaar onderwerp van discussie in de 
gemeenteraad. De VVD kent al jaren een duidelijk standpunt: deze vorm van opvang is duur en voor 
deze groep is veelal reeds sobere landelijke opvang geregeld, waardoor opvang door de gemeente 
niet eens nodig is. Bovenal zorgt de opvang van de gemeente voor een ondermijning van rechterlijke 
uitspraken waarin is geoordeeld dat deze mensen geen recht hebben op een verblijfsvergunning. 
De VVD kiest er daarom voor deze opvang stop te zetten. Dit voorkomt tevens valse hoop onder 
uitgeprocedeerde asielzoekers.

Stop met de voedselstrategie
De Amsterdamse VVD wil de voedselstrategie schrappen. Deze strategie omvat allerlei initiatieven, 
zoals het aanleggen van voedselbossen en buurtmoestuinen in Amsterdam. Ondanks de sympathie 
die deze ideeën oproepen is hier wat de VVD betreft geen geld van de overheid voor nodig. De vier 
miljoen euro die door deze ombuiging vrijkomt kan aan andere zaken worden besteed. 

Terugdraaien investeringen in broedplaatsen
Amsterdam kent zestig broedplaatsen. Een broedplaats is een atelierverzamelgebouw voor (vaak) 
startende kunstenaars en andere creatievelingen. Het college stelt voor miljoenen euro’s subsidie 
beschikbaar aan initiatieven die nieuwe broedplaatsen opzetten. De Amsterdamse VVD wil dit 
terugdraaien omdat het van mening is dat er momenteel voldoende broedplaatsen in de stad zijn. 
Bovendien zijn wij voorstander van het breder openstellen van deze locaties zodat ze beter bezet 
kunnen worden.

Geen schuld en een sterke algemene reserve
Een schuld moet uiteindelijk altijd terugbetaald worden. Het is en blijft een uitgestelde betaling. De 
VVD kiest ervoor de gemeentebegroting sluitend te maken en problemen niet vooruit te schuiven. 
Daarom zorgen wij ervoor dat we voldoende bezuinigen. Hierdoor kunnen we geld toevoegen aan 
het Vereveningfonds en blijft een schuld van +90 miljoen euro uit. In tegenstelling tot de begroting 
van de coalitiepartijen, blijven de gemeentefinanciën in de VVD begroting gezond. Gokken op een 
bijdrage van het Rijk is onverantwoord besturen. Ook vinden wij dat de algemene reserve gevuld 
moet blijven. Hierdoor kunnen we onvoorziene kostenstijgingen of urgente problemen te lijf gaan 
zonder op stel en sprong op zoek te gaan naar nieuwe financiering.



Financiën


