
TOESPRAAK	  RODERIC	  EVANS-‐KNAUP	  TIJDENS	  HET	  RAADSDEBAT	  OVER	  	  
BEGROTING	  2013	  OP	  WOENSDAG	  7	  NOVEMBER	  
	  
Geachte	  voorzitter,	  college,	  geachte	  raadsleden,	  dames	  en	  heren,	  
	  
Voor	  de	  beoordeling	  van	  de	  begroting	  en	  de	  voorbereiding	  op	  dit	  debat	  ben	  ik	  niet,	  zoals	  
een	  gewezen	  wethouder	  eens	  deed,	  met	  een	  rekenmachine	  alle	  bedragen	  nagelopen,	  
zoekend	  naar	  een	  fout.	  Voor	  de	  beoordeling	  van	  deze	  begroting	  hebben	  wij	  vooral	  
gekeken	  in	  hoeverre	  dit	  een	  goede	  uitwerking	  is	  van	  de	  Kadernota	  en	  dan	  constateren	  
wij	  dat	  wij	  in	  grote	  lijnen	  blij	  moeten	  zijn	  met	  de	  begroting:	  de	  gevolgen	  voor	  de	  
Amsterdammer	  van	  de	  maatregelen	  die	  worden	  genomen	  zijn	  beperkt.	  Er	  wordt	  scherp	  
gekeken	  naar	  de	  eigen	  organisatie,	  die	  hierdoor	  efficiënter	  en	  effectiever	  zal	  worden.	  	  
	  
De	  grote	  vraag	  is	  echter:	  is	  dit	  een	  realistische	  begroting?	  Gaan	  wij	  het	  hiermee	  redden?	  
	  
Want	  de	  tekenen	  zijn	  niet	  bepaald	  gunstig:	  
	  

∗ …de	  huizencrisis	  zet	  door	  en	  zit	  nu	  al	  op	  het	  niveau	  van	  de	  stresstest	  
∗ …we	  krijgen	  te	  maken	  met	  extra	  bezuinigingen	  van	  het	  Rijk,	  die	  we	  zonder	  twijfel	  

ook	  in	  2013	  al	  zullen	  gaan	  merken	  
∗ …wij	  krijgen	  te	  maken	  met	  extra	  taken	  van	  het	  Rijk,	  die	  we	  voor	  minder	  geld	  

moeten	  uitvoeren	  dan	  voorheen	  gebeurd	  is	  
∗ …hierdoor	  krijgen	  wij	  te	  maken	  met	  extra	  personeel	  en	  extra	  frictiekosten,	  of	  dat	  

nu	  is	  om	  mensen	  in	  dienst	  te	  houden	  die	  eigenlijk	  boventallig	  zijn,	  of	  door	  
wervingskosten.	  
	  

Een	  nieuwe	  stresstest	  staat	  nu	  gepland	  voor	  het	  voorjaar.	  Dat	  is	  wat	  ons	  betreft	  te	  laat.	  
Het	  is	  van	  groot	  belang	  om	  op	  korte	  termijn	  een	  serieuze	  stresstest	  uit	  te	  laten	  voeren.	  	  
We	  moeten	  goed	  kijken	  naar	  de	  uitkomsten	  en	  zorgen	  dat	  we	  plannen	  hebben	  om	  
tussentijdse	  maatregelen	  te	  treffen.	  	  
Ook	  wij	  hebben	  op	  dit	  moment	  nog	  geen	  panklare	  oplossingen,	  maar	  wel	  hebben	  we	  een	  
suggestie.	  Een	  suggestie	  die	  we	  bovendien	  al	  eerder	  hebben	  gedaan	  en	  dat	  is:	  
	  
Zorg	  voor	  een	  volledig	  toegewijde	  wethouder	  van	  Financiën.	  
	  
Het	  vertrek	  van	  wethouder	  Asscher	  maakt	  de	  weg	  vrij	  voor	  een	  nieuwe	  
portefeuilleverdeling.	  Red	  Amsterdam	  roept	  de	  Partij	  van	  de	  Arbeid	  op	  om	  uit	  te	  kijken	  
naar	  een	  financieel	  zwaargewicht	  voor	  deze	  positie.	  
	  
Natuurlijk	  weten	  wij	  dat	  u	  het	  allen	  buitengemeen	  druk	  hebt.	  Maar	  we	  weten	  ook	  dat	  we	  
het	  in	  Amsterdam	  ook	  met	  6	  wethouders	  moeten	  afkunnen,	  zoals	  we	  dat	  voor	  2010	  ook	  
konden.	  Een	  volledig	  toegewijde	  wethouder	  van	  Financiën	  zou	  dus	  niets	  minder	  dan	  een	  
luxe	  zijn.	  	  
	  
Maar	  laten	  we	  ons	  die	  luxe	  gunnen.	  Want	  we	  staan	  voor	  een	  zeer	  uitdagende	  periode.	  
Meer	  nog	  dan	  in	  2010,	  meer	  nog	  dan	  in	  2011.	  
	  
Op	  twee	  concrete	  punten	  zien	  wij	  binnen	  de	  begroting	  nog	  ruimte	  voor	  verbetering.	  
	  



Ten	  aanzien	  van	  het	  binnenwaterbeheer	  willen	  wij	  graag	  een	  amendement	  indienen	  
waarin	  het	  college	  wordt	  opgeroepen	  om	  de	  baten	  en	  de	  lasten	  van	  het	  Binnenwatergeld	  
en	  Binnenwaterbeheer	  voor	  de	  plezier-‐	  en	  beroepsvaart	  te	  beschouwen	  als	  
communicerende	  vaten	  en	  deze	  daarom	  in	  de	  begroting	  en	  de	  afrekening	  als	  één	  te	  
behandelen.	  Want	  er	  zijn	  te	  veel	  raakvlakken	  en	  overlappingen.	  Wat	  is	  een	  illegale	  
passagiersboot?	  We	  hebben	  er	  300	  van!	  Die	  boot	  betaalt	  hopelijk	  ten	  minste	  een	  
pleziervaartvignet,	  maar	  moet	  natuurlijk	  als	  beroepsvaart	  gehandhaafd	  worden.	  
	  
Ten	  slotte	  heb	  ik	  nog	  een	  amendement,	  bedoeld	  voor	  het	  Kunstenplan.	  Daar	  willen	  wij	  
graag	  meer	  geld	  voor.	  En	  het	  zal	  u	  niet	  verbazen	  dat	  wij	  dat	  hebben	  gevonden	  bij	  de	  
zeesluis.	  De	  kans	  dat	  de	  vervroeging	  en	  vergroting	  van	  de	  sluis	  rendabel	  is,	  is	  op	  z’n	  best	  
twijfelachtig,	  terwijl	  investeringen	  in	  de	  kunst	  zich	  dubbel	  en	  dwars	  terugverdienen.	  
Daarom	  lijkt	  het	  ons	  goed	  om	  te	  stoppen	  met	  de	  zeesluis	  en	  een	  heel	  klein	  stuk	  van	  de	  
kosten,	  namelijk	  alleen	  de	  kapitaallasten	  van	  950.000	  euro	  per	  jaar,	  over	  te	  hevelen	  naar	  
het	  Kunstenplan.	  
	  
Dank	  u	  wel.	  
	  
	  


