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De huidige raadsperiode met de coalitie van D66, VVD en SP is bijna halverwege. Het college van B en W is ambitieus van start gegaan en weet in
hoog tempo het coalitieakkoord uit te voeren. Anderhalf jaar na het vaststellen van het akkoord is al ruim de helft van de afspraken door de raad
vastgesteld en in uitvoering. Het overgrote deel van de resterende afspraken ligt op schema en zit in de voorbereidende fase. De wereld staat echter niet stil en Amsterdam is nooit af. Daarom vragen D66, VVD en SP het
stadsbestuur om extra acties in het licht van deze nieuwe ontwikkelingen.

Ook hebben we door voortdurende instabiliteit in Afrika en het MiddenOosten te maken met een toestroom van mensen die asiel zoeken. Van de
vluchtelingencrisis die in 2015 begon, is het einde nog niet in zicht. Amsterdam biedt asielzoekers graag een veilige en barmhartige opvang. Snelle integratie en werk voor mensen met een verblijfsstatus staan daarbij voorop.
Amsterdam trekt een recordaantal toeristen en bezoekers. Hoewel
goed voor de economie geeft het in delen van de stad ook drukte en
overlast. Steeds meer mensen delen met elkaar de openbare ruimte,
Amsterdammers, dagjesmensen, fietskoeriers, taxi’s, trams en anderen.
Dat vraagt om keuzes. We gaan bezoekers onder andere door differentiatie
van toeristenbelasting spreiden, maken de stad op drukke plekken

Amsterdam
blijft van iedereen
Het gaat goed met Amsterdam. De economie trekt aan, scholen krijgen
de ruimte en er worden weer woningen gebouwd, heel veel zelfs.
We leven in een populaire wereldstad waar we met recht trots op mogen
zijn. Het aantal inwoners groeit met tienduizend per jaar en bedrijven uit
binnen- en buitenland willen voet aan de grond krijgen in onze metropool
op zakformaat. Duizenden mensen hebben een baan gevonden en het
aantal mensen in de bijstand nam voor het eerst sinds 2010 af.
De groeiende druk op Amsterdam vraagt ook om een intensievere
schoonmaak en beter onderhoud van de openbare ruimte. Grote delen
van Amsterdam, zoals de 20e eeuwse wijken buiten de ring en boven
het IJ, liggen er niet goed genoeg bij. Daarom investeren we de
komende twee jaren in een grote en duurzame opknapbeurt voor heel
Amsterdam. Niet alleen zodat de stad voor alle Amsterdammers schoon,
heel en veilig is maar ook zodat mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt maar die graag aan de slag willen betaald werkervaring
op kunnen doen.
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en na grote evenementen direct schoon en in gebieden die als onveilig
worden ervaren zetten we extra handhavers in.
Sportverenigingen, onderwijsinstellingen en plekken die zorg verlenen
zijn onmisbaar voor de Amsterdammer. Daarom krijgen voorzieningen
op het gebied van amateursport, langdurige zorg en onderwijs een
significante lastenverlichting door de OZB voor deze instellingen
structureel te compenseren.
Complexe uitdagingen en problemen vergen een integrale aanpak.
D66, VVD en SP streven naar oplossingen waarmee niet alleen
verschillende groepen gelijktijdig worden geholpen maar die ook voor
elke Amsterdammer van toegevoegde waarde zijn.
Zodat Amsterdam van iedereen blijft.
Jan Paternotte, Marja Ruigrok en Daniël Peters
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Leeswijzer:
Het volgende stuk bestaat uit twee delen. De eerste drie hoofdstukken
gaan in op nieuwe ontwikkelingen in de stad en het antwoord daarop van
de coalitie. Zaken waarover in het coalitieakkoord nog geen afspraken zijn
gemaakt. Daarna volgt een actualisatie van het akkoord. Hierbij wordt per
hoofdstuk ingegaan op de status van de afspraken. Wat is er al bereikt en
wat zit er de komende twee jaar nog in de pijpleiding. Daarnaast worden
diverse initiatieven vanuit de raad uitgelicht.
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Een schone,
hele en
veilige stad
De laatste decennia is met name in de 20e-eeuwse
buurten buiten de ring en boven het IJ een flinke
achterstand in het onderhoud van de openbare ruimte
ontstaan. Dit vergt een grootschalige aanpak, een
stadsbrede facelift, door herprofilering van straten,
stoepen en pleinen, vernieuwing van straatmeubilair
en de reparatie van bruggen. Dit alles om ervoor te
zorgen dat ook de Amsterdammers uit die buurten een
schone, hele en daarmee veilige leefomgeving hebben.
Voor dit project trekken we de komende twee jaar in
totaal 40 miljoen euro uit.

We gaan dit niet alleen doen. Mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt, die graag aan de slag
willen, krijgen de kans om werkervaring op te doen
tegen een eerlijk salaris. De komende twee jaar gaat
een brigade van jaarlijks vijfhonderd gemotiveerde
Amsterdammers de stad een flinke opknapbeurt
geven. Zij pakken het kleinere maar zeer nodige
werk aan. Reparaties aan straatmeubilair dat
nog goed te gebruiken is, het aanpakken van
onze parken, het verwijderen van graffiti en het
aanleggen van postzegelgroen op lege plekken in
de stad. We ruimen de troep op en geven een groot
deel van de stad een nieuwe lik verf. Op deze wijze
krijgt de stad een ongekende make-over en mensen
-die daarvoor op afstand van de arbeidsmarkt
stonden- doen voldoende werkervaring op om weer
in aanmerking te komen voor een baan. We houden
hierbij goed in de gaten dat er geen verdringing
plaats vindt van regulier werk.
Naast heel moet Amsterdam ook schoner. Niet
alleen in het centrum en rond festivals moet de
openbare ruimte er 24 uur na afloop van een
evenement weer spic en span uitzien. Ook verder
van de Dam, zoals in Noord, Zuidoost en NieuwWest, moet het schoner worden. Zwerfafval dat
soms weken bleef liggen wordt voortaan prompt
opgehaald en waar de stad nu ‘sober’ wordt
schoongehouden, gaan we de hele stad ‘verzorgd’
maken en houden.

Een schone, hele omgeving heeft een positief effect
op de veiligheid van een buurt, maar sommige
wijken en buurten hebben blijvend te kampen met
onveiligheid. Ons Amsterdam is een Amsterdam
waar elke Amsterdammer zich vrij en veilig voelt.
We accepteren het dan ook niet dat dit in sommige
buurten niet het geval is. Daarom zetten we meer
handhavers in die ingrijpen waar nodig en mensen
aanspreken op overlast gevend gedrag. Hiervoor
wordt jaarlijks structureel 1 miljoen euro extra
uitgetrokken.
Het verduurzamen van de stad en met name de
openbare ruimte gaat versneld worden. Dat doen
we primair met investeringen die op termijn
ook kosten besparen. Zonnepanelen op alle
gemeentelijke daken, betere isolatie en dubbel
glas voor gemeentelijke gebouwen en de inkoop
van lokale groene energie. LED-verlichting in
gemeentelijke gebouwen en op straat. Daarnaast
ondersteunen we initiatieven uit de stad die
de verdere tempoversnelling op duurzaamheid
realiseren.
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De stad
in balans
Amsterdam is ongekend populair bij toeristen.
De hotelcapaciteit is de afgelopen jaren op alle
niveaus uitgebreid en de populariteit van sites als
AirBnB en Wimdu heeft gezorgd voor een groei aan
overnachtingen door tijdelijke verhuur van kamers
en huizen van Amsterdammers. Onze iconen, zoals
de musea en de grachtengordel, hebben een enorme
aantrekkingskracht op toeristen uit de hele wereld en
ook buiten het centrum blijken mensen de parels van
Amsterdam te vinden.

Er zitten ook nadelige gevolgen aan deze
populariteit. Het geeft druk op onze voorzieningen.
Het duwt tegen de capaciteit van onze openbare
ruimte in de drukste gebieden. Het zorgt ervoor dat
we vaker moeten staan in de tram of de metro. Voor
overlast door vuilnis, lawaai, of door bezoekers die
de verkeersregels nog niet zo goed kennen. Deze
typen overlast moeten we zien te voorkomen of te
bestrijden. Bijvoorbeeld door meer OV in te zetten,
vaker het vuil op te halen en door beter te zorgen
voor onze openbare ruimte. Maar bijvoorbeeld ook
door de overstapplekken van touringcarbussen
naar rondvaartboten te verplaatsen naar de randen
van het centrum.

De stad groeit en daarom investeren we in de héle
stad. We creëren de nieuwe stadsiconen van de
21e eeuw voor deze en vele volgende generaties
Amsterdammers. Er komt een onderzoek naar
een nieuw museum aan de rand van de stad.
Deze trekpleister moet zorgen voor een betere
spreiding van de culturele toeristenstroom in de
stad. De komende periode wordt gebruikt om te
onderzoeken wat hiervoor de ideale locatie is en
welke (internationale) partners er het beste bij
passen.

Het college komt in het voorjaar met een
nieuw en strenger hotelbeleid. We stimuleren
spreiding van bezoekers over de hele stad door
de toeristenbelasting te differentiëren: in het
toeristische centrum zal men 6% toeristenbelasting
gaan betalen, in tegenstelling tot de gebieden
daarbuiten waar men 4% betaalt. De extra
opbrengsten van deze differentiatie komt ten goede
aan het schoon en heel houden van onze stad.
We gaan ook beter handhaven op onze eigen
regels om excessen bij vakantieverhuur tegen te
gaan en ervoor te zorgen dat men zich aan de
omgangsregels van Amsterdam houdt, zoals met
het aanbieden van vuilnis. Hiervoor trekken we
structureel 1miljoen euro per jaar extra uit.
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Nieuwe
Amsterdammers
doen meteen
mee
De komende jaren verwelkomen we duizenden nieuwe
Amsterdammers uit conflictgebieden in Afrika en het
Midden-Oosten. Die komst doet een zwaar beroep op
onze voorzieningen: tijdelijke opvang, zorg, onderwijs,
financiële hulp en huisvesting. Voorzieningen die ervoor
zorgen dat deze mensen zo snel mogelijk weer op eigen
benen kunnen staan en een waardevol onderdeel van
onze stad worden.

Dat vraagt om creativiteit. Want een deel van deze
hulp mogen we nog niet bieden. Daarbij komt
dat andere voorzieningen, zoals gesubsidieerde
huisvesting, ook voor de huidige groep
Amsterdammers maar beperkt voorhanden is. Die
moeten we dus creëren, desnoods alleen tijdelijk.
Zo zijn er in de Riekerhaven containerwoningen
geplaatst die zowel door studenten en jongeren als
door mensen die de vluchtelingenstatus hebben
gekregen, kunnen worden bewoond. Ook op andere
plekken in de stad gaan we op zoek naar ruimte
voor extra huisvesting.

werkzoekende statushouders met deze banen is een
prioriteit. Sneller aan het werk betekent sneller op
eigen benen staan en meedoen als Amsterdammer.
Amsterdam juicht het toe als bij het plaatsen van
statushouders rekening wordt gehouden met hun
kansen op de Amsterdamse arbeidsmarkt. Mensen
met kwalificaties die aansluiten bij sectoren met
relatief veel vacatureruimte, kunnen we met
voorrang helpen bemiddelen naar werk. Zodat ze
snel een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan
de Amsterdamse samenleving en zich er onderdeel
van gaan voelen.

Extra statushouders vragen om extra inspanningen
zodat ze zo snel mogelijk aan het werk kunnen
of een opleiding kunnen volgen. Zodat ze straks
niet voor langere tijd afhankelijk worden van
bijstand. We hebben daarin veel geleerd van de
eerdere toestroom uit conflictgebieden. We gaan
mensen direct Nederlandse taallessen bieden,
zodat ze zich snel goed verstaanbaar kunnen
maken. Scholieren en studenten kunnen, al naar
gelang hun niveau, op MBO, HBO of universiteit
hun opleiding afmaken. Mensen die al een diploma
hebben, bieden we de mogelijkheid om deze om te
zetten naar Nederlandse kwalificaties, eventueel
door aanvullende training. En mensen gaan meteen
aan het werk. Te beginnen met vrijwilligerswerk.
Als de vluchtelingenstatus is verkregen, kunnen
we bemiddelen naar betaald werk. In Amsterdam
en omgeving staan vacatures open, die op dit
moment niet vervuld worden. Het matchen van

Naast taal, opleiding en (vrijwilligers-)werk vinden
we het belangrijk dat nieuwkomers kennismaken
met de Nederlandse samenleving. We organiseren,
in samenwerking met het Rijk, een introductie over
onze vrijheden, onze democratische waarden en
de rechten en verantwoordelijkheden die daarmee
samenhangen.
Ook kinderen, die verblijven in opvangcentra
hebben recht op onderwijs. Ook zij hebben in
Amsterdam een ontwikkelrecht en toegang tot
goede peuter- en kleutervoorzieningen. Zodat ze
samen met Amsterdamse kinderen kunnen spelen
en optimaal worden voorbereid op school.
Deze voorzieningen zijn niet alleen voor
nieuwkomers; ook voor andere Amsterdammers
die het nodig hebben, creëren we meer soortgelijke
voorzieningen.
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Woningbouw
op gang
Het gaat goed met de woningbouw in Amsterdam.
Na jaren van stilstand, hebben ontwikkelaars en
kopers weer het volste vertrouwen in de Amsterdamse
woningmarkt. In 2015 werd een recordaantal van 8376
woningen in aanbouw genomen. En het ziet er niet
naar uit dat dit in de nabije toekomst een uitzondering
is. We lopen daarmee voor op het doel om in 2018
5.000 woningen per jaar te bouwen. Amsterdam zal
de komende jaren in hoog tempo nieuwe bouwgrond
moeten realiseren om aan de vraag te kunnen voldoen.
De belofte dat er per 2018 minimaal 5.000 woningen
per jaar bij gaan komen in Amsterdam is daarmee nu
al ingelost.

Er worden niet alleen koopwoningen
gerealiseerd, ook huurwoningen in het hogere
en middensegment en in de sociale sector. Deze
komen ook op aantrekkelijke plekken binnen de
ring, zoals bij de Hallen in West. De afspraak dat
er per jaar minimaal 500 sociale huurwoningen
bijkomen wordt nu en in de komende jaren
meer dan gehaald. Naast de corporaties, is
hierbij ook samenwerking gevonden met nieuwe
ontwikkelpartners. De afspraak dat er voldoende
sociale huurwoningen zijn voor mensen met een
inkomen onder de sociale huurgrens, verspreid
over heel Amsterdam, blijft hard voor de coalitie.
En met de aanwas van nieuwe woningen komt de
afgesproken ondergrens ook niet in zicht.
Er is extra aandacht voor de bouw van woningen,
die speciaal geschikt zijn voor ouderen. Hiervoor
is het programma ouderenhuisvesting vastgesteld,
dat de komende jaren verder wordt uitgevoerd.
Door de groei van het aantal huiseigenaren
in Amsterdam is er ook meer behoefte aan
ondersteuning van deze groep, bijvoorbeeld
voor advies over verenigingen van eigenaars
en erfpacht, waar vrijwel iedere Amsterdamse
woningbezitter mee te maken heeft. Daarom zijn
de Wijksteunpunten Wonen, naast huurders, nu
ook beschikbaar voor huiseigenaren.

Wat gaan we de
komende tijd realiseren?
Het erfpachtstelsel wordt radicaal vernieuwd.
In plaats van voortdurende erfpacht komt een
systeem van eeuwigdurende erfpacht waarbij de
canon slechts één keer wordt vastgesteld. Als
de gemeenteraad ermee instemt, kunnen per
1 juli 2016 de eerste nieuwbouwwoningen in
eeuwigdurende erfpacht worden uitgegeven. De
Overstapregeling, met de voorwaarden waaronder
huidige erfpachters kunnen overstappen naar
eeuwigdurende erfpacht, wordt nog uitgewerkt en
tweede helft 2016 ter inspraak voorgelegd.
Het college is constructief in gesprek met de
woningcorporaties over de bouw en het beheer
van huurwoningen in Amsterdam. Zo worden
er ambitieuze afspraken gemaakt over het
verduurzamen van woningen. De gemeente
versoepelt hiervoor, waar mogelijk, de bouwen welstandssregels. Ook wordt er gekeken
naar de mogelijkheid om investeringen voor
energiebesparing te kunnen verrekenen via de
energierekening van huurders.
De gemeente gaat bij de ontwikkeling van
huurwoningen zich sterk inzetten voor de
realisatie van middenhuurwoningen voor met
name gezinnen. Er is een grote behoefte aan de
verruiming van het aanbod van dit type woningen.
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Voor wijken waar het aandeel sociale
huurwoningen van de corporaties lager of gelijk
is aan 35% van de woningvoorraad, gaan we op
korte termijn op wijkniveau voorstellen doen voor
de manier waarop de menging in die wijken kan
worden gewaarborgd.
Corporatiewoningen die langer dan een half jaar te
koop staan, dienen weer in het verhuurbestand te
worden opgenomen.
Ook komt er een deadline voor sloop. Als deze
binnen een gestelde termijn niet gerealiseerd
is, dient er gerenoveerd te worden. Langdurig
achterstallig onderhoud wordt aangepakt.
Komend jaar komt er een voorstel naar de
raad, waarmee een aantal klassieke regels over
bewoning wordt losgelaten om te kunnen voldoen
aan nieuwe wensen tot samenwonen. Daarbij
gaat het niet alleen om woningdelers, maar ook
om alternatieve samenlevingsvormen, zoals
meergeneratiehuishoudens.
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Initiatieven
vanuit de raad
Op verzoek van D66, VVD en SP is er een
streefcijfer ingesteld voor het bouwen van
jongeren- en studentenwoningen. In 2018 moeten
er 10.500 stuks zijn bijgebouwd. Het stadsbestuur
ligt behoorlijk op schema om dit streefcijfer te
halen.
Na een voorstel van D66 is het stadsbestuur bezig
te inventariseren welke mogelijkheden er zijn om
studenten in Amsterdam te laten samenwonen met
kwetsbare groepen in de maatschappij, te noemen;
ouderen, vluchtelingen met een verblijfsstatus en
(ex-)gedetineerden.
D66, VVD, SP en GroenLinks hebben ervoor
gezorgd dat Amsterdam een rol gaat spelen bij de
Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam
(IABR) van 2016.
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Ieder kind de
beste kansen
Kinderen in Amsterdam verdienen de beste kansen
voor hun ontwikkeling en hun toekomst. De gemeente
investeert daarom tientallen miljoenen extra in zowel
het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs, als in
het mbo. Voor de klas staan leraren die investeren
in hun eigen ontwikkeling en daarmee kinderen het
beste onderwijs geven. We hebben voor leerkrachten,
groepen leerkrachten en scholen beurzen beschikbaar
gesteld die zij naar eigen inzicht kunnen besteden aan
kwaliteitsverbetering. We bieden hiermee maatwerk
per school, geen ‘one-size-fits-all’. Zwakkere scholen
krijgen de benodigde aandacht en ondersteuning om
zich verder te kunnen verbeteren.

Kinderen in Amsterdam verdienen de beste kansen
voor hun ontwikkeling en hun toekomst. De
gemeente investeert daarom tientallen miljoenen
extra in zowel het basisonderwijs, het voortgezet
onderwijs, als in het mbo. Voor de klas staan
leraren die investeren in hun eigen ontwikkeling
en daarmee kinderen het beste onderwijs
geven. We hebben voor leerkrachten, groepen
leerkrachten en scholen beurzen beschikbaar
gesteld die zij naar eigen inzicht kunnen besteden
aan kwaliteitsverbetering. We bieden hiermee
maatwerk per school, geen ‘one-size-fits-all’.
Zwakkere scholen krijgen de benodigde aandacht
en ondersteuning om zich verder te kunnen
verbeteren.
We versterken een professionele cultuur waar
leraren en scholen eigenaar worden van hun eigen
verbeterproces en daar verantwoording over af
leggen door kennisdelen. We hebben de werkdruk
van leerkrachten verlicht door de aanstelling van
conciërges en vakdocenten kunst en gym, waarmee
we tevens het cultuuronderwijs en sportonderwijs
versterken. Het Amsterdamse onderwijs bruist en
binnen het onderwijs komen wetenschappelijk
onderzoek, opleiding van docenten en lesgeven aan
leerlingen vanzelfsprekend bij elkaar samen.
Keuzevrijheid staat centraal in ons onderwijsbeleid.
Kinderen kunnen zich inschrijven voor scholen
in de hele stad. Scholen waar veel kinderen heen

willen, worden uitgebreid om uitlotingen zo veel
mogelijk te beperken. We creëren meer ruimte
voor (nieuwe) onderwijsconcepten ontwikkeld
door het onderwijsveld en ouders en met steun
van de gemeente Amsterdam. Diverse scholen
specialiseren zich in hoogbegaafdheid, bekwamen
zich in meertaligheid of ontwikkelen een
kunstprofiel, waardoor de keuze voor ouders en
leerlingen verder toeneemt.
Het mbo-onderwijs, de ruggengraat van de
Amsterdamse economie, krijgt de status en
aandacht die het verdient. De stad investeert met
de MBO-agenda flink in het verbeteren van de
opleidingen, het tegengaan van schooluitval en de
aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt.
Amsterdam is een stad waar iedereen mee kan
doen, kansen krijgt en waarin iedereen elkaar
respecteert en accepteert. Amsterdam blijft zich
presenteren als Gay Capital. Het gehele Roze
Stembusakkoord is omgezet naar acties die in de
Roze Agenda verder zijn uitgewerkt.
We hebben maatregelen genomen op het
terrein van mensenrechten, het bevorderen
van economische zelfstandigheid van vrouwen,
het tegengaan van discriminatie en tegen
arbeidsdiscriminatie, waarbij we alles op alles
zetten om te zorgen dat Amsterdam een inclusieve
stad is waar iedereen mee kan doen. Daarnaast

17

Hernieuwing coalitieakkoord 2014-2018

zetten we ons in om de donkere bladzijden van ons
slavernijverleden een structurele plek te geven in de
jaarlijkse herdenking en binnen het onderwijs.

Wat gaan we de
komende tijd realiseren?
We zorgen dat schoolgebouwen duurzaam en
fris zijn. Scholen of schoolconcepten waar veel
vraag naar is, zoals het internationaal onderwijs,
worden uitgebreid. We knappen schoolpleinen op,
maken ze groener en zorgen ervoor dat kinderen
in de buurt daar ook na schooltijd fijn kunnen
spelen. Ook knappen we gymzalen op en maken ze
geschikt voor medegebruik.
We versterken burgerschapsonderwijs, zodat
leerkrachten handvatten krijgen om moeilijke
gesprekken in de klas over bijvoorbeeld
radicalisering of discriminatie kunnen voeren. We
hebben verschillende maatregelen geïntroduceerd
om de diversiteit op scholen te versterken, zodat
kinderen met verschillende achtergronden
elkaar leren kennen. het college werkt samen
met de schoolbesturen aan het versterken van
de diversiteit op Amsterdamse scholen. Wat
het college betreft ligt er met name bij scholen
met overwegend kansrijke kinderen een extra
verantwoordelijkheid om een meer gemengde
school te worden. Hierbij waken we ervoor
dat de ouderbijdrage een drempel wordt bij de
toegankelijkheid van scholen. Speciale aandacht
gaat uit naar scholen waar veel kinderen zijn die
thuis te maken hebben met een stapeling van
problemen.
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We bieden alle Amsterdamse peuters de
mogelijkheid om op een fijne plek onder
professionele begeleiding met elkaar te spelen
en zich te ontwikkelen, ongeacht of hun ouders
werken of niet.
Een “leven lang leren” biedt Amsterdammers de
beste kansen op werk. Een goede beheersing van de
Nederlandse taal is hiervoor elementair. Taallessen
voor volwassenen zijn toegankelijk en betaalbaar.
Instellingen die primair of voortgezet onderwijs
verzorgen, krijgen een lastenverlichting door een
forse compensatie van de OZB. Deze verlaging
vindt plaats in combinatie met een compensatie
van de OZB voor sportverenigingen en langdurige
zorginstellingen; in totaal is hier jaarlijks
structureel 6 miljoen euro gereserveerd.

Initiatieven
vanuit de raad
De VVD en D66 hebben het initiatief genomen om
Amsterdamse kinderen vroeger in contact te laten
komen met de Engelse taal om hen zo beter voor te
bereiden op de Amsterdamse arbeidsmarkt van de
toekomst. De SP, de PvdA en D66 hebben zich hard
gemaakt voor extra handen in de klas.

tegen spijbelen en voortijdig schoolverlaten is
verder uitgebreid. GroenLinks heeft de aanzet
gegeven voor groenere schoolpleinen en de PvdA
heeft samen met D66 oproep gedaan voor meer
mannelijke leerkrachten in de Amsterdamse
klaslokalen.
De motie van het CDA over een kraamkamer
voor onderwijsinitiatieven heeft landelijke
bekendheid gekregen en resulteerde in 124
innovatieve onderwijsideeën en 5 nieuwe scholen
die in oprichting zijn. De VVD en D66 hebben het
initiatief genomen om Amsterdamse kinderen
vroeger in contact te laten komen met de Engelse
taal om hen zo beter voor te bereiden op de
Amsterdamse arbeidsmarkt van de toekomst.
Een Amsterdamse kinderombudsman houdt
voortaan goed in de gaten of de rechten van de
kinderen in de stad gewaarborgd zijn en zij de
juiste zorg en bescherming krijgen. Jongeren tussen
de 18 en 27 die dak- of thuisloos raken krijgen op
initiatief van D66, SP en VVD extra begeleiding, om
te zorgen voor een goede veilige startpositie voor
deze jonge Amsterdammers.
Op voorstel van de SP gaat Amsterdam deze zomer
het begin van de Spaanse Burgeroorlog -waarin 750
Amsterdammers meevochten- tachtig jaar geleden
uitgebreid herdenken.

De woordvoerders onderwijs en jeugd in de raad
hebben een significante bijdrage geleverd aan
het beleid. De MBO-agenda en het aanvalsplan
jeugdwerkloosheid hebben mede door de
initiatiefvoorstellen van de PvdA en GroenLinks
vorm gekregen. Onder andere het offensief
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Zorg voor
Amsterdammers
die het nodig
hebben
De zorgtaken van de gemeente zijn door de
decentralisaties flink uitgebreid. Amsterdam heeft
voorzorgsmaatregelen genomen om de transitie van
deze taken zo goed mogelijk te laten verlopen.
Door deze maatregelen heeft de transitie tot nu toe aan
de kant van de gemeente tot weinig problemen geleid.
Amsterdam blijft ervoor zorgen dat mensen de zorg
blijven krijgen die zij nodig hebben en dat deze voor
de gemeente betaalbaar blijft.

Daarom is er niet voor gekozen om deze taken
op basis van het economisch meest voordelige
aanbod aan te besteden, maar om te kiezen voor
gunning gebaseerd op kwaliteit. Daarbij wordt ook
goed gekeken naar het kunnen leveren van zorg
op maat. De gemeente kijkt daarbij specifiek naar
kleinere aanbieders, buurtinitiatieven en sociale
firma’s. Bij gunning wordt ook de hoogte van de
overheadkosten bij zorgaanbieders meegenomen en
is er met name aandacht voor inkomensnormering
bij het management.

schoolmaatschappelijk werk. Er is extra geld
vrijgemaakt voor de verdere invulling van deze
taken.

De harde grenzen voor het minimumaantal uren
hulp en de leeftijd om in aanmerking te komen
voor hulp bij huishouding zijn te komen vervallen.
Wat een cliënt nodig heeft voor een schoon en
leefbaar huis is leidend bij het vaststellen van de
hoeveelheid hulp bij het huishouden.

Het geld dat op 1 januari 2017 overblijft uit het
fonds Zorg en Werk besteden we voor 80% voor
het versterken van de thuiszorg die onder de
gemeente valt, vooral voor ouderen. 20% gaat naar
de jeugdzorg.

De wethouder Participatie is verantwoordelijk
geworden voor dagbesteding en ook hiervoor is
de samenwerking gezocht met sociale firma’s en
lokale buurtinitiatieven, zodat er zoveel mogelijk
buurtgericht gewerkt kan worden. Hierbij is niet
het bestaande aanbod meer leidend, maar juist de
behoefte van de afnemer.

Ook is er vier miljoen per jaar uitgetrokken om
mantelzorgers en andere informele zorgverleners te
ondersteunen.

Wat gaan we de
komende tijd realiseren?

We investeren extra in maatschappelijke opvang
met als doel om de doorstroming verder op gang te
helpen. Dit wordt de komende tijd uitgewerkt.
De buurtgerichte zorg, die momenteel is verdeeld
over 22 gebieden, wordt het komende jaar
geëvalueerd.

De transformatie van de jeugdzorg is in volle gang.
Ouder- en Kindteams zijn de spil van deze transitie
en zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de
gehele jeugdgezondheidszorg en het (voormalig)
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Instellingen die langdurige zorg bieden,
krijgen een lastenverlichting door een forse
compensatie van de OZB. Deze verlaging
vindt plaats in combinatie met een verlaging
van de OZB voor onderwijsinstellingen en
amateursportverenigingen; in totaal is hier jaarlijks
structureel 6 miljoen euro gereserveerd.

Initiatieven
vanuit de raad
Naar aanleiding van het VVD-voorstel ‘Een
zorgvuldige crisisketen’ wordt de eerste
beoordeling van zorgbehoefte bij verwarde
personen versneld zodat er direct een zorgverlener

22

in plaats van politie op af kan worden gestuurd.
Dit verbetert de hulp -en zorgverlening alsmede de
inzet van politiecapaciteit.
Amsterdam doet mee met een pilot om de ISDmaatregel, een maatregel waarbij een veelpleger
twee jaar lang gedwongen opgenomen in een
Inrichting voor Stelselmatige Daders, vaker op te
leggen. Dit na een initiatiefvoorstel van de VVD
genaamd ‘De ISD maatregel: van ultimum naar
optimum remedium’
Kwetsbare of wilsonbekwame mensen in
Amsterdam kunnen op initiatief van D66 en SP
hulp krijgen van speciale ‘mentoren’ bij het maken
van moeilijke zorgbeslissingen.
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Meer banen,
minder armoede
De Amsterdamse aanpak om mensen aan het werk
te helpen blijkt effectief. Het afgelopen jaar is het aantal
mensen dat afhankelijk is van een bijstandsuitkering
gedaald, terwijl in de rest van Nederland nog een
stijging te zien is. 6318 Amsterdammers konden het
afgelopen jaar de bijstand verlaten omdat ze een
baan vonden.

Amsterdam is genereus voor mensen die het nodig
hebben, maar valsspelers worden hard aangepakt.
Er wordt daarom meer werk gemaakt van het
opsporen van fraude met de bijstand.
De mensen voor wie het langdurig niet lukt om uit
de armoede te komen, bijvoorbeeld door leeftijd,
ziekte of een handicap, zijn we beter aan het
helpen. Zo is de toegang tot armoedevoorzieningen
uitgebreid naar mensen met een inkomen tot 120%
van het sociaal minimum. De ID-kaart is gratis
gemaakt voor mensen met een laag inkomen, en
oudere minima kunnen gratis met het openbaar
vervoer.
Met name kinderen uit arme gezinnen kunnen
rekenen op extra steun van de gemeente. Zo is
de financiering van het Jeugdsportfonds en het
Jongeren Cultuurfonds uitgebreid en structureel
geworden. Ook de scholierenvergoeding, voor de
financiering schoolactiviteiten, wordt meer en
effectiever ingezet. Daarnaast is de PC-voorziening,
waarbij schoolgaande jongeren in armoede de
beschikking krijgen over een laptop, uitgebreid
met een bijdrage voor internettoegang en een
gebruikerscursus.
Elke Amsterdammer heeft recht om mee te doen.
Hoe ver je ook van de arbeidsmarkt af staat. Dat
kan niet altijd in de vorm van betaald werk. Voor
mensen die niet gemakkelijk aan het werk komen,

staat activering centraal en bij mensen die wat
dichter op de arbeidsmarkt staan ligt de focus op
het vinden van een baan. Een deel van de mensen
in activeringstrajecten hebben de kans door te
groeien naar baanperspectief, bij anderen blijft
zinvolle dagbesteding het hoogst haalbare.
Om mensen gemakkelijker aan een baan te helpen
zijn we de regels voor zowel ondernemers als
uitkeringsgerechtigden aan het versoepelen. Het
aannemen van flexibel en tijdelijk werk wordt
gemakkelijker gemaakt en ZZP’ers kunnen hun
werkzaamheden starten met behoud van hun
uitkering.
Er zijn perspectiefbanen ingesteld, waarbij mensen
tegen een eerlijke vergoeding werkervaring op
kunnen doen, die kan leiden tot een baan. Hun
uitkering wordt aangevuld tot het minimumloon.
Ook de sociale werkvoorziening is behouden
gebleven. Daarnaast is het mogelijk gemaakt
om stage te kunnen lopen bij zelfstandigen
zonder personeel. Deze zelfstandigen werden
eerder niet in staat geacht om mensen
voldoende te kunnen begeleiden. Ook wordt
jeugdwerkloosheid voorkomen door met de ROC’s
de beroepsopleidingen beter aan te laten sluiten op
de behoefte van bedrijven.
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Wat gaan we de
komende tijd realiseren?

Initiatieven
vanuit de raad

Er zijn nog steeds te veel Amsterdammers
die schuldproblemen hebben. De aanpak van
schuldproblemen kan sneller, zodat meer
problemen op de langere termijn worden
voorkomen. We gaan daarom volop door met het
verbeteren van de schuldhulpverlening.

Door het voorstel van de VVD ‘Techniek werkt’
wordt er meer gedaan om basisschoolleerlingen in
contact te laten komen met techniek. .

We gaan meer mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt helpen aan een werkplek waarin zij
betaald werkervaring kunnen opdoen. De komende
twee jaar gaat een brigade van jaarlijks vijfhonderd
gemotiveerde Amsterdammers de stad een flinke
opknapbeurt geven. We houden hierbij goed in
de gaten dat er geen verdringing plaats vindt van
regulier werk.
Het college komt met een koersbesluit reïntegratie.
Bij het helpen van mensen naar werk sluiten we
meer aan bij de kansen en mogelijkheden die
mensen hebben op het vinden van een betaalde
baan. Samen met de Amsterdammer om wie het
gaat, zetten we ons ervoor in een goede plek te
vinden om volwaardig mee te kunnen doen.
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Na een voorstel van de VVD gaat Amsterdam
aan de slag met zogenoemde ‘social impact
bonds’ waarbij samen met externe partijen
maatschappelijke kwesties zoals jeugdwerkloosheid
worden aangepakt.
Het stadsbestuur gaat op verzoek van de VVD
en D66 de regeling bijstandsverlening voor
zelfstandigen bekender en toegankelijker maken
onder ZZP’ers.
Na een initiatiefvoorstel van GroenLinks en de
PvdA gaat de gemeente aan de slag met een meer
laagdrempelige schuldhulpverlening voor jongeren.
Op voorstel van de SP wordt er gewerkt aan een
betere klachtafhandeling voor mensen die werken
in de sociale werkvoorziening.
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Meer werk,
minder regels
Het gaat goed met de Amsterdamse economie.
Beter dan de rest van Nederland en beter dan de
meeste andere Europese regio’s weet ons bedrijfsleven
te profiteren van het einde van de crisis. De afgelopen
anderhalf jaar hebben we hard gewerkt aan het zo
veel mogelijk wegnemen van belemmeringen voor
ondernemers, zoals het schrappen van regels en
het wegnemen van bureaucratie.

Zo wordt in de Jan Evertsenstraat, Rijnstraat en
op het Osdorpplein momenteel geëxperimenteerd
met freezones, gebieden waar de overheid in
samenspraak met bewoners en ondernemers
minder regels aan winkels en horeca oplegt.
Daarnaast hebben we gezorgd voor een
lastenverlichting voor met name het MKB,
zoals door het afschaffen van de reclame- en
precariobelasting en een fikse verlaging van
de afvalstoffenheffing. Het is voor het eerst in
decennia dat ondernemers in Amsterdam over de
hele linie minder geld kwijt zijn aan gemeentelijke
belastingen.
Ook wordt het voor winkels en andere
bedrijven mogelijk om in bepaalde delen van de
binnenstad 24 uur per dag klanten te bedienen.
Horecabedrijven krijgen de mogelijkheid om een
aantal keer per jaar langer dan normaal open te
zijn. Om blijvend te kunnen concurreren met
internetwinkels willen winkeliers steeds vaker
hun klanten een beleving bieden door middel van
vernieuwende concepten zoals mengformules
waarbij een winkelier de klant iets te ten of te
drinken aanbiedt. Momenteel worden er in de
Czaar Peter -en Westerstraat pilots met meer
mogelijkheden voor mengformules gehouden.
In 2015 is de exploitatievergunningsplicht
afgeschaft voor winkels en instellingen met
ondergeschikte horeca zoals ziekenhuizen
en volkstuinkantines. De nieuwe regels voor
de exploitatievergunning maken het voor
ondernemers van een winkel met een kleine,
alcoholvrije horeca-afdeling makkelijker om een
mengformule te beginnen.
Voor ondernemers die ondanks de vermindering
van de regeldruk in problemen komen door
bureaucratie is er de paarsekrokodillenbrigade
ingesteld, een team van ambtenaren die

oplossingsgericht problemen aanpakt en
gezamenlijk daarvoor een goede uitkomst vinden.

Wat gaan we de
komende tijd realiseren?
Bedrijven krijgen bij de gemeente één
aanspreekpunt voor alle diensten en
informatieaanvragen. Ook komt er een
verzamelrekening waar alle gemaakte kosten en
heffingen in een keer mee voldaan kunnen worden.
Er wordt een grote dereguleringsoperatie ingezet
waarbij gekeken wordt welke regelgeving geschrapt
kan worden en welke vergunningen omgezet
kunnen worden in meldingsplicht of algemene
regels.

Initiatieven
vanuit de raad
Een aantal voorstellen uit de raad maken
Amsterdam creatiever en innovatiever. VVD heeft
ervoor gezorgd dat starters in de creatieve industrie
worden gecoacht en begeleid. De VVD, D66 en SP
hebben gepleit voor een freezone in de haven zodat
de haven toekomstbestendig en innovatief wordt
doordat het aantal regels omlaag wordt gebracht.
Winkels in het centrum van Amsterdam mogen
in een pilot voortaan met ruimere openingstijden
Amsterdammers van dienst zijn, door het initiatief
van D66 en VVD.
Daarnaast heeft de VVD voorgesteld om vrijwillige
ambassadeurs in te zetten als gastheren en
gastvrouwen in de stad onder de noemer I Host
Amsterdam.
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Stad in
beweging
De groei van Amsterdam gaat samen met de groei
van de verkeersdruk met uitdagingen op het vlak van
verkeersveiligheid, doorstroming en luchtkwaliteit
als gevolg. Om de stad ook voor bezoekers en
dagjesmensen bereikbaar te houden, worden er in
en rond de stad extra P&R plekken gerealiseerd.
De vergunningtarieven zijn meer gelijkgetrokken in
vergelijkbare gebieden. Steeds meer Amsterdammers
en bezoekers nemen de fiets daarom wordt ook het
aantal fietsparkeerplekken in hoog tempo uitgebreid,
met name op drukke locaties.

Om de doorstroming en de luchtkwaliteit te
verbeteren zet het stadsbestuur blijvend in op
groene golven op in- en uitgaande wegen. Hierdoor
staan auto’s minder vaak vast en veroorzaken
dus minder uitstoot. Ook de voorbereidingen
om het OV in Amsterdam uitstootvrij te maken
lopen voorspoedig. In 2026 rijdt het gehele
openbaar vervoer in Amsterdam zonder uitstoot.
Doorstroming wordt ook verbeterd doordat
de wegwerkzaamheden minder lang duren. In
plaats van 40 uur wordt er 72 uur per week aan
wegwerkzaamheden gewerkt waardoor projecten
in aanzienlijk kortere tijd voltooid worden.
Ook op het IJ en in Noord wordt het steeds drukker.
Daarom worden de mogelijkheden om bruggen
over het IJ aan te leggen onderzocht. In 2017 neemt
de gemeenteraad het definitieve besluit.

Wat gaan we de
komende tijd realiseren?
Het college ontwikkelt een plan van aanpak om
de verkeersveiligheid voor alle weggebruikers
te verbeteren. Het kabinet staat ons toe om
snorscooters veilig te verplaatsen naar de weg
door het mogen invoeren van een helmplicht.
De fietspaden komen op steeds meer plekken
vrij te liggen van de autorijbaan. Ook wordt een
milieuzone ingesteld voor scooters, die ervoor moet
zorgen dat de meest vervuilende exemplaren in
Amsterdam worden geweerd.
Met de Noord/Zuidlijn als ruggengraat wordt
verdere uitbreiding van het metronetwerk nader

onderzocht. Ook doen we onderzoek naar de
mogelijkheid om het openbaar vervoer ’s nachts uit
te breiden.
De proeven met een bezoekerspas waarmee
bezoekers van Amsterdammers korting krijgen,
zijn een succes gebleken. De bezoekerspas wordt
ingevoerd op alle plekken waar betaald parkeren is.
Ondernemers die door de hele stad werken
krijgen de mogelijkheid om tegen vergoeding een
stadsbrede parkeervergunning aan te vragen. Waar
de drukte het toelaat kunnen bewoners een tweede
vergunning krijgen.
Bestuurscommissies kunnen parkeerruimte bij
winkelgebieden en sportvelden aanmerken als
blauwe zones. Mensen kunnen hier hun auto
voor een dubbeltje per uur parkeren met een
maximumtijd.

Initiatieven
vanuit de raad
Het VVD-voorstel ‘City of Green Lights’ zorgt met
concrete maatregelen zoals extra groene golven
voor betere verkeersdoorstroming.
Het college geeft op aandringen van de Partij
voor de Dieren richting de regering en de Tweede
Kamer het signaal af dat een verhoging van de
maximumsnelheid op de A2 naar 130 km per uur
zeer onwenselijk is, onder andere vanwege de
negatieve gevolgen op de verkeersveiligheid en de
luchtkwaliteit.
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Nieuwe
energie
De ambities van de coalitie op het gebied van
duurzaamheid zijn stevig. Begin 2015 is de Agenda
Duurzaamheid unaniem vastgesteld door de
gemeenteraad. Met concrete doelstellingen en
maatregelen voor een grote inhaalslag op het gebied
van duurzame energie, gezonde lucht, circulaire
economie en afval en klimaatadaptatie.

De ambitie op energie uit het coalitieakkoord is om
in 2020 20% meer duurzame energie en 20% minder
energieverbruik te realiseren.
Er is een Duurzaamheidsfonds van 49,5
miljoen euro ingesteld dat openstaat voor
duurzame projecten van bewoners, bedrijven en
maatschappelijke instellingen.
We willen veel meer duurzame energie in
Amsterdam. Daarom is onlangs de Amsterdamse
Zoncoalitie gelanceerd. De gemeente gaat samen
met bezitters van grote daken en bewoners lege
daken vol leggen met zonnepanelen, waarbij
de gemeente ook al haar eigen geschikte daken
beschikbaar stelt. Lokale, belemmerende regels
willen we afschaffen of aanpassen. De gemeente
gaat Verenigingen van Eigenaars maximaal
ondersteunen in hun verduurzamingsplannen,
zowel financieel als op het gebied van regelgeving.
Met woningcorporaties worden ook afspraken
gemaakt voor het verduurzamen van hun
bezit. Daarnaast heeft de gemeente 8 miljoen
vrijgemaakt voor de innovatie van ‘Nul op de
Meter-woningen’ (een energierekening van nul
euro) voor huurwoningen in gestapelde bouw. Voor
het eerst in de geschiedenis van Amsterdam wordt
duurzaamheid als criterium bij de selectie van
nieuwe bouwontwikkelplannen meegenomen.
Als eerste stad van de wereld heeft het stadsbestuur
de ambitie vastgesteld om in 2025 geheel

uitstootvrij te zijn. Met het GVB is afgesproken dat
al het openbaar vervoer in 2025 geheel uitstootvrij
gaat rijden. De eerste elektrische bussen worden
komend jaar al aangeschaft. De bestaande
milieuzone voor vrachtwagens wordt uitgebreid
met andere vervuilende vervoersmiddelen. De
subsidies voor elektrische auto’s zijn verbeterd.
Daarnaast zijn er nieuwe voordelen voor
schoon vervoer, zoals de schone taxistandplaats
bij Centraal Station en een pilot met RVVontheffingen voor elektrisch bestelverkeer. Zodat
schone auto’s in de hele stad kunnen parkeren. De
laadpunten voor elektrische auto’s in de openbare
ruimte gaan van 1500 naar 4000.
Meer groen op slimme plekken in de stad draagt
bij aan een betere klimaatadaptatie. Het zorgt
voor het opvangen van heftige regenbuien en
voor koele plekken bij grote hitte in de zomer.
Afgelopen jaar is de Agenda Groen opgesteld. Er is
20 miljoen euro beschikbaar voor het vergroenen
van de stad. In 2015 is met extra co-financiering
al ruim 10 miljoen aan groene projecten in
de stad toegekend. Er is een subsidieregeling
voor groene daken met speciale aandacht voor
waterberging,. Rembrandtpark, M.L. Kingpark en
Noordoever Sloterplas krijgen een flinke facelift.
Ook worden ecologische verbindingszones
gemaakt tussen groengebieden om biodiversiteit te
bevorderen. Bewoners kunnen geld aanvragen voor
stadslandbouw en groene buurtprojecten.
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Wat gaan we de
komende tijd realiseren
Op het gebied van het scheiden van afval heeft
Amsterdam een grote inhaalslag te maken.
Daarom willen we naar 65% gescheiden afval in
2020. Hiervoor is het nodig dat de organisatie
van de afvalketen een stuk efficiënter en slimmer
wordt. We gaan van een versnippering van zeven
verschillende uitvoeringsorganisaties, naar één
regisseur en één administratie voor al het afval
in de stad. De afvalstoffenheffing is de afgelopen
periode twee keer op rij verlaagd. We willen dat
alle opbrengsten van de afvalstoffenheffing geheel
worden besteed aan de afvalketen, zodat de
Amsterdammer van zijn belastinggeld een zo goed
mogelijke dienstverlening krijgt en we van zoveel
mogelijk afval weer grondstoffen kunnen maken.
Het Afvalenergiebedrijf wordt getransformeerd
naar een grondstoffenbedrijf.
De gemeente als organisatie wil het goede
voorbeeld geven en gaat fors bijdragen aan het
behalen van de doelstellingen voor de stad.
Duurzaam inkopen wordt verder geïntensiveerd.
Er wordt duurzame, lokale energie ingekocht, het
eigen vastgoed wordt verduurzaamd en het eigen
wagenpark wordt verschoond.
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Het college blijft zich inzetten voor opwekken
van meer zonne-energie en ook voor windenergie
op plekken waar dat niet storend is, bijvoorbeeld
in het Westelijk Havengebied. Bij nieuwbouw
kiezen we voor gasloze wijken, zoals bij het
Centrumeiland. De komende tijd gaan we ook
de eerste gasloze wijken in de bestaande bouw
aanwijzen. Bijvoorbeeld door middel van gebruik
van restwarmte. Er wordt momenteel een plan van
aanpak voor duurzame warmte opgesteld waarbij
de uitgangspunten zijn om een open, duurzaam en
betaalbaar netwerk te bouwen.
Bovenop de doelstelling van 4000 gewone
oplaadpunten komen er ook extra snelladers voor
elektrisch vervoer in de stad en een onderzoek naar
mogelijkheden voor snellaadstations.

komende jaren veel meer Amsterdamse projecten
op gebied van duurzame energieopwekking van de
grond komen.
Daarnaast diende onder andere GroenLinks
voorstellen in om daken te vergroenen. Groene
daken zorgen voor een schonere lucht en betere
isolatie van huizen. Ook kunnen ze een belangrijke
rol spelen bij de opvang van regenwater zodat bij
hevige regenbuien de riolen minder snel vol lopen
en er minder wateroverlast zal zijn.
De Partij voor de Dieren nam het initiatief om het
grootschalige oplaten van heliumballonnen aan
banden te leggen. Aangezien deze de natuur ernstig
vervuilen en gevaarlijk zijn voor met name vogels
die er in kunnen stikken. Voortaan zijn deze niet
meer toegestaan bij grote evenementen.

Initiatieven
vanuit de raad
De gemeenteraad heeft op het gebied van groen
en duurzaamheid ook bepaald niet stil gezeten.
Zo werd onder andere het voorstel aangenomen
van D66, VVD en SP om regels te schrappen
die duurzame initiatieven in de weg zitten,
de zogenoemde ‘vieze regels.’ Hierdoor zullen
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Dierenwelzijn
Amsterdam is een diervriendelijke stad waar veel
aandacht is voor dierenwelzijn. Dit stadsbestuur zet
zich daar volop voor in. Zo worden voor evenementen
als dierententoonstellingen geen vergunningen
meer afgeven. Daarnaast krijgen chauffeurs van
dierenambulances zonder een taxidiploma toestemming
gebruik te maken van tram- en busbanen.

In de agenda Groen zijn veel diervriendelijke
maatregelen opgenomen. Zo is er oog voor het
welzijn van de bijen. Door goede ecologische
verbindingen te behouden en te versterken, kunnen
planten en dieren verder ‘de stad in trekken’.
Dierenoverlast wordt zo diervriendelijk mogelijk
bestreden, waarbij preventie het motto is.
Bij gemeentelijk groenbeheer en werkzaamheden in
natuur en groen houden we rekening met
dierenwelzijn. Het gaat hierbij onder andere om
maai-, sloop-, en (ver)bouwbeleid.
Voor de controle, handhaving en opvolging worden
ruimhartig tijd, middelen en opleiding beschikbaar
gesteld en capaciteit vrijgemaakt binnen de
Amsterdamse handhaving (bij bijvoorbeeld BOA’s
en/of de dierenpolitie).

Wat gaan we de
komende tijd realiseren
Binnenkort bespreekt het stadsbestuur de Agenda
dieren, met een breed pakket aan acties en
voorstellen om het dierenwelzijn in Amsterdam
verder te verbeteren.
We werken verder aan het verbeteren van
kwaliteitseisen voor de instanties in de
dierennoodhulpketen (bijvoorbeeld voor
dierenambulance, DOA, de Toevlucht).
Er loopt een proef met de regeling Amsterdamse
Dierenhulp aan Minima (ADAM), met financiële
hulp voor minima bij een bezoek aan de dierenarts.
Als de proef succesvol is wordt de regeling
structureel.
We zetten in op betere samenwerking tussen de
verschillende dierenwelzijnsorganisaties, zodat er
nog meer gecoördineerde aandacht komt voor het
borgen en bevorderen van het dierenwelzijn.

Het stadsbestuur zet zich ervoor in om
ganzenvergassing zo snel mogelijk overbodig
maken. Zolang het bestrijden van ganzen nog
voor de vliegveiligheid nodig is, willen we dat dit
op een zo diervriendelijk mogelijke manier wordt
aangepakt.
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Veilig
Amsterdam
Amsterdam wordt steeds veiliger. De veiligheidscijfers
van de gemeente, politie en het Openbaar Ministerie
laten zien dat vrijwel alle soorten misdrijven de
afgelopen jaren in aantal aan het dalen zijn.
De Top-600 aanpak die we hebben uitgebreid naar
een Top-1000 aanpak blijkt effectief. Bij mensen die
op de lijst staan zie je in 2015 een daling van 60% van
crimineel gedrag. Bij mensen die van de lijst af zijn,
is dat percentage zelfs 83%. Dit neemt niet weg dat
de veiligheid in Amsterdam onze blijvende aandacht
verdient.

Zo vinden wij het onacceptabel dat organisaties,
zoals religieuze instellingen, worden bedreigd
en hebben daarom extra geld uitgetrokken om
hen bescherming te bieden. Ook discriminatie,
bijvoorbeeld vanwege geaardheid, geloof of
etniciteit, wordt hard aangepakt. Het roze
stembusakkoord, dat alle partijen uit de vorige
raadsperiode hebben gesloten, is daarbij leidend.
Preventief fouilleren wordt gerichter en alleen
nog in specifieke gevallen, zoals risicowedstrijden
bij voetbal, ingezet. Het blijft wel mogelijk om
informatiegestuurd, bijvoorbeeld naar aanleiding
van een stijging van het aantal incidenten,
veiligheidsrisicogebieden aan te wijzen waar
voor een beperkte periode van drie maanden
wapencontroles gehouden mogen worden.
De focus van de aanpak van misstanden in de
prostitutiebranche is verlegd van het opkopen
van panden naar meer zorg en aandacht voor de
sekswerkers. Er is minder geld uitgetrokken voor
de aankoop van panden terwijl de strijd tegen
mensenhandel geïntensiveerd wordt.
Er is meer aandacht voor problemen bij horeca. Het
three-strikes-out-principe wordt vaker toegepast,
ook voor discriminatie aan de deur. Ondernemers
die zich goed gedragen en steun hebben van de
buurt, worden beloond. Zij krijgen bijvoorbeeld
de mogelijkheid flexibeler om te gaan met hun
openingstijden. Winkeliers en horecaondernemers
krijgen via het Amsterdams Ondernemers
Programma ondersteuning bij het veiliger maken
van hun bedrijf. Daarnaast geven we advies over het
verhalen van schade en andere kosten op daders na
bijvoorbeeld een overval.

Wat gaan we de
komende tijd realiseren?
In buurten waar het onveilig is, zetten we meer
handhavers in die ingrijpen waar nodig en mensen
aanspreken op hun gedrag. Hiervoor wordt jaarlijks

structureel 1 miljoen euro extra uitgetrokken (zie
‘Een schone, hele en veilige stad’)
Amsterdam wordt regelmatig opgeschrikt
door gewelddadige overvallen in het openbaar
vervoer. Samen met organisaties zoals het GVB
onderzoeken we hoe de veiligheid in het OV en
het veiligheidsgevoel van reizigers kan worden
verbeterd. Hierbij overwegen we in ieder geval de
introductie van een cashloos OV.
Cameratoezicht gaan we evalueren. Daarbij
wordt, naast nut en noodzaak, ook expliciet naar
privacy-aspecten gekeken. We gaan bekijken welke
camerabeelden van bijvoorbeeld particulieren en
bedrijven de politie kan gebruiken.
De gemeente heeft een vriendelijk coffeeshopbeleid
en we trekken een voortrekkersrol op het gebied
van reguleren van wietteelt en andere problemen
die komen kijken bij de achterdeur van de
coffeeshop.

Initiatieven
vanuit de raad
Op voorstel van D66 en VVD wordt
moslimdiscriminatie voortaan net als andere
vormen van discriminatie apart geregistreerd.
Amsterdam doet mee aan het ‘Shelter City’
mensenrechtenprogramma. Hierdoor gaat de stad
vier buitenlandse mensenrechtenactivisten per jaar
ondersteunen en opvang bieden. Alle partijen in de
Amsterdamse gemeenteraad hebben op initiatief
van D66 hiervoor een voorstel bij het stadsbestuur
ingediend.
Het stadsbestuur gaat onderzoeken of (seksuele)
straatintimidatie als strafbaar feit in de APV kan
worden opgenomen en hoe aangiftebereidheid
onder slachtoffers van straatintimidatie omhoog
kan. Dit op initiatief van de VVD.
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Culturele
hoofdstad
Amsterdam is de culturele hoofdstad van Nederland en
daar zijn we trots op. Een groot deel van de instellingen
van landelijk en internationaal belang zijn in onze stad
gevestigd. Dat zorgt niet alleen voor een prachtig
uitgebreid kunst- en cultuuraanbod, maar geeft ook
in meerdere opzichten een belangrijke economische
impuls aan Amsterdam. In de Amsterdamse
cultuursector geeft werk aan duizenden mensen.

Daarnaast zorgt een goed cultuuraanbod voor
een prettiger vestigingsklimaat voor met name
internationale bedrijven. Amsterdam staat daarbij
op vele internationale lijsten in de top.

cultureel talent voor de stad. Ook wordt daarbij
gekeken naar een betere doorstroming, zodat ook
in de toekomst voldoende capaciteit beschikbaar is
voor nieuw talent.

Dat rechtvaardigt stevige investeringen in de
culturele infrastructuur. De bezuinigingen van het
vorige college zijn dan ook teruggedraaid. Daarmee
wordt er jaarlijks 7,6 miljoen extra aan kunst en
cultuur besteed. Dat geld komt voornamelijk
ten goede aan talentontwikkeling en kleinere
instellingen.

Er komt een plan rond het nieuw mecenaat,
mensen en bedrijven die graag een (financiële)
bijdrage willen leveren aan cultuur in Amsterdam.
Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de
mogelijkheden van de Geefwet, maar ook de
samenwerking met lokale fondsen en nieuwe
vormen van geld ophalen, zoals crowdfunding van
projecten.

De systematiek rond de structurele subsidies
voor instellingen is gewijzigd. De raad beoordeelt
de plannen op hoofdlijnen en geven de kaders
daarvoor mee aan het Amsterdams Fonds
voor de Kunst, die de subsidieverstrekking op
instellingsniveau op zich heeft genomen. De
Amsterdamse Kunstraad blijft een belangrijke
adviseur van het college en de raad. Zo geven ze
een zwaarwegend advies over de hoofdlijnennota
en over de bekostiging van de instellingen in de
Amsterdamse basisinfrastructuur. Daarnaast zal de
AKr de raad ook ongevraagd van advies voorzien.

Initiatieven
vanuit de raad
Door een voorstel van GroenLinks worden de
inkomens van partners van kunstenaars voortaan
niet meer meegenomen in de toewijzing van een
atelier of werkruimte.

Wat gaan we de komende tijd realiseren.
We gaan meer investeren in geschikte en betaalbare
werkruimtes voor kunstenaars en cultureel
ondernemers. Het broedplaatsenbeleid van de
gemeente moet zorgen voor het behoud van
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Passie
voor Sport
Sport is onlosmakelijk verbonden met Amsterdam.
Voor velen is het een aantrekkelijke vorm van recreatie
en het versterkt sociale contacten tussen mensen.
Maar niet minder belangrijk: het verbetert de
gezondheid. Het is een cruciale factor in de strijd
tegen overgewicht, voor jong en oud.

De afgelopen twee jaar is flink ingezet op de
verbetering en uitbreiding van sportfaciliteiten
door middel van een sportaccommodatiefonds
waarmee velden, zwembaden en sporthallen met
gefinancierd kunnen worden. Tevens is 2 miljoen
geïnvesteerd in de een-derde-regeling. Hiermee
is de financiering voor de bouw van aanvullende
gebouwen, zoals kleedkamers en kantines voor
verenigingen een stuk eenvoudiger geworden.
Met een gezonde levensstijl moet je vroeg
beginnen. Door middel van het Jump-in
programma worden kinderen gestimuleerd meer te
bewegen en gezonder te leven. Gezien het belang
van dit programma, is besloten om het structureel
te gaan financieren. Het sportvakonderwijs
op scholen –gym door een gespecialiseerde
vakleerkracht– is uitgebreid naar kleuterklassen.
Ook mensen met een beperking worden
gestimuleerd om te bewegen. In het Sportplan is
bepaald dat gehandicaptensport meer aandacht
moet krijgen in Amsterdam. De uitgewerkte
plannen worden momenteel uitgevoerd.
De klassieke sporten blijven onverminderd
populair in Amsterdam, zo is het aantal
(jeugd-)voetbalelftallen tot recordhoogte
gestegen. Maar ook nieuwe vormen van sport
winnen aan belangstelling. Jongeren vinden
verdedigingssporten en ‘urban sports’ zoals
skateboarden aantrekkelijk. De gemeente besteedt
daarom meer aandacht aan het faciliteren van deze
nieuwere vormen van sport.
Het organiseren van topsportevenementen,
maakt Amsterdam aantrekkelijk. Het is een
geschikte vorm van citymarketing en het geeft
voor Amsterdammers de inspiratie om zelf te gaan

sporten. Daarom is er een sportevenementenfonds
opgericht, waarmee we (het binnenhalen van)
aantrekkelijke topsportevenementen samen met
sportbonden en sponsors kunnen co-financieren.

Wat gaan we de
komende tijd realiseren?
De groei van het aantal Amsterdammers en de
ontwikkeling van nieuwe woonwijken zorgen
voor een groot tekort aan sportaccommodaties
in Amsterdam. De wachtlijsten van de
sportverenigingen groeien daardoor in een rap
tempo. Dat gaan we flink aanpakken. De komende
twee jaar investeren we -in aanvulling op de 20
miljoen euro uit het coalitieakkoord- 10 miljoen
euro in een groot aantal nieuwe sportvelden en
andere accommodaties, verspreid over de hele stad.
Amateursportverenigingen krijgen een
lastenverlichting door een forse compensatie
van de OZB op bijvoorbeeld hun clubhuis.
Deze verlaging vindt plaats in combinatie
met een compensatie van de OZB voor
onderwijsinstellingen en langdurige
zorginstellingen; in totaal is hier jaarlijks
structureel 6 miljoen euro gereserveerd.

Initiatieven
vanuit de raad
Op voorspraak van de Partij van de Ouderen
worden sportlocaties tegen gereduceerd tarief aan
ouderen verhuurd. Op initiatief van D66 en VVD
krijgen sportverenigingen een buurthuisfunctie
met werkervaringsplekken en huiswerkbegeleiding
voor jongeren.
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Een nieuwe
bestuurscultuur
Met de afschaffing van de deelgemeenten en daarmee
de stadsdeelraden is er een flinke verschuiving
gekomen in de verdeling van taken en bevoegdheden
tussen college en gemeenteraad aan de ene kant en de
nieuwe bestuurscommissies aan de andere kant.

Binnen de centrale stad staat de coalitie een
nieuwe bestuurscultuur voor waarin voorstellen
van de oppositie met dezelfde aandacht en
positiviteit worden benaderd als die van de coalitie.
Dat is zeer merkbaar. Zo zijn er in de eerste twee
jaar van deze raadsperiode ruim anderhalf keer
zoveel initiatiefvoorstellen ingediend dan in de
eerste twee jaar van de vorige periode.

Wat gaan we de
komende tijd realiseren
Na twee jaar is het tijd voor een gedegen en
onafhankelijke evaluatie. Daarvoor is een zware
commissie onder leiding van oud-ombudsman
Brenninkmeijer ingesteld. De komende tijd wordt
in samenspraak met alle betrokkenen gekeken op
welke wijze Amsterdam het beste vorm kan geven
aan het bestuur van de stad.

Initiatieven
vanuit de raad
Op voorstel van de VVD wordt de
collectevergunning voor organisaties met een
ANBI status of CBF keurmerk afgeschaft. Tot nu
toe moesten deze organisaties nog per stadsdeel
een collectevergunning aanvragen. Ook wordt het
mogelijk voor kleinere organisaties als sportclubs,
speeltuinverenigingen of kinderboerderijen om te
collecteren met één stadsbrede vergunning.
Op initiatief van D66 wordt in heel Amsterdam
dezelfde bezwaar -en beroepsprocedure waarbij een
informele aanpak leidend is.
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Financiën
op orde
Goed financieel beheer is de basis van goed bestuur
voor Amsterdam. Daarom is er gekozen om een
wethouder primair verantwoordelijk te maken voor de
financiën en de financiële organisatie van de gemeente.

De bevindingen in de eerste twee jaar van deze
politieke periode van zowel de wethouder als de
enquêtecommissie Financiële Functie bevestigen
de noodzaak om de financiële huishouding van de
gemeente sterk te verbeteren.
De eerste grote stappen in dat proces zijn
inmiddels gezet, maar het blijkt ook dat er onder
de motorkap veel meer werk moet worden verricht
dan in eerste instantie werd gedacht.
De eerste resultaten van deze inspanningen zijn
inmiddels bekend. Zo is 60% van de reserves
opgeschoond en opgeheven. De begroting
is transparanter en het belastingstelsel is
vereenvoudigd. Er wordt gewerkt aan één uniforme
boekhouding die door de hele organisatie op
dezelfde manier wordt gebruikt, in plaats van een
versnipperd en onsamenhangend geheel.
We begroten realistischer. Jaarlijks terugkerende
kosten voor bijvoorbeeld onderwijshuisvesting
zijn nu structureel begroot. En ook investeringen
die terugkomen (vervangingsinvesteringen) staan
nu structureel in de begroting. Met het nieuwe
rentestelsel halen we het resultaat naar voren en is
er meer sturing van de raad.
Door de historisch lage rente vallen de
kapitaallasten voor de gemeente mee. Van belang is
dat we die in de toekomst ook nog kunnen dragen.

De gemeente is ook geen bank. We sturen op het
aflossen van uitstaande leningen. In 2015 is er meer
dan 300 miljoen versneld aan de gemeente afgelost.
Ook zijn we de begroting aan het opschonen en
verbeteren de investeringsprognoses zodat we de
toekomstige schuld beter kunnen voorzien.
Er is een norm ingesteld voor rentemeevallers,
waarvan het overschot ook naar aflossing van
de stadsschuld gaat. Over 2015 gaat dat al om 40
miljoen euro aan schuldreductie. Daarnaast pakken
we de schuld aan door uitstaande leningen te laten
aflossen en bezit te verkopen. Ook houden we de
investeringen van de gemeente nog een keer tegen
het licht. Maar de stad moet ook extra lenen voor
investeringen in bijvoorbeeld grond voor nieuwe
huizen en in schoolgebouwen. Het uitgangspunt
is om de schuld beheersbaar te houden en de
financiële risico’s voor de gemeente te beperken.
We hebben alle subsidies die Amsterdam jaarlijks
verstrekt in kaart gebracht. Het gaat om 720
miljoen euro. In de visie op subsidies (juli 2015)
is beleid vastgesteld om op een doelmatigere en
effectievere manier om te gaan met subsidies.
Er is een toetsingskader geformuleerd waar alle
subsidies aan moeten voldoen. Daarnaast is 25
miljoen euro op subsidies bespaard.
De gemeentelijke woonlasten voor
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Amsterdammers daalden in 2015 het hardst van
Nederland en in 2016 zitten we wederom bij de top
van dalers. Daarnaast hebben we het gemeentelijke
belastingsysteem versimpeld. De hondenbelasting,
reclamebelasting en precario, met uitzondering
van terrassen en ligplaatsen, zijn afgeschaft. De
afvalstoffenheffing is met bijna 19 miljoen verlaagd.
Zo betalen Amsterdammers in Noord 54 euro
minder aan afvalstoffenheffing ten opzichte van
twee jaar geleden. In Zuidoost is dat 38 euro.
‘De gemeentelijke ICT zorgt al jaren voor grote
financiele en organisatorische problemen.
Recent extern onderzoek wijst uit dat het college
momenteel op koers ligt met het doorvoeren van
maatregelen om de kosten te beteugelen en de
organisatie te verbeteren. Er worden zelfs meer
besparingen gerealiseerd dan beoogd.

Wat gaan we de
komende tijd realiseren?
We werken aan een flexibele en slagvaardige
gemeente die meer gebruik maakt van
initiatieven in de stad. De opgave is op veel
verschillende vlakken binnen de organisatie
groot. De reorganisatie van de hele gemeente, de
ontwikkeling van de financiële functie met alles
wat daar bij komt kijken, het nieuwe bestuurlijk
stelsel. Daarnaast besparen we op de eigen
organisatie en de algemene bestuurskosten. Zo is
de maximum termijn voor externe inhuur verkort
naar 6 maanden en is de werkweek van externen
gelijk gesteld met interne krachten, naar 36 uur.
Om onmisbaarheid van externen te voorkomen
is er een verplichte kennisoverdracht ingesteld
binnen de inhuurperiode.
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Bij de reorganisatie staan zorgvuldigheid en goed
werkgeverschap voorop. Dat betekent dat de
financiële opgave die er ligt pas in 2018 volledig
gerealiseerd gaat worden.
Het college wil de komende tijd meer bezit gaan
afstoten. Daarbij wordt gekeken naar zowel
het gemeentelijk vastgoed als de gemeentelijke
deelnemingen in bedrijven. De opbrengst hiervan
gaat naar schuldreductie.

Bij meervoudig onderhandse inkooptrajecten,
trajecten onder de 200.000 euro waar we elk jaar
honderden van hebben, worden altijd twee MKB
bedrijven en twee bedrijven uit de metropoolregio
uitgenodigd om een offerte op te stellen. Ook
houden we de aanbestedingslasten voor bedrijven
laag door passende aanbestedingsvormen te kiezen
en proportionele eisen te stellen.
In 2018 besparen we structureel 55 miljoen door
slimmer in te kopen, door onze processen te
verbeteren en zo te besparen maar ook door de
markt vaker functioneel te bevragen. De gemeente
presenteert een probleem en vraagt de markt een
oplossing. Soms kleinschalig, maar in bijvoorbeeld
de Zeesluis in het Noordzeekanaal, een project van
RWS, provincie Noord Holland en de Gemeente,
ook voor hele grote klussen.

Financiële
uitwerking
Inkomsten

Investeringen

1. Lastenverschuiving toerisme
De toeristenbelasting wordt ingezet als instrument
om drukte over de stad te spreiden en te reguleren.
Toeristen in de stadsdelen Centrum, Zuid, Oost
en West krijgen een verhoogd tarief van 6%, en
toeristen in de stadsdelen Nieuw-West, Noord en
Zuidoost een verlaagd tarief van 4%. Daarnaast
gaan ook cruisetoeristen, touringcars en stadstours
een bijdrage leveren. Verblijf via vakantieverhuur
wordt in alle stadsdelen onder het hoogste tarief
(6%) gebracht.

1. Amsterdam schoon, heel en veilig
Amsterdam investeert 6 miljoen euro structureel
extra om de stad schoner en veiliger te maken.
Vier miljoen euro wordt jaarlijks extra ingezet
voor het schoon houden van de openbare ruimte.
Twee miljoen euro wordt ingezet voor bestuurlijke
handhaving en de aanpak van illegale hotels.

2. Investeringen uit fondsen
Binnen het Vereveningsfonds wordt 50 miljoen
ingezet. Het Fonds Zorg en Werk houdt op
te bestaan op 1 januari 2017, wanneer de
transitieperiode voor de drie decentralisaties
eindigt. Het saldo van het fonds wordt in 2017 en
2018 voor 80% ingezet voor versterking van de
onder de gemeente vallende delen van thuiszorg,
en 20% voor jeugdzorg. De domeinen werk, zorg en
jeugdzorg vallen vanaf 1 januari 2017 daardoor ook
weer volledig onder de reguliere begrotingsregels.
De egalisatiereserve inkomensdeel en conjunctuur
is de afgelopen jaren fors opgelopen. Uit deze
reserve wordt 20 miljoen incidenteel geïnvesteerd.

2. Lastenverlichting voor onderwijs, sport
en zorg
6 miljoen euro gaat jaarlijks naar een OZBcompensatie voor basis- en middelbare scholen
(inclusief speciaal onderwijs), instellingen
voor langdurige zorg zonder winstoogmerk en
amateursportaccommodaties.
3. Opknapbeurt buiten de ring
Om een start te maken met groot onderhoud
aan de openbare ruimte wordt 40 miljoen uit
het Vereveningsfonds ingezet. Dit bedrag is
mede bedoeld om de openbare ruimte verder
te verduurzamen. In verband met de groei van
de stad investeren we verder 10 miljoen euro in
sportparken.
4. Zorg voor Amsterdammers
Op het Fonds Zorg en Werk is in de eerste 15
maanden van de decentralisatieperiode een
beperkt beroep gedaan, waardoor ongeveer 50
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Financieel overzicht
Inkomsten

miljoen euro resteert in het fonds. Van het bedrag
dat op 1 januari 2017 in het fonds zit wordt 80%
uitgetrokken voor versterking van thuiszorg die
onder de gemeente valt, vooral voor ouderen. 20%
gaat naar de jeugdzorg.
5. Aan het werk
Om snelle integratie te bevorderen trekken we 10
miljoen euro uit om vluchtelingen met een status
snel aan het werk te krijgen. Nog eens 10 miljoen
euro wordt ingezet om Amsterdammers zonder
baan een kans te geven betaald bij te dragen aan de
opknapbeurt voor buurten buiten de ring.
6. Directe inzet voor duurzaamheid
Uit het duurzaamheidsfonds wordt 10 miljoen
euro vrijgesteld van het revolverende karakter.
Dit geld wordt ingezet om de verduurzaming van
Amsterdam verder te versnellen.

Dekking

Ruimte structureel

Lastenverschuiving toeristenbelasting voor spreiding *

12 mln
Ruimte incidenteel

Investering uit Vereveningsfonds

50 mln

Herijking Fonds Zorg en Werk

Totale saldo fonds op 1/1/2017

Partiële vrijval egalisatiereserve I-middelen

20 mln

Investeringen structureel
Doel

Bedrag structureel

Een schonere stad

4 mln

Handhaving straat en vakantieverhuur

2 mln

Lastenverlichting sport, zorg en onderwijs middels OZB

6 mln

Investeringen incidenteel
Doel

Investering incidenteel

Start groot onderhoud buurten buiten de ring en boven het IJ
(incl. verduurzaming openbare ruimte)

40 mln

Vluchtelingen snel aan het werk

10 mln

Versterking Hulp bij Huishouden en
ambulante hulp ouderen (80%) en jeugdzorg (20%)

Fonds Zorg en Werk v/a 1/1/2017

Impuls sportaccommodaties nieuwbouw

10 mln

Werkbrigade voor opknapbeurt

10 mln

Overige afspraken
10 miljoen euro uit het Duurzaamheidsfonds wordt vrijgemaakt en vrijgesteld van
revolverendheid om duurzaamheid in de stad verder te versnellen.
* Tariefverschil stadsdelen binnen ring (6) vs. Noord, Nieuw-West en Zuidoost (4), AirBnB in hele stad geljk aan
hoogste tarief toeristenbelasting, verbreding toeristenbelasting naar cruisetoerisme, touringcars en stadstours.
OZB-vrijstelling voor basis- en middelbare scholen (inclusief speciaal onderwijs), instellingen voor langdurige
zorg zonder winstoogmerk en amateursportaccommodaties.
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