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Directie Handhaving en Toezicht 
Afdeling Gebruik bouw en milieu 

Stadsdeel West 
Gemeente Amsterdam 

Memo 

Aan Deelraadsleden West 

Van Dirk de Jager 

Datum 10 102012 
Onderwerp 

Geachte raadsleden, 

Beantwoording vragen Politieke avond 25 September 2012 n.a.v. 
terugtrekken kredietbesluit Singelgracht 

Vragen W D : 

1. Wat is de reden van het terugtrekken van het voorstel. 

In het kader van de begrotingsbesprekingen zijn enkele nieuwe aanpassingen gedaan 
met betrekking tot de financien van het parkeerfonds, zoals toerekening van 
personeelkosten en de doorbelasting van de handhavingskosten. Het dagelijks bestuur 
wil gezien deze nieuwe aanpassingen meer zekerheid te krijgen over de uiteindelijke 
ontwikkeling van het fonds. Het dagelijks bestuur kiest daarbij voor een behoedzame 
lijn. Grote kapitaalsinvesteringen brengen kapitaals- en expioitatiekosten met zich mee, 
die onomkeerbare gevolgen hebben op de lange termijn. 

2. Wat zijn de ontwikkelingen, die in de brief worden genoemd? 

Tijdens de begrotingsvoorbereiding 2013 is conform het coalitieakkoord gezocht naar 
mogelijkheden om de algemene middelen te ontlasten door een check op de 
functionele toerekening van personeelsiasten van de verschillende activiteiten, die door 
de het Parkeerfonds en ISV worden gefinancierd. Hierbij bleek dat er meer 
personeellasten ten laste aan de fondsen moet worden toegerekend dan tot nu toe 
gebruikelijk was. Dit betreffen voornamelijk personeelsiasten ten behoeve van de 
voorbereiding en toezicht op projecten, die uit het fonds gefinancierd worden en de 
handhaving foutparkeren door de eigen organisatie. Daarnaast is er ook een 
verschuiving van BTW-kosten van projecten van algemene middelen naar het 
parkeerfonds. 

3. Gaat het bij de toename van de kosten alleen om personeelskosten en 
beheerskosten of ook andere kosten. 

Zoals in vraag 2 aangegeven gaat het ook om een verschuiving van BTW kosten van 
projecten in de openbare ruimte. 
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4. Hoe kan dat de reden zijn zo'n groot project uit te stellen? 

We maken voor het parkeerfonds een doorzicht van inkomsten en uitgaven tot 2025. 
Momenteel geeft dit een positief beeld. De genoemde ontwikkelingen worden 
momenteel geanalyseerd, voordat er een positief besluit over de Singelgrachtgarage 
kan worden genomen. 

Dit sluit aan bij motie (M10-1 26 januari 2010) van PvdA en GroenLinks bij de 
vaststelling van het IPvE. Deze motie ondersteunt ons besluit een extra check uit te 
voeren. 

5. Zitten er nog meer projecten in het Parkeerfonds of zijn daaraan kosten verbonden 

waarover twijfel gaat ontstaan? 

Nee. In de meerjarenraming van het fonds zijn ramingen opgenomen van alle bekende 
projecten incl. de ontwikkeling van de voorgenomen garages in de periode tot 2025, 
zoals Singelgracht, GAK, Pontsteiger en De Hallen. In de financiering van projecten in 
het fonds wordt voor ieder project afzonderlijk rekening gehouden met een bepaald 
risico en onvoorzien. Voor de grote projecten, zoals de voorgenomen parkeergarages, 
zijn de risico's in beeld gebracht en gekwantificeerd en in de kostenraming opgenomen. 

6. Wat is de nieuwe planning, wat houdt de check in en wanneer vindt die plaats? 

De extra check houdt in dat de Acam gevraagd is nog eens te kijken naar de stand van 
het parkeerfonds en dan met name de verwachte meerjarenontwikkeling van het fonds. 
Is deze juist in beeld gebracht? Met deze check wordt in week 41 gestart. De 
verwachting is dat deze afgerond is omstreeks 15 november. De uitkomsten kunnen 
dan eind november in het Dagelijks Bestuur worden besproken en daarna aan de raad 
worden toegestuurd zodat het begin december kan worden besproken. Het is de 
bedoeling de daaropvolgende raadsvergadering de Singelgracht ter besluitvorming voor 
te leggen. 

7. Waarom was er in de bestuursrapportage niets te zien van ongunstige 
ontwikkelingen? 

In de bestuursrapportage is gemeld dat het risico voor het fonds vooral gevormd wordt 
door de voorziene verlaging van de inkomsten. Op dat moment waren de genoemde 
ontwikkelingen wat betreft het moeten schuiven van kosten van algemene middelen 
naar parkeerfonds, nog niet uitgekristalliseerd. 

Vraag De Groenen: 

Blijven de processen in stadsdeel Centrum en Stadsdeel West nog parallel lopen door 
deze veranderende planning in West? 

da. De deelraad van Stadsdeel Centrum heeft besloten om te wachten op de 
besluitvorming in stadsdeel West. 

M&Lvijendelijke groet, 
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