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Algemeen

A.1.
Opening procedureel gedeelte

De VOORZITTER opent de vergadering om 13.30 uur.
 Er is bericht van verhindering van mevrouw Sahin.
 Er staat een avonddeel gepland.

A.2.
Mededelingen

 Wethouder WIEBES meldt dat er nog niets definitiefs ligt over de uitrol van 
glasvezel. De gesprekken met de partners zijn nog gaande en die zijn van invloed op de 
actie van de gemeente. Op 6 juni komt de wethouder hierop terug. Hij neemt relevante 
visie daarbij mee.

A.3.
Vaststelling agenda

De VOORZITTER wijst op het verzoek de agendapunten 13 en 14 gevoegd te 
behandelen. Er is geen behoefte aan behandeling van agendapunt 16. De punten 17 en 
18 worden eveneens gevoegd behandeld. De voorzitter stelt voor de vergadering op te 
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splitsen en alle punten voor wethouder Wiebes na 15.30 uur te behandelen. De punten 
Jeugd en Educatie worden voor die tijd besproken. De resterende punten Financiën 
worden in het avonddeel behandeld, tenzij dat toch nog lukt voor 15.30 uur.

De heer VERBURG meldt dat de PvdA-fractie vanavond afwezig is.

De heer IVENS stelt voor zo min mogelijk aan de volgorde van de agenda te 
veranderen, omdat het onoverzichtelijk wordt voor de luisterende Amsterdammers. 
Financiën staat vooraan op de agenda en het lijkt hem het best daarmee te beginnen. 
Ook de SP is vanavond afwezig.

De VOORZITTER wijst erop dat de insprekers hebben vernomen dat de agenda 
zou worden omgezet. In overleg met de commissie stelt hij de agenda vast.

A.4.
Conceptverslag van de openbare vergadering van de raadscommissie JIF d.d. 28
maart 2012

Het verslag van 28 maart 2012 van de commissie JIF wordt ongewijzigd 
vastgesteld.

A.5.
Termijnagenda, openstaande toezeggingen en schriftelijke vragen

De heer DE GOEDE ziet dat de marktpassen voor deze commissie geagendeerd 
staan, nr. 00074, maar hij stelt voor dat in de commissie EZP te behandelen. Binnenkort 
komt wethouder Gehrels in EZP met een marktvisie.

Mevrouw VAN DER PLIGT wijst erop dat 28 maart het OSVO bijeenkwam in 
verband met alle bij het RPO ingediende moties. Ze vraagt wanneer de commissie 
daarover bericht krijgt. 

Wethouder ASSCHER meldt dat het gesprek met het OSVO niet echt soepel 
verliep. Hij heeft in een brief aan het OSVO aangegeven wat hij van hen verwacht en 
daarop moet nog een reactie komen. Hij zal daar met spoed op aandringen. Na het tot 
stand komen van de afspraken zijn de huisvestingsmiddelen ter beschikking gesteld, 
maar de wethouder laat de dreiging nog wel in de lucht hangen.

De heer VAN DROOGE wijst op de motie over de kerntakendiscussie. Die zou 15 
september klaar zijn en die gaat mee met de kadernota. Hij vraagt om uitleg. 

Wethouder ASSCHER meldt dat binnen de kadernota en de hele operatie
Amsterdam financieel gezond snel naar de taken gekeken moet worden. Hij geeft dan 
uitleg over hoe de gemeente dat heeft aangepakt en de raad kan dan beoordelen of de 
motie voldoende is uitgevoerd. Dat is het moment.

A.6.
Tkn-lijst

De heer TOONK vraagt wat de voorzitter beweegt punt tkn-6, het rapport van de 
gemeentelijke Ombudsman, op de tkn-lijst te plaatsen in plaats van op de reguliere 
agenda. Hij wil het agenderen.

De VOORZITTER verduidelijkt dat de Ombudsman aangegeven heeft dit op de 
tkn-lijst te zetten. Agendering kan in juni.

De heer VERBURG voegt hieraan toe dat hij vaker moeite heeft met de status ter 
kennisname voor bepaalde stukken. Dit vraagt echt aandacht.
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De heer EVANS-KNAUP verzoekt tkn-stuk 5, de bestuurlijke reactie rapport 
garantstelling muziekmakerscentrum, te agenderen met daar bijgevoegd de 
beantwoording van de wethouder over de Rabo-lening. Hij vraagt voorts of er meer 
reacties zijn geweest op dit onderzoeksrapport.

Wethouder ASSCHER verduidelijkt dat er één bestuurlijke reactie is geweest.

A.7.
Opening inhoudelijk gedeelte

A.8.
Inspreekhalfuur publiek

Er hebben zich geen insprekers gemeld.

A.9.
Actualiteiten en mededelingen

De heer VAN DROOGE stelt de onderschrijding van het participatiebudget en de 
apparaatskosten van DWI en de financiële controle door de wethouder Financiën aan de 
orde. Dat komt straks bij Financiën aan bod.

De heer TOONK stelt de inzet en bijdrage van de wethouder Financiën bij 
Amarantis aan de orde. Hij zag de wethouder als oppositieleider acteren bij een 
bijeenkomst met bezorgde ouders in Noord en de mensen oproepen in Den Haag hun 
beklag te doen, terwijl de minister even later 10 miljoen euro heeft toegezegd. Hij vraagt
of de wethouder daar stond als wethouder Asscher of als partijleider van de PvdA.

Mevrouw MOORMAN wijst erop dat op dat moment nog niet bekend was dat de 
minister 10 miljoen euro beschikbaar stelde. De verantwoordelijkheid ligt in Den Haag

De heer TOONK was daarvan toen al wel op de hoogte. Op 7 maart kwam de 
heer Wintels zijn ideeën vertellen over een opsplitsing van Amarantis. De commissie 
vroeg de wethouder met Amarantis open, constructief en snel aan de slag te gaan. Is er 
voldoende snelheid gemaakt? Is de wethouder voldoende open en constructief geweest?
Sinds 7 maart heeft de wethouder de raad niet meer geïnformeerd over Amarantis.

Mevrouw MOORMAN vraagt of de heer Toonk met de woorden open en 
constructief bedoelt dat de gemeente er geen enkele voorwaarden aan mag verbinden.

De heer TOONK bedoelt met open de communicatie zonder verborgen agenda. 

Wethouder ASSCHER stond als wethouder van Amsterdam op het podium. Hij  
vindt dat er voldoende snelheid is gemaakt en dat de communicatie open en constructief 
is geweest. Open is iets anders dan openbaar, er is toch een proces van onderhandeling 
gaande. Amarantis is teleurgesteld omdat de wethouder niet bereid is zonder condities 
2,5 miljoen euro structureel beschikbaar te stellen. De wethouder verkeert ook niet in de 
positie om een dergelijk cadeau namens de stad uit te reiken. De raad is nog niet 
geïnformeerd omdat er nog geen resultaat is behaald. Natuurlijk wil hij helpen het laatste 
stuk op te lossen, maar de verantwoordelijkheid ligt bij de Minister. Een garantstelling van 
10 miljoen euro is mooi, maar er is 90 miljoen euro nodig. Met het bedrag van de Minister 
is tijd gekocht en daarmee is de deadline van 15 april behaald. Dat geeft nu ruimte om 
open en constructief te kijken naar de toekomst van de instellingen die onder Amarantis 
vallen.

De heer TOONK vraagt waaruit die open en constructieve houding blijkt.
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Wethouder ASSCHER legt uit dat open en constructief niet hetzelfde is als 
openbaar en constructief. De besprekingen hebben deels het karakter van een 
onderhandeling. De instelling is failliet en wil geld van de gemeente; de gemeente wil wel 
helpen maar niet zomaar zoveel geld weggeven. Er is veel contact tussen de wethouder 
en de heer Wintels, maar dat wil nog niet zeggen dat de wederpartij tevreden is met de 
uitkomst. Hij heeft daarover zijn beklag gedaan in Het Parool. Hij had liever een gebaar 
gezien van de gemeente Amsterdam. Onder de dreiging van het faillissement kon 
Amsterdam die 2,5 miljoen euro niet toezeggen. Hij blijft kijken wat hij kan doen ten 
behoeve van leerlingen en medewerkers.

De heer TOONK roept de wethouder op de commissie nader te informeren. Hij 
hoort graag de ideeën over de oplossingsrichting, zo nodig kabinet.

Wethouder ASSCHER zal een brief sturen over de stand van zaken rond 
Amarantis. Hij gaat absoluut constructief om met de problematiek, maar hij is 
terughoudend met geld toezeggen. Hij dient spaarzaam om te gaan met de gemeentelijke 
middelen.

Mevrouw MOORMAN was zich er niet van bewust dat een actualiteit ook een 
dialoog was. Het is goed dat de VVD het punt Amarantis heeft geagendeerd, want het is 
nogal wat dat het grootste schoolbestuur in Amsterdam omvalt. Het is ongelofelijk jammer 
dat niemand het heeft kunnen voorkomen, vooral omdat al sinds 2009 bij de 
Onderwijsinspectie bekend was dat er grote financiële problemen speelden. De Minister 
heeft niet ingegrepen en bleef stil toen het gebeurde. Meedenken aan een constructieve 
oplossing is prima, maar voor de PvdA betekent dat niet dat Amsterdam direct met geld 
over de brug komt, zeker niet zonder te weten wat de stad daarvoor terugkrijgt. Ze hoort 
graag van de wethouder hoe de gesprekken lopen. Als het om huisvestingsmiddelen gaat, 
zijn die structureel. Het mag niet zo zijn dat de gemeente een blanco cheque geeft, want 
het gaat er juist om een dergelijk debacle in de toekomst te voorkomen. Ze hoort graag of 
Amarantis nu inderdaad is gered, hoe het contact met de Minister verloopt en welke 
voorwaarde de Minister heeft gesteld aan deze financiering.

Mevrouw VAN DER PLIGT is de mening toegedaan dat de wethouder juist heel 
verstandig heeft gehandeld in dit dossier. De bal lag bij de Minister, maar nu worden de 
andere scholen via een garantiefonds aangesproken. Dit soort megalomane 
schoolbesturen vormen een ongewenste ontwikkeling en er moet zo snel mogelijk 
gedefuseerd worden. Ze hoort graag of de wethouder er bij de Minister op aandringt om 
het voorstel van de PVV, medegesteund door de VVD, om schoolbesturen nog meer 
macht en (huisvestings)geld te geven, te verwerpen.

De heer TOONK wijst erop dat dit expliciet gold voor goedfunctionerende 
schoolbesturen. 

Mevrouw VAN DER PLIGT wijst erop dat Amarantis in de boeken tot vorig jaar 
ook een goedfunctionerend schoolbestuur was. Ook voor Vestia gold dat die tot 2,5 
maand voordat de Kamer werd ingelicht, een goedfunctionerende corporatie was.

Mevrouw GARDENIERS kan zich vinden in de woorden van de heer Toonk. Het 
CDA is ook teleurgesteld in de acties van de wethouder. Het is voor de commissie 
helemaal niet inzichtelijk wat de wethouder voor actie heeft ondernomen.

Mevrouw MOORMAN begrijpt niet waarin mevrouw Gardeniers teleurgesteld is 
als ze niet weet wat de wethouder heeft gedaan.

Mevrouw GARDENIERS weet niet of de wethouder wel iets gedaan heeft. De 
Minister heeft wel een concrete actie ondernomen. Het redden van de Amarantisscholen 
kan alleen met een constructieve bijdrage van zowel de wethouder als de Minister. Van 
constructief optreden van de wethouder is niets gebleken. Het is nog steeds van belang 
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dat die Amarantisscholen blijven voortbestaan. De discussie moet nu over de 
constructieve bijdrage en het reddingsplan van Amarantis gaan. Daarna kunnen de lessen 
die uit het proces getrokken kunnen worden, aan de orde komen.

Mevrouw MOORMAN vraagt of er op 7 maart al iets bekend was over een 
toezegging van de Minister. Bovendien is de toezegging van de Minister niet meer dan 
een borg en daarmee is Amarantis niet zomaar gered. Het ligt voor de hand dat mevrouw 
Gardeniers ongelofelijk teleurgesteld is in minister Van Bijsterveldt.

Mevrouw GARDENIERS is niet teleurgesteld in de Minister. Door die borgstelling 
hebben banken weer vertrouwen gekregen en kunnen de scholen blijven bestaan. Die 
borgstelling is dus wel degelijk een waardevolle bijdrage. 

Mevrouw DE SOETE heeft de wethouder horen zeggen dat delen van de publieke 
sector verweesd en verwaarloosd waren. Er moest iets gebeuren aan de governance. De 
gemeente zou niet financieel bijdragen, omdat Amarantis een landelijke speler is. D66 kan 
zich voorstellen dat de gemeente wel een bijdrage levert aan de huisvestigingslasten. Ze 
is wel benieuwd naar de actuele stand van zaken en de bijdrage van de gemeente aan dit 
dilemma waarbij slecht gedrag geen beloning verdient, maar waarbij de scholen wel 
moeten blijven bestaan.

Wethouder ASSCHER spreekt zijn bewondering uit voor het optreden van de heer 
Wintels. Die is erin geslaagd die belangrijke eerste deadline van 15 april te halen zonder 
dat de scholen zijn omgevallen. De wethouder heeft hem daarmee van harte gefeliciteerd.

Hij is blij met de Minister die haar verantwoordelijkheid neemt door die 
garantstelling af te geven. De opvatting dat Amsterdam een stevig bedrag zou moeten 
toezeggen voor 15 april ten behoeve van het voortbestaan, is niet juist gebleken. Achteraf 
is dus te billijken dat de wethouder geem financiële toezegging heeft gedaan. Dat zou ook 
niet verantwoord zijn geweest. De instelling is echter nog niet gered en hij praat de
komende tijd over de condities van Amsterdam om financiële steun te verlenen. De eerste 
voorwaarde is dat er kwaliteit geleverd wordt aan de kinderen om wie het gaat. De tweede 
voorwaarde is transparantie bieden over het geld, de gang van zaken en de afdracht. De  
derde voorwaarde is dat men ervoor zorgt geen gigantische hoeveelheid opleidingen in 
stand te houden voor te weinig leerlingen met te weinig arbeidsperspectief.

Over de tussenliggende periode kon de wethouder niet veel melden. De 
teleurstelling daarover kan hij nu niet wegnemen, maar hij zal de commissie schriftelijk 
informeren over de rol van de stad Amsterdam in dit proces en hij komt met een voorstel.

De heer TOONK wil graag trots zijn op de wethouder en daarvoor dient hij wel 
goedgeïnformeerd te zijn. Hij is blij dat de wethouder met informatie komt.

A.10.
Rondvraag

Mevrouw MOORMAN wijst op de beantwoording van de schriftelijke vragen over 
asbest in de Amsterdamse basisscholen en de reservering. In 90% van de scholen zit 
asbest en in twee derde van de gevallen moet dat verwijderd worden. Daarvoor is geen 
reservering  opgenomen in de begroting. Ze hoort graag wat de wethouder hieraan gaat 
doen.

Wethouder ASSCHER wijst erop dat de Minister de scholen heeft gevraagd naar 
de stand van zaken rond asbest in hun gebouw. Een flink aantal scholen heeft daarop niet 
tijdig geantwoord. De Minister stuurt ze nu een herinnering en als de scholen er nu geen 
gevolg aan geven, zal de Minister het zelf organiseren. Asbest is echter niet in alle 
gevallen gevaarlijk, maar in sommige gevallen moet er wel acuut iets gebeuren. Soms kan 
de sanering bij het reguliere onderhoud worden meegenomen. Voor acute nood zijn vaak 
geen budgetten opgenomen. Stadsdelen en de gemeente hebben altijd een budget voor 
onverwachte sanering. Gewone sanering kan uit reguliere onderhoudsbudgetten 
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gefinancierd worden. Hij wacht de inventarisatie van de Minister af en hij zal de commissie
dan informeren.

Mevrouw DE SOETE wijst op de kwaliteitsaanpak in de kinderdagverblijven. 
Steeds meer ouders kiezen voor een andere oplossing dan het kinderdagverblijf en dat 
kan consequenties hebben voor de kwaliteitsaanpak. Enerzijds zijn er minder middelen, 
anderzijds kan de samenstelling van de kindergroep veranderen. Ze vraagt de wethouder 
om een reactie op deze eventuele consequenties.

Wethouder ASSCHER verduidelijkt dat de sector zelf aangeeft dat dit enerzijds
zal leiden tot meer kwaliteit vanwege de concurrentie en anderzijds tot minder kwaliteit 
omdat er minder geld is. Waarschijnlijk is allebei onwaar. Hij houdt het wel nauwgezet in 
de gaten omdat het de doelstelling van de gemeente, meer integrale kindercentra, kan 
doorkruisen. Hij volgt dit samen met de sector nauwlettend en hij stelt voor de raad later in 
dit jaar te informeren als er echt een beeld ligt.

De VOORZITTER zet dit op de termijnagenda.

Mevrouw MOORMAN ziet dat het effect van de wachtlijsten al in juni staat 
geagendeerd en daarbij horen ook de verschillende moties over de kwaliteit. Misschien 
kan dat in samenhang behandeld worden.

Wethouder ASSCHER heeft nog geen cijfers gezien over een afnemende vraag 
naar kinderdagverblijven. Als hij wel een beeld heeft, zal hij dat vanzelfsprekend 
betrekken bij de discussie in juni. 

De heer DE GOEDE wijst op de uitspraak van de Hoge Raad over het geschil 
tussen gemeenten en het Rijk over btw. Hij informeert naar de gevolgen daarvan voor 
Amsterdam.

Wethouder ASSCHER zal de uitspraak in zijn mail bestuderen en komt dan met zijn 
reactie.

De heer VAN DROOGE krijgt graag inzicht in de begrotingen bij de verschillende 
diensten voor ICT, zodat hij het verbeterplan en de investering die gedaan moet worden in 
verhouding kan plaatsen tot het totale budget. Hij wil ook zien wat de diensten betalen 
aan DICT. Wellicht kan de wethouder dat op enkele A4´tjes vervatten zodat de commissie 
het gevoel krijgt te weten wat er daar gebeurt.

De heer DE GOEDE wijst erop dat de inkomsten in de begroting van DICT en de 
uitgaven ICT bij de andere diensten samen nul zouden moeten zijn.

Wethouder WIEBES schat de ICT-kosten gemeentebreed in op 128 miljoen euro. 
De toezegging om de financiële rapportage op orde te krijgen, ligt er al. Het is onduidelijk 
wie wat aan wie moet vergoeden. Dat onderzoek loopt. De verrekening tussen DICT en 
de diensten mag niet scheeflopen. Die scheefloop is bijna in zicht en daarop komt de 
wethouder binnenkort terug. DICT levert nog niet alle basis-ICT aan alle diensten. Dat 
gaat wel gebeuren. Diensten hebben ook niet-basis-ICT. Diensten moeten dat beter 
expliciteren, zodat het uit de begroting blijkt. Daarvoor is AFS ingevoerd, maar het in kaart 
brengen daarvan duurt nog wat langer. Op korte termijn krijgt de commissie inzicht in de 
ICT-kosten van DICT en de basis-ICT-kosten van de aangesloten diensten inclusief de 
afloop van het verhaal over de scheefloop. Dat komt binnenkort in het college. 

De heer VAN DROOGE bedankt voor de toezegging van dit ene stuk, maar 
dat geeft nog geen zicht op alle diensten die niet zijn aangesloten en de ICT-kosten daar. 
Dat is een kwestie van een formulier rondsturen. Hij wil graag zicht krijgen op het totaal 
van de automatiseringskosten van de gemeente. 
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Wethouder WIEBES vindt dat er wel bezuinigd kan worden, want een deel van de 
kosten is goed in zicht en dat is precies het deel waaraan DICT moet werken. 
Projectkosten in zicht krijgen is al ingewikkeld, maar ICT-kosten zitten in alle projecten en 
dat is nog veel lastiger. Er wordt aan gewerkt, maar het kost tijd. Snel zicht op de kosten 
van de basis-ICT ligt er wel en ook steeds meer gemeentebreed.

De heer VAN DROOGE wil echt graag dat de wethouder zijn macht aanwendt om 
de commissie meer inzicht te geven. Er is niet voor niets een moratorium gekomen.

Wethouder WIEBES verduidelijkt dat het moratorium hem in staat stelt een 
overzicht te hebben van alle geplande uitgaven boven een bepaald bedrag sinds een 
bepaalde datum. Dat is er nu, maar dat is op geen stukken na gelijk aan de reguliere ICT-
kosten. Het college is bezig alle koninkrijken op te rollen, maar zo snel als de heer Van 
Drooge dat wil, kan de wethouder het niet toezeggen.

Mevrouw ROODINK weet dat er wel omzet is begroot bij DICT en uitgesplitst is 
naar de verschillende diensten. Opgeteld is dat meer dan 50 miljoen euro. Als je per 
dienst die omzet deelt door het aantal fte’s, dan levert dat gigantische verschillen per 
dienst per fte op. Dat verdient nadere uitleg, want zo’n verschil bij met name de 
bestuursdienst is onverklaarbaar.

Wethouder WIEBES wijst op de grote verschillen in ICT-kosten per dienst voor 
zover die dienstverlening bij DICT loopt. Bij de ene dienst wordt alleen een 
glasvezelnetwerk in de lucht gehouden en voor de andere dienst basis-ICT en enorm veel 
toepassingen. De dienstverlening verschilt dus enorm. Hij heeft er geen bezwaar tegen 
om de op dit moment doorbelaste kosten vanuit DICT naar de diensten tegen het licht te 
houden. 

De heer VERBURG vraagt of het overzicht dat nu gemaakt wordt meer inzicht geeft 
in wat nu onder het stabiliteitsplan hoort en wat nu onder de begroting ressorteert.
Voorts wijst hij op berichtgeving in De Telegraaf van vorige week over de impact van 
allerlei verstoringen. Naar aanleiding van die berichtgeving hoopt hij bij de volgende 
rapportage inzicht te krijgen in het feit of het incident de Amsterdammers geraakt heeft of 
niet. 

Wethouder WIEBES zegt dat graag toe. De abstracte lijstjes met Prior-1-
verstoringen zal hij aanvullen met de verstoringen – voor zover die er zijn – die 
Amsterdammers hebben geraakt. Het onderscheid tussen het stabilisatieplan en de 
reguliere begroting is in deze exercitie niet helderder geworden. Het onderscheid is er 
wel, maar op het terrein van ICT is dat er lastig uit te halen. Sommige ICT-kosten zullen 
nooit bij DICT terechtkomen, andere kosten komen ooit bij DICT terecht, er zijn DICT-
kosten die er nu zitten en er zijn extra projecten in het kader van het stabilisatieplan. Hij 
stelt voor dat een keer helder toe te lichten in een separate sessie.

De VOORZITTER concludeert dat de commissie zo´n sessie een goed idee vindt.

ICT

I.11.
Informatiebrief Certificatenproblematiek, nr BD2012-003082

Mevrouw ROODINK begrijpt dat de gemeente dit goed heeft opgelost en dat de 
ambtelijke organisatie dit goed heeft opgepakt. Ze prijst de wethouder en zijn ambtenaren 
met de wijze waarop dit is opgelost.

De heer DE GOEDE sluit zich aan bij deze complimenten. Als een organisatie 
echt onder druk gezet wordt, wordt duidelijk wat er precies aan de hand is. Een certificaat 
is net zoiets als een digitaal paspoort. Analoog daaraan vraagt hij wanneer de beslissing 
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is genomen dat certificaten bij bedrijven vandaan moeten komen. Is er wel gekeken hoe 
kwetsbaar die bedrijven zijn en of ze eigen vermogen hebben? Stel dat het bij zo’n bedrijf 
misgaat, wat is dan de schade voor de overheid? Zijn er meer van dergelijke 
afhankelijkheden buiten de gemeente die grote gevolgen hebben voor de bereikbaarheid, 
betrouwbaarheid of kwaliteit van het functioneren van de gemeente? Hij hoort graag op 
welke manier de wethouder de organisatie erop voorbereidt dat dit soort dingen in de 
toekomst niet meer gebeurt. 

De rapportage laat een eerste en een tweede inventarisatie zien. Bij de tweede 
kwam er meer boven water. Hij vraagt waardoor in het begin niet duidelijk was hoeveel 
certificaten de gemeente had. Is er een certificatendatabase of een contractdatabase? Hij 
hoort graag of het college er werk van maakt dat helder is wie er gebeld wordt als zich 
weer zo’n calamiteit voordoet. Hij vraagt of er een technisch systeem komt om het 
handwerk te voorkomen. Handmatige herprogrammering vraagt enorm veel tijd. Het 
archief is belangrijk en hij vraagt op welke manier de gemeente erop stuurt dat ook het 
archief deel uitmaakt van de standaard-operationprocedures.

De heer VERBURG is er tevreden over dat de kosten achteraf nog wel 
meevallen. De les is dat leveranciersonafhankelijkheid toch wel een groot goed is.

De heer DE GOEDE vraagt of de verantwoordelijkheid voor zaken die zo 
belangrijk zijn voor de veiligheid van de burgers niet bij de gemeentelijke of landelijke 
overheid zou moeten liggen. 

De heer VERBURG bedoelt met leveranciersonafhankelijkheid in de zin zoals die 
in het stuk besproken wordt: onafhankelijkheid van ICT-leveranciers voor zaken die van 
buitenaf aangetrokken worden. Over dat andere zal hij nog eens nadenken.

Wethouder WIEBES vindt paspoorten een goed voorbeeld. Een paspoort wordt 
door een private onderneming gemaakt en door de overheid uitgegeven. Certificaten 
worden ook door vijf private ondernemingen gemaakt. Ze staan onder toezicht van BZK 
en die certificaten worden namens BZK uitgegeven. Daarmee is het de Minister die de 
stelselverantwoordelijkheid heeft en toezicht moet houden op de partijen. Het heeft 
weliswaar in dit geval niet tot het gewenste resultaat geleid, maar het stelsel an sich is 
niet verkeerd. Amsterdam was onovertroffen in crisistijd. Tot diep in de nacht waren 
mensen bezig het op orde te krijgen. Het liefst had de gemeente op één dag 130 
certificaten. Dat werd een week of twee, maar er was een partij bereid dat met heel veel 
haast te doen. Hinderlijk was dat er geen database was waarin al die certificaten te vinden 
waren. Die was er ook niet voor de contracten, noch voor de leveranciers en de 
systemen. Dat wil de gemeente met de centralisering wel bereiken. Inmiddels is die 
database er wel en er is een expertisecentrum opgericht om dit te kunnen vervangen. Dat 
gaat weliswaar met de hand, maar het kan. Men weet nu precies hoe het moet. Dat is bij 
DICT geborgd en de gemeente weet nu waar de certificaten zitten.

De voorbereiding op dit soort incidenten ligt in een verminderde gevoeligheid voor 
schokken, meer crisisbestendigheid door op alle fronten de procedures, databases en 
kennis op orde te hebben, door te weten hoe je software vervangt, door te weten welke 
systemen er staan en wat de specificaties daarvan zijn. Daaraan wordt nu in deze 
stabilisatiefase gewerkt. Orde en systematiek zorgen ervoor dat dit soort crises minder 
voorkomen en dat de gemeente er sneller op kan reageren daar waar ze toch voorkomen. 

De CEO´s van de G4 hebben naar aanleiding van dit gebeuren afgesproken dit 
samen aan te pakken. Dat is ook al een keer geoefend bij het Nu.nl-virus.

I.12.
Datacenter Strategie, nr BD2012-003146

De heer VAN DROOGE vond de materie boeiend om te lezen. Het klinkt verstandig 
om dat grote aantal datacenters op te heffen. Hij vraagt of de verschillende diensten met 
die datacenters op één lijn zitten en of ze allemaal meedoen. Hij hoort graag wat de 
begeleidingsgroep van dit idee vond en of de uitrol de komende drie maanden of de 
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komende drie jaar plaatsvindt. Verder vindt hij het een goed plan.

De heer DE GOEDE is nog niet overtuigd van het voornemen van de wethouder. 
De argumentatie bij de conclusie om het zelf te doen in plaats van aan te besteden schiet 
tekort. Volgens GroenLinks vormen de financiën wezenlijke vragen, maar uptime is nog 
belangrijker. Daarvan komt te weinig terug in het stuk. De onmogelijkheid van het 
terugzetten van back-ups spelen mee bij de keuze voor een scenario. Jaarlijks is er 
volgens zijn berekening 11 miljoen euro weggegooid aan opstarttijd. Hij vraagt of de 
werkstations straks snel kunnen werken met symfonie. Verder komt een van de twee 
datacenters onder water te staan. Hij hoopt dat dit bij het andere datacenter niet het geval 
is. De heer De Goede informeert naar het energiegebruik en de CO2-uitstoot van de 
gemeentelijke ICT in het scenario als de stad extern gaat hosten en in het scenario 
waarbij de gemeente het zelf doet. Dat is voor GroenLinks een wezenlijke vraag bij de 
keuze voor een scenario. Hij vraagt of DICT alle kosten doorberekent aan alle diensten, 
dus op welke manier het versleuteld wordt in de begrotingen van de diensten, ook de 
versnelde afschrijving van de huidige datacenters.

Mevrouw ROODINK ziet twee uitgewerkte scenario´s: een datacenter onder eigen 
regie en een datacenter dat door middel van huur bij een commerciële partij wordt 
ondergebracht. Wat de gemeente doet, wordt meestal duurder. Bij de keuze van een 
eigen datacenter profiteert de gemeente niet van prijsdalingen in de markt. Ze mist het 
scenario van een regionale oplossing of een van de twee datacenters combineren met 
een ander datacenter van een andere grote stad. Dat verdient een toelichting.

De heer TOONK mist eveneens de regionale oplossing. Hij mist bovendien een 
beschouwing voorafgaand aan dit stuk. Hij vraagt zich af of dit een overheidstaak is. Die 
vraag had als eerste antwoord behoefd. De VVD meent dat de gemeente dit heel goed 
aan de markt kan overlaten. Als de gemeente dat niet doet, vraagt dat om een sterke 
motivering. 

De heer DE GOEDE wijst erop dat voor GroenLinks de privacygevoeligheid van 
allerlei gegevens van Amsterdammers een belangrijke rol speelt en daarom houdt 
GroenLinks de datacenters graag zo dichtbij mogelijk.

De heer TOONK heeft er totaal geen zicht op of die privacy bij de overheid 
gewaarborgd is.

Mevrouw ROODINK oppert dat het logisch zou zijn uit oogpunt van risicospreiding 
dat tweede datacenter juist wel op afstand van de gemeente te zetten.

De heer EVANS-KNAUP weet dat ING zijn gegevens bewaard in een bunker in de 
buurt van Rotterdam midden in een vijver. ING heeft dat extreem goed geregeld. Maar de 
meeste bedrijven bewaren hun gegevens gewoon intern en niet bij externe partijen.

De heer KLATSER leest in de informatie dat de gemeente het zelf beter denkt te 
kunnen doen dan de markt. 

De heer TOONK voelt er vooralsnog niets voor om dit als gemeente zelf te gaan 
doen, tenzij dat steengoed onderbouwd wordt. Er ligt nog geen businesscase noch een 
kredietaanvraag en hij vraagt wanneer de wethouder daarmee komt. 

De heer VERBURG is blij dat er nu een stuk ligt en dat daarbij de Visie op ICT 2020
als uitgangspunt is genomen. De strategie om van vijftig datacenters terug te gaan naar 
twee in een periode van drie jaar lijkt de PvdA goed. Bij de realisatie van die strategie zet 
de PvdA wel vraagtekens. Een aantal zaken staat stellend in het stuk in plaats van 
argumenterend. Uitgaand van die drie jaar zou het financiële plan daarop van toepassing 
moeten zijn. Hij ziet in de periode van drie jaar niet echt een overtuigend verschil tussen 
de twee scenario’s die uiteindelijk overblijven. Hij weet niet of er wel een complete 
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kostenopstelling is aan de kant van zelf doen. Men gaat ervan uit dat er al een gebouw 
staat waarvan gebruikgemaakt kan worden. Ook een bestaand gebouw kost gewoon geld.
Over duurzaamheid is in de Visie op ICT gezegd dat goed goed genoeg is. Kan de markt 
dat niet even goed? Hij vraagt wanneer het er moet zijn en waarom. Er staat geen tijdpad 
bij. Over samenwerking met andere partijen wijst de heer Verburg op het Rijk, dat ook 
bezig met een grote consolidatie naar minder datacenters. Misschien kan de gemeente 
daar aanhaken. Welke partners benaderd zijn, wordt niet helder. Het veiligheidspunt wordt 
helemaal niet geadresseerd in het stuk. De heer Verburg trekt daaruit de conclusie dat die 
veiligheid voor het college geen enkel punt is. Maar misschien is het helemaal niet 
uitgezocht. 

Hij is het eens met de strategie, maar zet vraagtekens bij de realisatie. De PvdA 
vraagt of dat geen reden is om twee scenario´s uit te werken. De PvdA vindt dat dit 
gewoon uit de reguliere budgetten moet komen en er mag geen incidentele vraag komen 
voor extra geld. Servercapaciteit is er en anders valt dit onder het stabilisatieplan.

De heer IVENS vindt dat Amsterdammers recht op een goede infrastructuur hebben 
en ze hebben het recht zelf eigenaar te zijn van die belangrijke infrastructuur. Dat doet de 
gemeente door de gegevens te beheren, behalve als het elders veel goedkoper kan. In 
het stuk maakt de wethouder een wijze keuze. In de afweging van de scenario´s beschrijft 
de dienst heel duidelijk dat de grootste voordelen zitten bij het in eigen beheer doen. Het 
is dus niet alleen principieel beter dat het van en voor de Amsterdammers is, maar ook 
qua afweging is het beter. Op basis van het advies zou het vreemd zijn een andere keuze 
te maken. De SP moedigt de wethouder aan hiermee aan de slag te gaan. 

De heer VERBURG hoort dat de gemeente het in principe zelf moet doen, tenzij het 
veel geld kost. Hij vraagt waar de grens ligt. Hij vindt het een wazig standpunt. 

De heer IVENS ziet geen pragmatische argumenten om het niet in eigen beheer te 
doen. Het is in het belang van de Amsterdammers om dit zelf te doen. 

De heer KLATSER ziet dat het stuk naar een duidelijke keuze leidt. Het ziet er op 
papier goed uit, ook financieel is het goed onderbouwd. De vraag rijst of de gemeente 
deze cijfers kan waarmaken.

Mevrouw ROODINK wijst erop dat het juist bij deze materie niet veel uitmaakt waar 
het gebouw staat, tenzij het om een fysieke aanval gaat.

De heer KLATSER benadrukt dat goede verbindingen daar wel een rol bij spelen. 

Wethouder WIEBES concludeert dat er zojuist een ideologisch debat heeft 
plaatsgevonden. Deze wethouder heeft diverse projecten juist aanbesteed. Amsterdam is 
natuurlijk niet per se goed in datacenters. Waar mogelijk zal ze dat overlaten aan de 
markt. Er zijn drie argumenten waarbij de wethouder wil stilstaan. Een datacenter vraagt 
veel ruimte. Eén datacenter is al ingericht in Amstel-1. Die ruimte is voor niets anders te 
gebruiken. Daarom ligt het voorstel er om dat gebouw ervoor te gebruiken. Verder is er 
een DWI-locatie met een bestaand datacenter dat ruimte biedt voor upgrading en ook dat 
gebouw is nergens anders voor te gebruiken. Dat maakt de ruimtes ‘gratis’. Datacenter-
leveranciers berekenen de gemeente elektriciteitstarieven, maar de gemeente kan juist 
gebruikmaken van zeer voordelige tarieven. Er kan bovendien gebruikgemaakt worden 
van restwarmte. Het derde argument zit in de migratiekosten. Als in de toekomst van 
leverancier geswitcht wordt, dan komen daar forse migratiekosten erbij. Die drie voordelen 
zijn veel geld waard. De gemeente wil van deze drie voordelen gebruikmaken en voor de 
overige zaken wendt ze zich tot de markt. 

Bij complete uitbesteding is op dit moment nog onduidelijk wat er allemaal precies 
uitbesteed moet worden. In 2015 moeten al die 42 datacenters tot twee centers zijn 
teruggebracht. Gelukkig ligt een van die centers boven zee/grachtniveau op de vierde 
etage. Tussen de varianten zit geen verschil in uptime. De gemeente bepaalt vanuit de 
functies als gebruiker de uptime. Dat legt ze op aan de leverancier die de strengste 
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uptime moet leveren. De snelheid van het systeem wordt gerelateerd aan de thin client, 
maar zo werkt het echter niet. Thin of fat, de client praat altijd met het datacenter. In het 
ene geval haalt hij daar data, in het andere geval beeld. De piekbelasting bij data is groter 
dan bij beeld. Op de werkplek staat nu in sommige gevallen verouderde hardware en 
soms zelfs verouderde software. In enkele gemeentelijke gebouwen ligt zelfs nog 
verouderde bekabeling. Dat kan opgelost worden.

De heer TOONK informeert naar de gebruikerstevredenheid. 

Wethouder WIEBES wijst erop dat al deze investeringen niet nodig zouden zijn als 
alle gebruikers tevreden waren. Er ligt geen scenario voor regionale samenwerking, 
omdat Amsterdam groot genoeg is. Schaalvergroting levert geen voordelen meer op. 
Bovendien zijn er in de regio op dit moment geen partijen die met grote spoed hun data 
ergens kwijt moeten. Amsterdam heeft een dusdanig volume, dat andere gemeenten dat 
er niet even bij nemen. Dat vergt een zeer serieus investeringsplan. De G4 praten goed 
met elkaar, maar Amsterdam moet deze klus nu klaren. Het Rijk is bezig met het 
bundelen op deze manier, doet dat deels in huis om dezelfde motieven. De gemeente 
heeft contact gehad met het Rijk over gezamenlijk databeheer. Men leert van elkaar. De 
gemeente denkt dat dit de meest behapbare, maar ook de voordeligste en snelste manier 
is om het te doen. 

Dit stuk ligt ter tafel omdat de heer Verburg in de raad om deze strategie verzocht 
heeft. De uitvoering hiervan hoort in het realisatieplan. Na het eerste kwartaal 2013 moet 
dit zijn beslag krijgen. Financiering komt uit de gelden die in het programma-akkoord 
hiervoor zijn gereserveerd. Omdat het doorbelast zal worden, zal het college proberen er 
een rendabel krediet van te maken. Dit moet door diensten gefinancierd worden, deels 
fixed fee en een deel is volume-afhankelijk en wordt doorbelast op de geëigende wijze. 
Eind 2015 hoopt de wethouder de 42 datacenters te hebben opgerold. Een rendabel 
krediet komt nog naar de raad.

De heer VERBURG wijst erop dat een rendabel krediet alleen naar de raad gaat 
voor zienswijzen en opmerkingen. Het is in principe een collegebevoegdheid.

Wethouder WIEBES neemt hier nota van. Hij wijst op de veiligheidsaspecten. Het 
ene datacenter staat boven waterniveau, ze staan op verschillende locaties, maar het 
belangrijkste veiligheidsaspect is dat de gemeente back-up krijgt. Amsterdam werkt nu 
zonder back-up.

De heer VERBURG licht zijn vraag over veiligheid toe. Die had betrekking op 
datacenters die buiten de EU zijn gevestigd, waarbij andere overheden zich misschien 
toegang zouden kunnen verschaffen tot de gegevens. Dat is niet geadresseerd in het 
voorstel en de heer Verburg vraagt of dat betekent dat het college hier geen risico ziet.

Wethouder WIEBES verduidelijkt dat niet iedere dief in een ver vreemd land 
zomaar toegang weet te krijgen. Het land van vestiging zou daar geen invloed op moeten 
kunnen hebben. Het zou een hele mooie stap zijn om twee mooie centers in Amsterdam 
te hebben en tevens een stap naar verdere centralisatie. Er zijn geen mensen in de 
gemeente die de teruggang naar twee datacenters een onzinnig idee vinden.

De heer TOONK hoort het ruimtemotief, het energiemotief en het migratiemotief. Hij 
hoort graag wat de markt hierin kan doen. Kijkend naar ICT binnen de gemeente zijn er 
toch beslist marktpartijen die hierin meer gespecialiseerd zijn.

De heer DE GOEDE is nog niet helemaal overtuigd. Hij ziet graag een overzicht 
van stroom- en ruimtegebruik op dit moment en wat de kosten bedragen in de nieuwe 
interne situatie en externe situatie. Kan de gemeente het nog milieuvriendelijker dan de 
bestaande datacenters in de stad? Over de veiligheid en betrouwbaarheid is hij 
gerustgesteld. Het komt uit het realisatieplan. Het is rendabel krediet. Maar het is of 
incidenteel geld of het is een krediet dat wordt doorbelast en dan is het realisatiegeld niet 
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nodig. Dat verdient nog een toelichting. 

De heer VERBURG blijft zitten met de vraag om het in drie jaar op orde te brengen. 
Die ruimte staat vrij, maar misschien wil de gemeente dat gebouw liever verkopen over 
drie jaar. Het zit nu in de kernvoorraad, maar zit het over drie jaar nog in de 
kernvoorraad? Hij begrijpt dat migratiekosten een belangrijke factor zijn, maar het zou niet 
de eerste keer zijn dat de planning toch net weer anders loopt. Dit zou de goedkoopste 
variant zijn. Hij hoort nog graag een onderbouwing daarvan. De raad heeft nooit ja gezegd 
tegen het realisatieplan. De raad wacht af wat er eind van het jaar komt. De heer Verburg 
spoort de wethouder aan om zo´n rendabel krediet rond te maken. Er is budget voor 
service en daarmee zou men toch een eind kunnen komen om zo’n krediet te bouwen. De 
heer Verburg blijft het beste gevoel houden bij het naast elkaar leggen van twee 
scenario´s: zelf doen of een externe partij inschakelen.

De heer EVANS-KNAUP ziet de data op schijven bij een externe partij staan bij 
uitbesteding. Stel dat er ruzie komt. Hij vraagt of er dan een mogelijkheid bestaat dat die 
partij retentierecht uitoefent.

Mevrouw ROODINK is er nog niet helemaal van overtuigd of de gemeente het nu 
per se helemaal zelf moet doen. Het idee van de heer Toonk om als gemeente de ruimte 
en de energie te leveren, ziet ze graag uitgewerkt in een voorstel.

Wethouder WIEBES benadrukt dat de gemeente het per se niet zelf wil doen. De 
markt kan dit beter. Waar het kan, laat de gemeente het over aan partijen die hiervoor een 
concurrerende offerte kunnen doen. Hij zou zeker geen interne monopolist willen creëren, 
want dat spoort niet met de leveranciersonafhankelijkheid. De gemeente wil maximaal 
gebruikmaken van de expertise van de markt maar met behoud van de drie voordelen. 
Het is niet zo dat er alleen een strategie voorligt, maar de vraag van de heer Evans-
Knaup over een eventualiteit van een optie die de wethouder afwijst, kan hij niet 
beantwoorden. De gemeente heeft dit niet als kernexpertise en ze zal de markt in 
concurrentie daarvoor uitnodigen. De raad kan zijn oordeel vellen over het krediet op het 
moment dat de wethouder dit voorlegt. Uiteraard moet de gemeente toe naar het 
normaliseren van de ICT-uitgaven. Die moeten gewoon opgebracht worden binnen de 
reguliere budgetten door de partijen die ze gebruiken. De onderbouwing zit in het 
kabinetstuk. De twee uitgewerkte scenario´s laten een verschil zien. Hij zou dit werk niet 
willen overdoen. Een precieze planning ligt er niet, maar die is ook niet bepalend. Op het 
moment dat de kredietaanvraag speelt, zal duidelijk zijn wat de implementatie is. De 
wethouder zal een poging doen om een ruwe kwantificering te geven van het verschil 
tussen nu en straks, maar er zal praktisch geen verschil zitten in milieuwaarde tussen 
optie 1 en 2. De gemeente maar ook anderen passen restwarmte toe.

De heer VERBURG ziet dat dit voorstel zal uitmonden in in een eigen gebouw 
ondergebrachte, op eigen energie aangesloten en door anderen ontworpen, gebouwde en 
op termijn beheerde datacenters. Hij neemt het mee terug naar de fractie. Die discussie 
komt terug op het moment dat het krediet voorligt. Dat is het risico dat hiermee genomen 
wordt.

De heer TOONK vindt het een goede tussenstap van de wethouder en de VVD 
heeft aangegeven wat er voor haar belangrijk is.

De VOORZITTER hoort dat de commissie nog aanvullende informatie krijgt en op 
een concreet investeringsplan van het college wacht. 

Financiën

F.13.
Eerste bevindingen realisatie bezuinigingen 2011, nr BD2012-003412 en
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F.14.
Eerste deelonderzoek van de Rekenkamer naar bezuinigingen, nr BD2012-
003356

De heer DE GOEDE hoort de wethouder het een, de Rekenkamer het andere 
zeggen. Hij vraagt wat er bedoeld wordt bij de voortgang van de bezuinigingen als een 
fase is afgerond. Is de bezuiniging gestart, is die afgerond, heeft die resultaat geboekt? 
Hij wil weten waar de gemeente nu feitelijk staat in de voorgenomen bezuinigingen.

De heer EVANS-KNAUP sluit zich aan bij deze woorden. Hopelijk kan ook de 
heer De Ridder er iets over zeggen.

De heer DE BRUIJN onderschrijft de vragen van de heer De Goede. Daarnaast is 
het ook interessant om te weten wat er nu precies gebeurt met de aanbevelingen. Ze 
worden overgenomen, hoewel het lastig is bij de huidige ambtelijke capaciteit, maar het is 
niet helemaal duidelijk of ze worden uitgevoerd. 

Mevrouw ROODINK vindt het rapport van de Rekenkamer duidelijk genoeg. Een 
groot deel van de bezuinigingen is weliswaar gerealiseerd, maar dat leidt niet altijd tot 
daadwerkelijk minder geld uitgeven. Ze zou graag in het vervolg van de wethouder horen 
of hij duidelijk kan maken in hoeverre de gemeente daadwerkelijk minder geld uitgeeft. 

De heer VERBURG bedankt de wethouder voor deze eerste bevindingen, want 
de PvdA maakte zich eind vorig jaar ernstig zorgen over de realisatie van de 
bezuinigingen. 92% van de bezuinigingen is behaald en daarmee is de gemeente goed op 
weg. De PvdA steunt de lijn van het college: het doel om structureel te bezuinigen. Waar 
dat niet lukt, moet tijdelijk een andere bezuiniging gevonden worden om de bedragen 
overeind te houden. Hij vraagt de wethouder bij de jaarrekening het incidentele bedrag 
voor 2011 en voor 2012 aan te geven en de maatregelen die daar dan tijdelijk voor 
getroffen worden. Hij complimenteert het college dat rond de frictiekosten met 
argumenten naar de hoogte van de benodigde voorzieningen wordt gekeken en hij vraagt 
bij de jaarrekening inzichtelijk te maken waaraan het geld besteed is en welke criteria 
daarbij gehanteerd zijn. Tot slot constateert hij dat het niet eenvoudig is bezuinigingen te 
realiseren. De PvdA verneemt graag welke lering de gemeente trekt uit die grote 
bezuinigingsoperatie.

Mevrouw ROODINK vraagt of de gemeente zo langzamerhand toch niet aan het 
uitvoeren is. Lering trekken doet te weinig recht aan de urgentie van de problemen 
waarmee de gemeente kampt. De crisis duurt nu al jaren.

De heer VERBURG vindt het verstandig om wel te leren van ervaringen dit eerste 
jaar. Hij ziet dat het college nu beter op weg is dan de PvdA eind vorig jaar vreesde. Het 
op gang komen had wel even nodig en de PvdA vindt het belangrijk om met die lessen de 
bezuinigingen uiteindelijk wel te realiseren. 

De heer Verburg is blij dat de Rekenkamer de commissie scherp houdt bij de 
realisatie van die bezuinigingen. De aanbevelingen zijn prima. Het verschil in inzicht 
tussen de Rekenkamer en het college is beperkt. Hij informeert bij de Rekenkamer naar 
de kwestie van het navolgbare proces. De raad moet kunnen zien of het lukt om die 
bezuinigingen echt te realiseren. Hij vraagt wat de Rekenkamer precies bedoelt en wat de 
Rekenkamer van het college of de raad wil. Hij weet niet zeker of dat nu wel of niet in orde 
is.

De heer VAN DROOGE vindt de situatie zorgelijk. De vorige keer heeft hij al 
geïnformeerd naar de out-of-pocketkosten en die baren hem zorgen. Ook de Rekenkamer 
ziet het waterbedeffect, inhuur bij andere diensten en de facturatie daarvan. Dat heeft hij 
in een motie bij de begroting al aangekaart. Er is onduidelijkheid over het effect van de 
bezuinigingen die bij de stadsdelen moet optreden. Zorgelijk is ook de liquiditeitsbehoefte. 
Hij begrijpt dat de wethouder zegt dat hij goed op weg is, hij begrijpt het verschil tussen 
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structureel en meerjarig incidenteel, maar er moet nog een behoorlijke stap gemaakt 
worden. Dat ziet de heer Van Drooge nog niet.

De heer VERBURG begrijpt niet waarover de heer Van Drooge zich zo´n zorgen 
maakt. Er staan vier weglekeffecten en dat gaat om 0,5 miljoen van de 17,2 miljoen euro.

De heer VAN DROOGE ziet getallen en het effect van de getallen. Hij maakt zich 
geen zorgen over grote getallen als die bekend zijn. Hij is bezorgd over onverwachte 
zaken, want dat betekent dat het proces niet op orde is. 

Mevrouw ROODINK wijst erop dat het begrip weglekeffect ook bij de begroting 
aan de orde kwam. Dat was toen een van de grootste zorgen bij de ambtenaren, omdat 
men daar nog geen grip op had.

De heer VAN DROOGE maakt zich daar inderdaad zorgen over. Het is eerder 
gezegd dat men dit nog niet in de hand heeft. Het weglekeffect zou de gemeente in de 
hand hebben en het waterbedeffect zou er niet zijn. Het is niet orde, dus er is een 
probleem.

De heer VERBURG hoort graag wat de heer Van Drooge met al zijn zorgen nu 
precies van de wethouder verwacht. Budgetsturing in de raad zou een goed middel 
kunnen zijn.

De heer VAN DROOGE vindt dat het anders moet. Hij vraagt de wethouder of die 
dezelfde constatering doet. Hij vraagt wat de wethouder Financiën hier via directeuren 
van diensten aan kan doen. De ene dienst haalt z’n bezuiniging door de lasten bij een 
andere dienst neer te leggen. Als er geen netto-effect is, spreekt hij de wethouder hierop 
aan. Die moet daar scherper op zitten.

De heer IVENS beaamt dat bezuinigen nog niet zo gemakkelijk is. In dit overzicht 
is niet te zien hoe de gemeente streeft naar een betere dienstverlening voor de burgers. 
Het lijkt alsof het met die 208 miljoen euro structurele bezuinigingen vooral problematisch 
is bij de gemeentelijke organisatie, terwijl de helft van deze bezuinigingen gewoon 
mensen treft buiten de gemeentelijke organisatie. Op diverse terreinen zijn bezuinigingen 
gerealiseerd. Hij vraagt of de wethouder bereid is ook dat mee te nemen.

Wethouder ASSCHER beaamt dat. Dit kwam juist naar aanleiding van de 
discussie rond de achtmaandsrapportage. De bezuinigingen op de bedrijfsvoering liepen
achter. Toen heeft de wethouder de raad beloofd om vooruitlopend op de rekening nog in 
februari daarover een brief te sturen. Dat doet niets af aan die andere bezuinigingen. 

In zijn reactie geeft de wethouder de Rekenkamer gelijk in vrijwel alle punten. Er 
is nog discussie over de precieze uitvoering van een aantal aanbevelingen. Het zijn niet 
allemaal grote verrassingen. De Rekenkamer geeft zelf aan dat ze deze maatregelen 
kiezen op grond van de risicoanalyse van wat de meest twijfelachtige bezuinigingen zijn. 
Daar komen deze uit. De Rekenkamer zegt zelf dat dit niet representatief is voor de hele 
operatie. Bij de begroting is aangekondigd dat de meerjarenbegroting op een aantal 
punten moet worden opgeschoond, bijvoorbeeld bij ISV.

De wethouder zal proberen meer te laten zien bij de jaarrekening en anders komt 
dat bij de kadernota. Natuurlijk trekt de gemeente lering uit het eerste jaar. Bij de 
achtmaandsrapportage was de wethouder nog bezorgd over 23 van de 32 miljoen euro 
structureel en uiteindelijk is de realisatie groter. Bij de kadernota komt een aantal 
voorstellen om het geld zekerder te stellen. Hij denkt daarbij aan organisatorische 
veranderingen in de aansturing van stadsdelen, het van tevoren meegeven van 
kwantitatieve doelstellingen in personeel en in geld aan sectoren en het inhouden van 
middelen voor investeringen voor de bezuinigingen. Die maatregelen zullen bijdragen aan 
het realiseren van de bezuinigingen in het gemeentelijk apparaat en die zullen ook 
gemakkelijker te volgen zijn.

Er zijn wel voldoende mensen nodig om de uitvoering ter hand te nemen. Bij de 
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kadernota komt het stuk Amsterdam financieel gezond en dan komt hij terug op de 
aanbevelingen van de Rekenkamer. Het gaat echt niet alleen om bezuinigingen voor 
burgers en ondernemers of lastenverhogingen, maar er wordt ook opnieuw gekeken naar 
de organisatie. Eén stad, één opgave, vanuit één financieel beeld kijken naar wat de stad 
als geheel moet doen. Dat zal leiden tot besparingsvoorstellen aan B en W en dan aan de 
raad.

Mevrouw ROODINK hoort dat monitoren veel ambtelijke capaciteit kost. Ze vraagt 
of de wethouder wil nadenken over een andere systematiek. Ze krijgt het idee dat de 
gemeente een financieel stelsel hanteert dat niet altijd de mate van helderheid biedt die 
gewenst wordt.

Wethouder ASSCHER licht toe dat er niet voor niets aan een nieuw Amsterdams 
systeem wordt gewerkt, waarmee met één druk op de knop geconsolideerde begrotingen 
of subsidiestaten op het scherm verschijnen. Tot die tijd moet het college de raad goed 
informeren over de stand van zaken rond de bezuinigingen. Verbeteringen zijn mogelijk, 
maar de wethouder wil niet tussentijds het systeem veranderen. Dan kan de raad immers 
niet meer zien hoe het van jaar 1 op jaar 2 gaat. De verbeteringen die mogelijk zijn, wil hij 
graag aanbrengen. 

Het weglekken gaat deels naar derden. Besparingen werken niet altijd voor de 
Algemene Dienst, maar wel voor de burger. Op de ene plek bezuinigen terwijl die kosten 
op de andere plek naar boven komen, vraagt om maatregelen. Dat gebeurt ook bij de 
nieuwe kadernota. Het blijft een kwestie van er scherp op blijven. Daarbij helpt het dat de 
gemeente gaat werken met het van tevoren opgeven van kwantitatieve doelstellingen 
voor het geheel en per sector, zodat ergens dat geld opgehaald zal kunnen worden. 

De heer IVENS wijst erop dat er één stad, één begroting, dus ook één 
bezuinigingsopgave ligt. Dan moet de gemeente toch zicht hebben op de bezuinigingen 
op welzijn bij de stadsdelen. De gemeente kan niet zomaar de bezuinigingen bij de 
stadsdelen leggen. Vanmorgen werd het initiatiefvoorstel van de SP besproken om meer 
zicht te krijgen op de welzijnsbezuinigingen.

Wethouder ASSCHER zal dit met zijn collega bespreken, want hij is zelf niet bij 
de discussie van hedenmorgen geweest. Het college komt terug op de lessen uit het 
eerste jaar, het college gaat in op zowel het weglekfenomeen als de monitoring en het 
college heeft maatregelen in voorbereiding om nog meer zekerheid in te bouwen bij de 
vervolgstappen om de organisatiebesparing daadwerkelijk te realiseren. Dat maakt de 
bezuinigingen nog niet gemakkelijk. Herontwerpen van processen en het veranderen van 
een organisatie is moeilijker dan korten op een subsidie, maar de gemeente begint met 
dat eerste.

De heer DE RIDDER bedankt voor alle opmerkingen naar aanleiding van de brief 
van de Rekenkamer. Doel daarvan is discussie uitlokken en dat gebeurt nu ook. In zijn 
nawoord gaat de Rekenkamer uitgebreid in op het commentaar van het college. Twee 
punten vragen aandacht. De navolgbaarheid van het proces baart de Rekenkamer 
zorgen. Er is begonnen met de achtmaandsrapportages, maar dat wordt niet systematisch 
doorgezet. De commissie moet kunnen volgen wat er precies gebeurt. Het is een complex 
proces en natuurlijk gaan er dingen mis, maar daarover moet wel helder worden 
gecommuniceerd en daarover is de Rekenkamer bezorgd. De wethouder onderschrijft alle 
opmerkingen van de Rekenkamer, maar in zijn brief schrijft hij ook dat 90% van de schijf 
2011 gerealiseerd is en dat had minimaal toch enige uitleg gevergd. Het andere punt 
vormen de structurele bezuinigingen, meerjaren incidenteel, eenjarig, tweejarig, vierjarig, 
alles loopt door elkaar. Bij die 150 maatregelen is het belangrijk om na te gaan wat nu het 
structurele karakter is van die maatregelen. Het college vindt dat te veel capaciteit vragen. 
De Rekenkamer wijst erop dat permanente reparaties ook veel tijd en inzet vergen.

De heer DE GOEDE heeft bij de Rekenkamer ooit op een grafische manier 
overzicht gekregen van een aantal zaken. Dat zou voor het college ook een goede manier 
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zijn om de raad bij te praten. Als er meerjarig incidenteel wordt begroot en het houdt op, 
dan staat het niet meer in de begroting. Hij vraagt de Rekenkamer een suggestie te doen 
om te monitoren welk beleid afloopt, waar meerjarig incidenteel geld zit, waar structureel 
geld zit en wat het betekent als je daarmee wil sturen.

De heer DE BRUIJN betreurt het de discussie af te ronden in afwezigheid van de 
verantwoordelijke wethouder. Kennelijk kon hij de discussie hier niet afmaken, maar lukt 
het wel om AT5 buiten deze deuren over dit onderwerp te woord te staan. Dat betreurt de 
VVD. 

De heer TOONK heeft begrip voor de privéverplichtingen van de wethouder. Dat 
kan een keer gebeuren. Maar het is ongehoord dat de commissie vanavond weer bijeen 
moet komen, terwijl de wethouder wel tijd maakt om AT5 te woord te staan. De VVD zal 
vanavond dan ook niet bij de vergadering zijn.

De heer WIEBES wijst erop dat collega Asscher zwaarwegende persoonlijke 
redenen heeft om op dit afgesproken tijdstip de vergadering te verlaten. Blijkbaar kan hij 
AT5 niet zomaar de rug toekeren.

Mevrouw ROODINK begrijpt dat er wel eens redenen kunnen zijn om een 
vergadering eerder af te breken. Daar is geen discussie over. Maar het is wel kwalijk dat 
hij wel tijd heeft om door AT5 bevraagd te worden.

De heer EVANS-KNAUP informeert naar het percentage gerealiseerde 
bezuinigingen. Voorts hoort hij graag wat de Rekenkamer verder gaat onderzoeken en 
wanneer de commissie dat kan verwachten. 

De heer DE RIDDER wijst erop dat de Rekenkamer het college al hulp heeft 
geboden om goede monitorinformatie te vergaren. Hij heeft de neiging om aan te sluiten 
op de systematiek en dan commentaar te geven en niet andersom. De opmerking over de 
begroting neemt hij mee. De Rekenkamer is ook bezig met een onderzoek 
informatiewaarde begroting. Hij komt daarop terug.

De Rekenkamer ziet veel problemen bij de structurele aard van de bezuinigingen. 
Het kan best zijn dat ze incidenteel worden ingevuld. Het college zegt indirect dat er 6,7 
miljoen euro niet bezuinigd is. De Rekenkamer ziet in haar beperkte en selectieve 
onderzoek dat er slechts 1,2 van de 17 miljoen euro is gerealiseerd en dat zou moeten 
betekenen dat er heel veel incidentele bezuinigingen zitten in datgene wat wel 
gerealiseerd is. 

De heer De Ridder heeft raadsleden uitgenodigd mee te denken over de wijze 
van vormgeven aan het onderzoek. Er is al een bijeenkomst geweest, maar het staat de 
raadsleden vrij om aan te haken.

De heer VAN DROOGE heeft een punt van orde. Hij hoort graag of de commissie 
nu vanavond wel of niet doorvergadert, omdat de VVD en de SP hebben aangegeven dan 
niet aanwezig te zijn.

De VOORZITTER constateert dat er geen avondvergadering volgt.

De heer DE GOEDE wil die vraag aan de wethouder stellen. De Rekenkamer 
heeft suggesties gedaan om een goede grafische weergave te maken van waar de 
gemeente staat. Hij hoort graag of het college bereid is samen met een aantal raadsleden 
en de Rekenkamer hierover na te denken.

De heer DE RIDDER verduidelijkt dat de Rekenkamer commentaar heeft geleverd 
bij een voortgangsrapportage waarvan zij zich afvraagt of het college die ooit nog gaat 
geven.

Wethouder WIEBES heeft begrepen dat de zorgen van de heer De Goede over 
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de helderheid van de begroting gingen en de wijze van rapporteren. De helderheid van de 
begroting is een steeds terugkerend onderwerp van gesprek, niet alleen tussen college en 
raad, maar ook binnen het college. Hij zal collega Asscher de boodschap overbrengen dat 
de raad behoefte heeft aan extra helderheid.

De VOORZITTER stelt vast dat dit punt voldoende besproken is.

F.15.
Voortgangsrapportage AFS Q 4 2012, nr BD2012-003411

De heer TOONK heeft een vraag aan de commissie. Hij heeft verscheidene malen 
aangegeven dat hij van stadsdeel Nieuwwest een onderbouwing wil voor de keuze om de
afvalinzameling zelfstandig te doen en niet meer samen te werken met stadsdeel West. 
Die onderbouwing kan op een A4’tje. Die moet helder maken wat het kost om het 
gezamenlijk te doen en wat het kost als het stadsdeel het zelf doet. Hij wil het draagvlak in 
de commissie peilen om desnoods via een motie in de raad de wethouder met een 
resultaatsverplichting opnieuw op pad sturen. 

De heer VAN DROOGE heeft daar best behoefte aan, maar er gebeuren in 
Nieuwwest nog meer dingen die de wet niet toelaat, bijvoorbeeld op het gebied van 
doorrekenen. Hij wil dit probleem niet op deze manier afdoen.

De heer DE GOEDE roept op deze discussie bij de kadernota te voeren.

De heer VERBURG wijst op het lopende onderzoek naar de slimste wijze van 
afvalinzameling in de hele stad. De wethouder zoekt dat uit in een stadsbreed onderzoek. 
Er is nu geen reden om ervan uit te gaan dat het belang van de stad hiermee geschaad 
wordt. De PvdA ziet geen reden dat nu uit te gaan zoeken in Nieuwwest. Als de VVD dat 
wel wil, kan dat via de stadsdeelfractie.

De heer EVANS-KNAUP wijst erop dat het wel vaker lastig is exacte gegevens uit 
stadsdelen te krijgen om hier te bespreken. Als de heer Toonk een creatieve oplossing 
ziet om die informatie nu wel te krijgen, zal hij dat ondersteunen.

De heer VERBURG begrijpt dat de heer Evans-Knaup denkt dat de raad de rol 
heeft om de logica van besluiten van stadsdelen te toetsen. Het belang van de stad wordt 
hiermee echt niet geschaad en er gebeuren geen juridisch onaanvaardbare zaken. Hij 
begrijpt dat de heer Evans-Knaup hiermee een nieuwe invulling geeft aan de criteria uit de 
verordening op de stadsdelen.

De heer EVANS-KNAUP ziet de woorden ‘als het belang van de stad wordt 
geschaad’ kennelijk breder dan de PvdA. In dit geval weet hij het niet zeker, maar bij het 
crematorium was dat wel het geval.

Mevrouw ROODINK sluit zich geheel aan bij de woorden van de heer Verburg. 

De heer VAN DROOGE wijst de heer Verburg erop dat een afvalstoffenheffing 
alleen mag slaan op de afvalstoffen. Het stadsdeel stopt nu een bedrag in een clean team 
en dat heeft niets te maken met het inzamelen van afvalstoffen. Dat moet op z´n minst 
juridisch worden uitgezocht.

De heer VERBURG wijst erop dat dit primair bij de stadsdeelraad hoort en als die 
er niet verder mee komt, dan pas is de centrale stad aan zet.

De heer TOONK wijst erop dat dit besluit betrekking heeft op de financiën van drie 
op de tien Amsterdammers. Daarom hoort het thuis in de raad. Het staat haaks op wat de 
stad wil. Het besluit is genomen zonder financiële onderbouwing. De raad moet van het 
stadsdeel eisen dat die onderbouwing alsnog komt. Als er een meerderheid is, komt hij in 
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de raad met een motie. Als er geen meerderheid is, dan komt de stadsdeelbestuurder 
ermee weg.

De heer VERBURG is niet overtuigd door de argumenten van de heer Toonk. Het is 
geen onderwerp voor de raad omdat het drie van de tien Amsterdammers raakt. Dan zou 
het voor praktisch ieder onderwerp gelden. De wethouder doet een onderzoek ten 
behoeve van de hele stad, van alle Amsterdammers en dat is belangrijker.

De heer IVENS beschouwt stadsdelen als bijzondere raadscommissies van de 
gemeenteraad. Ze bestaan bij de gratie van de raad. Als echte democraat vindt de heer 
Ivens het dus interessant om te weten hoe het zit.

De VOORZITTER constateert dat er geen meerderheid in de raad is voor het 
voorstel van de heer Toonk.

Educatie

E.16.
Vaststelling van de Aangepaste financieringsopzet KBA, nr BD2012-002545

Mevrouw VAN DER PLIGT is blij dat de wethouder de motie zo volhardend blijft 
uitvoeren.

De VOORZITTER concludeert dat de commissie geen behoefte heeft aan 
bespreking.

E.17.
Initiatiefvoorstel ‘Bijzonder talent verdient bijzondere aandacht’ van de 
raadsleden Toonk (VVD), Ulichki (GrLi), Moorman (PvdA), Sahin (D66) en 
Shahsavari (CDA), nr BD2012-003545 en 

E.18.
Reactie op initiatiefvoorstel ‘Bijzonder talent verdient bijzondere aandacht’,
nr BD2012-002292

Mevrouw GROOT spreekt in over de Day a Week School. De school ondersteunt 
het initiatiefvoorstel van harte. Men is heel blij met de aandacht die er is voor meer- en 
hoogbegaafde leerlingen in Amsterdam. Volgend jaar is het laatste jaar van de drie jaar 
durende pilot. Ze benadrukt dat het echt heel belangrijk is door te gaan. De Day a Week 
School is een mooi voorbeeld van passend onderwijs waarbij leerlingen die meer kunnen 
met ontwikkelingsgelijken samenwerken, waarbij ze uitgedaagd worden en leren leren,
wat hun ten goede komt in de rest van hun schoolloopbaan. Men zou graag uitbreiden 
naar de rest van de stad. Ze verzoekt de commissie een wijze van cofinanciering te 
bewerkstelligen, waarbij de besturen die nu alle kosten voor leerlingen op zich nemen,
nog steeds ondersteuning en een tegemoetkoming kunnen krijgen. Dit zou het 
voortbestaan van het project zeer ten goede komen. Ze biedt de wethouder namens alle 
ouders een reactie aan van de Day a Week School als illustratie van wat die ene dag
onderwijs op maat biedt voor deze leerlingen.

De VOORZITTER bedankt mevrouw Groot voor haar bijdrage. 

De heer KLAASSEN is heel enthousiast dat het initiatiefvoorstel vandaag wordt 
besproken. Helaas krijgen hoogbegaafde kinderen nog steeds dagelijks geen passend 
onderwijs. De kinderen zijn met één dag per week nog onvoldoende gesteund. Veel 
kinderen verliezen hierdoor juist hun interesse in onderwijs. De ouders van HB020 
hebben ervaren wat het betekent als hun kind wel naar de Leonardoschool gaat. Behalve 
goed onderwijs leidt dit er ook toe dat hun kind weer gelukkig wordt. Hij bepleit dan ook 
dat Amsterdam dit onderwijs gaat bieden. Zijn zoon reist nu naar Huizen, andere kinderen 
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naar Badhoevedorp. Hij is blij dat de gemeente in beweging is gekomen en dat Amos met 
een onderzoek bezig is om een Leonardoschool te starten. Hij spreekt de hoop uit dat het 
er echt van komt en dat andere schoolbesturen volgen. Met zo veel kinderen kunnen 
gemakkelijk tien, misschien wel vijftig klassen kunnen worden gevuld. Hij wenst de raad, 
de wethouder en de schoolbesturen veel succes.

De heer EVANS-KNAUP vraagt aan de jonge heer Klaassen wat de school voor 
hem betekent en wat er nu anders is op de Leonardoschool.

ILLUSIA KLAASSEN legt uit dat er altijd wel een project is en dat de kinderen 
dan met de hele klas daar dingen voor opzoeken. Het vorige project ging over China en 
toen heeft Illusia veel over de Chinese muur opgezocht. Sommige kinderen zijn beter in 
bepaalde vakken en dan mogen ze voor bijvoorbeeld rekenen naar groep acht.

De heer TOONK vraagt of Illusia graag in Amsterdam naar school zou willen.

Dat zou ILLUSIA wel willen.

Mevrouw MOORMAN vraagt of zij een kopie van Illusia’s werkstuk over de 
gouden eeuw kan krijgen voor de burgemeester.

Dat kan ILLUSIA regelen.

De VOORZITTER bedankt de insprekers voor hun bijdrage.

De heer TOONK roept de raad en de wethouder op het voorstel te omarmen 
zodat de wethouder aan de slag kan. Hij hoort nog graag iets over Amos.

Mevrouw ULICHKI vraagt de wethouder toe te lichten wat een pitch is waarmee 
de schoolbesturen worden uitgedaagd hun plannen voor onderwijs voor hoogbegaafde 
kinderen te presenteren en wat dat oplevert.

De heer EVANS-KNAUP is blij met het initiatiefvoorstel en wijst erop dat er tot 
voor kort weinig aandacht was voor kinderen die bovengemiddeld presteerden. Het is 
zeker geen luxeprobleem. Niet-passend onderwijs kan leiden tot een heel verkeerde 
manier van bijvoorbeeld lezen. Het onderwijsaanbod dient zich aan te passen aan de 
talenten en niet andersom. Aandacht voor toptalent heeft ook een economisch belang 
voor de kennisregio. D66 hoopt dat deze vorm van onderwijs zo snel mogelijk wordt 
aangenomen. De wethouder zou hier een duidelijke regierol in kunnen vervullen. Voorts 
hoort hij graag hoe de gemeente na volgend jaar met de Day a Week School omgaat. 

Mevrouw VAN DER PLIGT wijst erop dat niet alle hoogbegaafde kinderen 
ongelukkig worden op een reguliere school. Ze pleit er wel voor de Day a Week School te 
laten voortbestaan. Het is aan de schoolbesturen om een Leonardoschool te beginnen. 
De ouderbijdrage en de onkostenvergoeding daarvoor kan oplopen tot 1500 euro. 
Daarmee is de school niet voor iedereen weggelegd. Ze vraagt of de gemeente bereid is 
laptops te verstrekken aan kinderen van de Leonardoschool.

Wethouder ASSCHER meldt dat het college positief is over het initiatief. Om 
kinderen recht te doen is passend onderwijs nodig. Daarbij kun je niet alle kinderen over 
één kam scheren. Er zijn vormen van speciaal onderwijs nodig voor kinderen die door 
welke oorzaak dan ook ook het reguliere onderwijs niet kunnen volgen en dat geldt ook 
voor een groep van de hoogbegaafde kinderen. Zo’n 2% van de schoolpopulatie kan tot 
de groep hoogbegaafden worden gerekend. Veel van die kinderen vinden hun weg prima 
in het reguliere onderwijs. Een ander deel heeft baat bij een plus op het reguliere 
onderwijs zoals bijvoorbeeld de Day a Week School dat biedt, maar een aantal kinderen 
heeft echt behoefte aan bijzonder voltijdsonderwijs. Hij is positief over het initiatief van 
Amos. De pitch heeft Amos maandagavond gehouden. Amos heeft daar zijn eerste 
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plannen gepresenteerd. De wethouder kijkt met een positieve instelling naar de plannen. 
De gemeente kent Amos goed. Amos zit met een groot aantal scholen in de 
verbeteraanpak om de kwaliteit van die scholen te verbeteren. Zij kan het bestuurlijk aan
en men heeft er goed over nagedacht. Hij is er positief over dat het nog voor komend 
schooljaar zal lukken. Zodra er meer bekend is, informeert hij de raad daarover. 

Hij is blij met het enthousiasme van zowel ouders als schoolbesturen van de Day 
a Week School. Er vinden nog gesprekken plaats, onder andere over wat er nodig zou 
zijn voor na 2012. Het principe van passend onderwijs is een mooi principe. De gemeente 
is gehouden datgene te doen wat ze moet doen en de scholen moeten doen wat ze 
moeten doen. Waar dat kan en moet, wil de wethouder graag helpen.

De VOORZITTER concludeert dat dit stuk volgende week als hamerstuk naar de 
raad gaat. 

Jeugdzaken

J.19.
Opvolgingsonderzoek van de Rekenkamer naar jeugdzorg, nr BD2012-002451

Mevrouw VAN DER PLIGT wijst erop dat de Rekenkamer in 2008 vraagtekens 
zette bij het aanbod van de jeugdzorg voor de twaalf- tot achttienjarigen. De Rekenkamer 
heeft dat na een aantal jaren weer onderzocht en ook de uitvoering van de licht 
pedagogische hulpverlening meegenomen. De Rekenkamer noemt een aantal 
aandachtspunten voor de gemeente, de stadsregio en de Provincie. 

Bij de gemeente blijkt dat het aanbod voor jongeren met angststoornissen, 
depressies en gedragsproblemen nog steeds ontbreekt. Ze vraagt de wethouder dat met 
spoed in kaart te brengen. Het is heel belangrijk in het kader van de overheveling van de 
hele jeugdzorg naar de gemeente. Eigenlijk is de motie niet goed uitgevoerd. Er ligt ook 
een probleem bij de informatieuitwisseling met de Ouder & Kindcentra. De SP was er niet 
blij mee dat het gedecentraliseerd werd naar de stadsdelen. Nu verloopt de uitwisseling 
van informatie tussen de centraalstedelijk aangestuurde projecten niet goed. Voor de 
overige vormen van jeugdhulpverlening ontbreekt veelal informatie, zodat er weinig zicht 
is op succesvolle of minder succesvolle trajecten. Voor de transitie moet op z’n minst 
helder zijn wat er wel of niet succesvol is. 

Mevrouw ULICHKI wijst erop dat vooral angststoornissen, depressies en 
gedragsproblemen een rol spelen bij de top 600. Ze hoort graag in hoeverre dit effect 
heeft op die top 600.

Wethouder ASSCHER is bereid dat snel te inventariseren. De decentralisatie van 
de OKC’s staat los van het probleem van informatieuitwisseling. Hij denkt als oplossing te 
gaan werken met gezamenlijke teams, waarin de stad, jeugdhulpverlening, jeugdzorg en 
de scholen met hun maatschappelijk werk zitten. Er komen straks mogelijkheden om 
minder bureaucratisch de problemen van kinderen op te lossen. Er dient een heldere 
afweging gemaakt te worden over wat je wel of niet doet. Dat zit ook al in het Om-het-
kind-project. Het gaat niet alleen om de prijs, maar ook om effectiviteit. Het nadenken over 
effectiviteit gaat door en de informatie die daarover bekend is, zal gedeeld worden. Het 
verband met de top 600 laat geen direct causaal verband zien, maar als het preventieve 
systeem van de jeugdhulp goed is geregeld, zullen waarschijnlijk minder kinderen zo ver 
afglijden dat ze beroepscriminelen of veelplegers worden. In die zin is er dus wel een 
sterk verband. De opdracht om dit te gaan doen is van belang voor veel kinderen en ook 
voor de samenleving als geheel.

Mevrouw ULICHKI vraagt of de top 600 nog onvoldoende aanbod krijgt.

Wethouder ASSCHER heeft niet die indruk. Het zorgaanbod voor de top 600 
gebeurt onder toezicht van de wethouder Zorg. Wethouder ASSCHER houdt zich vooral 
bezig met de preventieve interventie op de broertjes of kinderen van de top 600-daders.
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Mevrouw VAN DER PLIGT zou dit graag in de raadsvergadering in juni 
behandelen. Ze wil dan een motie met een tijdpad indienen

De VOORZITTER concludeert dat dit punt naar de raad gaat.

J.20.
Notitie integrale aanpak voor kwetsbare meisjes en jonge vrouwen, nr. 
BD2012-002040 

Mevrouw ULICHKI moet constateren dat het aanbod voor meisjes in Amsterdam 
meer aandacht moet krijgen dan nu het geval is. Nu het meidenplaza niet meer bestaat en 
de middelen nog op de rekening van de gemeente staan, zou het meidenwerk in 
Amsterdam daarmee een start kunnen maken. Ze bedankt de wethouder voor zijn notitie, 
maar ze is niet tevreden over de uitwerking zoals die er nu ligt. Het is een startnotitie, een 
kader om zaken verder uit te werken, maar het is te mager. Suïcidaal gedrag is hoog en 
dan is een andere website opzetten echt een te geringe actie. Voor de andere onderdelen 
geldt dat in mindere mate. Ze verzoekt de wethouder het stuk terug te nemen en in 
samenwerking met de Amsterdamse meidennetwerken in de stadsdelen meer focus aan 
te brengen. Die tweemaal 50.000 euro verdient een concrete begroting en een betere 
uitwerking.

Wethouder ASSCHER beaamt dat het een belangrijk onderwerp is, maar dat 
betekent nog niet dat er een ronkende visie met grote oplossingen tegenover moet komen 
te staan. Hij heeft geprobeerd in te zoomen op een aantal acties die kunnen helpen om 
het probleem aan te pakken. Belangrijker dan de website is het beïnvloeden van 
organisaties die in hun werk te maken hebben met meisjes en jonge vrouwen en ze meer 
bewust te maken van de problemen die spelen. Het is inderdaad een groep die vergeten 
dreigt te worden. Meer mensen hebben last van de problemen van jongens. Hij is niet 
onmiddellijk geneigd het stuk terug te nemen. Dit is echt de uitkomst van een zoektocht 
waarbij de wethouder niet over één nacht ijs is gegaan. 

Mevrouw ULICHKI vindt dat de vraag in eerste instantie op ambtelijk niveau ligt in 
de samenwerking met partijen die in de stad hiermee bezig zijn. Wie moet er nu zicht
krijgen op de zorgvraag van meiden, wie is daarvoor verantwoordelijk? Weerbaarheid 
vergroten, bestaat dat al? Wie is verantwoordelijk? De kracht van meidennetwerken, 
welke meidennetwerken? Bij de acties staat een aantal organisaties genoemd, maar bij 
het jongerenwerk in de stadsdelen zou een aantal meidennetwerken actief zijn. Is er een 
stedelijk netwerk? Is dat relevant? Suïcide is een probleem, welke actie meer dan een 
website komt daarvoor? 

Mevrouw DE SOETE begrijpt de grote betrokkenheid van mevrouw Ulichki maar het 
lijkt alsof zij in een nota de informatie die overal in de stad te vinden is, bij elkaar wil 
krijgen. Dat is zonde van de ambtelijke inzet.

Mevrouw ULICHKI wil het niet over de schutting gooien. Stadsdelen zijn 
verantwoordelijk voor het jongerenwerk, maar zij wil graag weten wat daar gebeurt. 

Wethouder ASSCHER wil het ook niet over de schutting gooien. Voor een aantal 
van de zojuist gestelde vragen staan de antwoorden toch in het stuk vermeld. De acties 
zijn echter niet uitputtend. Hij stelt voor met deze nota een halfjaar aan de slag te gaan en 
dan terug te komen met de resultaten. Dan kan mevrouw Ulichki bezien of ze een nieuwe 
nota wil. Dat voorkomt tijdverlies. 

Mevrouw ULICHKI vindt dit een goed voorstel. 

De heer POORTER maakt zijn excuses voor zijn late komst. De analyse in het stuk 
is heel terecht. Hij deelt de opmerkingen van mevrouw Ulichki dat de scherpte in de acties 
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hier en daar ontbreekt, met name bij het punt suïcide. Hij ziet de intenties en hij is blij dat 
het geld nu kan worden ingezet. Hij steunt het van harte dat dit geïncorpereerd wordt in 
het jongerenwerk nieuwe stijl, waarbij hij extra zal opletten hoe bij aanbestedingen in de 
stadsdelen meidenwerk als een vaste categorie wordt opgenomen en nageleefd.

Mevrouw VAN DER PLIGT vraagt of de gemeente in de gaten moet gaan houden 
dat de stadsdelen het meidenwerk een plek geven.

De heer POORTER heeft vanmorgen in een bespreking over het welzijnswerk in 
het kader van het portefeuillehoudersoverleg erop gewezen dat de raad wil dat er snel 
afspraken komen tussen de stadsdelen in het kader jongerenwerk nieuwe stijl. Het stelt 
hem gerust dat het meidenwerk in ieder geval een vast onderdeel wordt bij de stadsdelen. 
Tempo maken is belangrijk en hij zou graag zien dat de wethouder aan de slag gaat en 
over een halfjaar helder wordt welke acties zijn opgepakt en wat daarvan de resultaten 
zijn.

De VOORZITTER concludeert dat de wethouder aan de slag gaat en over een 
halfjaar verslag doet.

E.22.
Beantwoording schriftelijke vragen van het raadslid mevrouw Van der Pligt 
van 25-01-2012 inzake uitspraken van wethouder Asscher over de staking in 
het voortgezet onderwijs op 26-01-2012, nr. BD2012-003737

Mevrouw VAN DER PLIGT heeft hierover schriftelijke vragen gesteld, omdat 
wethouder Asscher op AT5 had aangegeven dat hij het niet redelijk vond dat scholen 
dichtgingen en leraren staakten. Ze heeft gevraagd of het recht op staken beperkt moet 
worden en ze heeft ernaar geïnformeerd of de wethouder zich moet bezighouden met 
stakende leerkrachten. De wethouder heeft aangegeven dat iedereen het recht heeft op 
staken, maar dat het belang van de leerlingen vooropstaat. Leerlingen die straks examen 
moeten doen, zijn niet gebaat met stakende leerkrachten, maar evenmin met 
overspannen leerkrachten. Die leerkrachten gingen niet voor niets staken. Het college 
gaat niet over stakingsacties en de effectiviteit daarvan. In dit geval was het de moeite 
waard om met respect voor het stakingsrecht de belangen van de leerlingen te 
beschermen. Ze vraagt of het de taak van de wethouder is, die boven de partijen staat, 
om zich hiermee te bemoeien. Mevrouw Van der Pligt neemt aan dat de wethouder zijn 
standpunt aan de scholen heeft doorgegeven, want hij zei dat hij tegen het dichtknallen 
van scholen is vanwege de staking. Ze vraagt waarom de wethouder dit niet met de 
scholen heeft besproken, maar wel in de media brengt. Voorts merkt de wethouder op dat 
het college het belang van leerlingen voor ogen heeft. Ze vraagt of de wethouder denkt 
dat leerkrachten dat niet hebben meegewogen in hun beslissing. Dat is echt een 
minachtende uitspraak richting leerkrachten.

Wethouder ASSCHER begrijpt dat de SP ontevreden is over de beantwoording. Hij 
doet niets af aan het recht op staken. Op sommige scholen was een vorm gekozen 
waarbij wel gestaakt werd, maar de toetsen daar niet onder leden. Omdat het zijn taak is 
op te komen voor de belangen van de leerlingen, vond de wethouder dat gepast. In de 
media heeft hij in alle toonaarden duidelijk gemaakt dat het college niet gaat over het 
recht van de stakers. Uiteindelijk beslist de rechter of een staking rechtmatig is.

Mevrouw VAN DER PLIGT heeft de wethouder niet gehoord over de 
schoonmaakstaking. Ze heeft de wethouder horen suggereren dat leerkrachten het 
belang van de leerlingen niet voor ogen hebben gehad en zomaar zijn gaan staken voor 
hun eigen belang. 

Wethouder ASSCHER heeft zich achter de staking van 6 maart jl. geschaard, juist 
vanuit het belang van de kinderen. Dat het college zich achter het belang van de 
leerlingen schaarde, betekent niet dat leerkrachten dat niet zouden doen. Hij bedoelde 
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met zijn opmerking dat het college zich niet geroepen voelde het belang van de 
werknemers voorop te stellen. Hij heeft niets gezegd over de afweging van leraren. Voor 
het college prevaleerde het belang van de kinderen en niet het belang van de 
werknemers.

De VOORZITTER concludeert dat dit punt voldoende aan de orde is geweest.

De VOORZITTER zal de heer Van Drooge vragen wat hij met zijn actualiteit wil. Hij 
sluit de vergadering om 17.30 uur.
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