Informatie over
indicator
Indicator

Wat doet de gemeente?

Wat is …

De gemeente wil dat de Metropoolregio
Amsterdam (inter)nationaal gezien een aantrekkelijk vestigingsklimaat heeft. Door (internationale) bedrijven aan te trekken, te behouden
en te ondersteunen bij uitbreidingen, spant de
gemeente zich in voor werkgelegenheid,
duurzaamheid en innovatie in de regio.

de Metropoolregio?
De Metropoolregio Amsterdam, ook
bekend als MRA, is een bestuurlijk
samenwerkingsverband
van
de
provincies
Noord-Holland
en
Flevoland, 32 gemeenten en de
Vervoerregio Amsterdam.

Hoe meet de gemeente dit?

De MRA omvat een gebied in het
noordelijke deel van de Randstad en
strekt zich uit van IJmuiden tot
Lelystad en van Purmerend tot de
Haarlemmermeer.

Door te kijken naar het aantal nieuwe internationale bedrijven dat zich per jaar in de
metropoolregio vestigt.

Peilwaarde
(2018)

Rekening
2017

Begroting
2019

153
2018

bedrijven

143

bedrijven

€ 2,3

153

bedrijven

115

Nieuwe arbeidsplaatsen door
internationale bedrijven
2018

mln.

bedrijven

4.170

24

20

2014

156
153

2014

139

2015

2016

2017

bedrijven
per jaar

2015

17

2016

23

26

2017

2018

Definitie:
Alle nieuwe internationale
bedrijven in de regio die op
het moment van vestigen én
naar verwachting na drie
jaar
tenminste
één
medewerker
in
dienst
hebben.
Deze definitie wordt gebruikt
omdat
Amsterdam
inbusiness (aib) niet alleen de
vestiging van grote bedrijven
wil volgen, maar ook,
vanwege het groeipotentieel,
kleine bedrijven. Brievenbusfirma’s worden echter niet
meegeteld.
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Een andere definitie voor het
tellen van internationale
bedrijven gebruiken?
Klik hier

Dit is een factsheet uitgebracht op 28 november 2019 als tussenpublicatie van het onderzoek van de Rekenkamer Metropool
Amsterdam naar de bruikbaarheid van indicatoren in de begroting van de gemeente Amsterdam. Zie voor meer informatie over dit
onderzoek en gedetailleerde bevindingen: https://www.rekenkamer.amsterdam.nl/onderzoek/bruikbaarheid-van-indicatoren/

Indicator – Internationale bedrijven
• De indicator is voldoende duidelijk en specifiek geformuleerd: het is helder wat er
wordt gemeten. Daarentegen is niet expliciet vermeld dat de indicator een 'bruto'
toename betreft: er is gekozen geen rekening te houden met vertrokken bedrijven.
Wél zijn alle kwantitatieve gegevens ingevuld.

Bevindingen

• De indicator is grotendeels betrouwbaar tot stand gekomen. Het gerapporteerde
aantal nieuwe internationale bedrijven komt overeen met de achterliggende
administratie en de definities en criteria die door de jaren heen zijn gebruikt, zijn
grotendeels consistent gebleven.
• Er is sprake van een voldoende relevante indicator. Een kanttekening is dat het accent
bij het aantrekken van internationale bedrijven inmiddels verschuift naar bedrijven
die kwaliteit voor de stad opleveren (bijvoorbeeld de bijdrage aan innovatie). De
huidige indicator meet deze kwaliteit van nieuw gevestigde bedrijven niet.
• In de begroting wordt de indicator onvoldoende toegelicht. Er is geen duiding van de
indicator of een toelichting op de gekozen peil- en streefwaarden, hoe er precies
geteld wordt en hoeveel geld van de gemeente met deze activiteit is gemoeid.

Welke invloed heeft de huisvesting van buitenlandse medewerkers op de
woningvoorraad voor Amsterdammers?
Een precieze analyse hierover ontbreekt. Een directe relatie met de vestiging van
internationale bedrijven is er volgens aib ook niet altijd, omdat buitenlandse
medewerkers kunnen werken bij zowel Nederlandse als internationale bedrijven.

In hoeverre levert het beleid nieuwe banen op voor Amsterdammers?
In 2018 was er sprake van 4.170 extra arbeidsplaatsen. Het is vaak zo dat de
arbeidsplaatsen openstaan voor zowel nationale als internationale werknemers. Door
de open markt, internationalisering en krapte op de arbeidsmarkt blijft het volgens aib
zo dat werknemers van buiten Nederland worden aangenomen.

Vragen van het burgerpanel

Om wat voor soort bedrijven gaat het?
Elk jaar wordt door aib gerapporteerd uit welke sector de bedrijven komen. Life
Science & Health was in 2018, door de komst van het Europees Medicijnagentschap, de
dominante sector (9 nieuwe bedrijven, 1.359 nieuwe arbeidsplaatsen), gevolgd door
ICT (39 bedrijven, 824 nieuwe arbeidsplaatsen) en de creatieve sector (21 bedrijven,
635 nieuwe arbeidsplaatsen).

Wat zijn de kosten voor het aantrekken van bedrijven?
De gemeente Amsterdam betaalt een deel van de kosten van aib: zo'n € 0,8 miljoen aan
materiële kosten (niet-personeel). Daarnaast maakt de gemeente Amsterdam
personeelskosten. Deze worden op € 1,5 miljoen geraamd. Daarmee kost aib de
gemeente Amsterdam in totaal ongeveer € 2,3 miljoen.

Waarom is gekozen voor peiljaar 2018?
Aib geeft hierover aan dat de doelen aan het begin van de raadsperiode door de raad
zijn vastgesteld voor vier jaar. Met de vaststelling van de huidige doelen is door het
bestuur gekozen om de meest recente cijfers als peilwaarde op te nemen. In het geval
van deze indicator is dat de realisatie van 2018 geweest, namelijk 153 bedrijven.

