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Duidelijke keuzes nodig voor aanpak Wallengebied en Damrak
Stadsdeel Centrum en de centrale stad willen in het Wallengebied en rond het Damrak de
criminaliteit bestrijden en het gebied opwaarderen. Hiervoor werken zij samen in het
Coalitieproject 1012. De plannen maken echter nog onvoldoende duidelijk hoe deze
ambitie moet worden gerealiseerd. Ook zijn de verwachte kosten nog niet helemaal in
beeld gebracht. Dit maakt het voor de gemeenteraad en de stadsdeelraad Centrum
moeilijk om echt grip te krijgen op het project en afgewogen besluiten te nemen. Verdere
uitwerking van de plannen en meer toegesneden informatie over de voortgang van het
project zijn noodzakelijk. Dit schrijft de rekenkamer in het rapport Coalitieproject 1012:

Grip op ambitie?

Achtergrondinformatie
Centraal in de aanpak van het Coalitieproject 1012 staat het streven naar vermindering van
commerciële activiteiten die gevoelig zijn voor criminele invloeden of economisch laagwaardig
zijn. In de praktijk gaat het niet alleen om raambordelen en coffeeshops, maar ook om o.a.
minisupermarkten, fastfoodrestaurants, massagesalons en geldwisselkantoren. In 2007 zijn er
in het centrumgebied 444 van deze bedrijven geteld. Volgens een recente telling is dit aantal
inmiddels toegenomen tot 491.

Onduidelijk hoe groot de vermindering in het centrumgebied moet zijn

Het is duidelijk hoeveel raambordelen en coffeeshops moeten verdwijnen. De transformatie in het
centrumgebied richt zich echter op een veel grotere groep aan commerciële activiteiten. In
hoeverre het de bedoeling is om ook deze activiteiten terug te dringen is onduidelijk. Het kan
moeilijk zijn om vooraf exact te bepalen hoe groot de vermindering moet zijn om het project
succesvol te laten zijn. Deze onzekerheid maakt flexibiliteit wellicht noodzakelijk, maar mag niet
leiden tot vaagheid over wat er daadwerkelijk gaat worden gedaan. Dan is het voor de raden
onmogelijk om écht grip te krijgen op de uitvoering van het project.

Volledige kostenramingen voor het Coalitieproject 1012 ontbreken

Bij besluitvorming over het project spelen de verwachte kosten een belangrijke rol. De verwachte
kosten voor de hele looptijd van het project zijn bij aanvang echter niet volledig geraamd. Onder
andere wordt in de kostenramingen onvoldoende rekening gehouden met de mogelijkheid van
tegenvallers. Bij latere ramingen zijn de verwachte kosten weliswaar geactualiseerd, maar niet voor
het gehele project. Hierdoor hebben de raden geen volledig inzicht in hoeveel het project
uiteindelijk kan gaan kosten.

Informatie over het Coalitieproject 1012 is te weinig toegesneden op de geboekte voortgang
De raden willen uitdrukkelijk de vinger aan de pols houden bij het project. Hiervoor krijgen zij ook
veel informatie over het project, misschien wel te veel. Uit deze stroom van informatie valt echter
moeilijk op te maken of het project nog volgens planning verloopt.

Conclusies en aanbevelingen
De rekenkamer vindt dat de plannen voor het Coalitieproject 1012 meer moeten worden
uitgewerkt en dat de informatie over het project meer moet zijn toegesneden op de voortgang.
Hiervoor doet de rekenkamer negen aanbevelingen. Het college van burgemeester en wethouders
en het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum hebben aangegeven vijf aanbevelingen over te
nemen en twee aanbevelingen te willen bespreken met de raden.
Noot voor de redactie: vanaf vrijdag 23 september 2011 , 10:00 uur is het rapport digitaal beschikbaar op de website
www.rekenkamer.amsterdam.nl. Voor meer informatie: de heer drs F. Bongaerts of mevrouw Y. Huizinga, tel: 020-552 2897.

