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Amsterdam decentraliseert de bezuinigingen  

Amsterdam kraakt  
Reorganisatie, dat is het gevleugelde 

woord in Amsterdam. Het is een soort 

modeverschijnsel. Een zichzelf 

respekterend stadsbestuur onder 

leiding van de PvdA denkt daaraan 

mee te moeten doen. Efficiëntie en 

kostenbeheersing. Wat betekent het 

voor de mensen, de ambtenaren die 

bij de verschillende diensten werken? 

Dat ze met minder mensen meer 

moeten doen tegen een lagere belo-

ning. Wat betekent het voor de bur-

gers? Dat er minder service gegeven 

wordt voor dezelfde of hogere kosten.  

jesmaat of te laat de financiën voor hun 
eigen takenpakket. Wat dichter bij de 
bevolking komt, zijn de bezuinigingen. 
 
Voorkeursbeleid loopt dood 
Maar ook bij de diensten die níét onder de 
stadsdeelraden vallen, vinden grote reor-
ganisaties plaats. Taken worden afgesto-
ten en initiatieven voor nieuwe taken 
blijven uit. Daardoor blijft ook het zogehe-
ten voorkeursbeleid van de gemeente 
Amsterdam - banen voor vrouwen en 
ethniese minderheden - steken in mooie 
notaas en beloften. Door inkrimpingen, 
verschuivingen van taken en herplaatsing 
van de betreffende ambtenaren komen er 
niet of nauwelijks banen vrij of mensen 
erbij. Voor zover vrouwen en migranten 
door het voorkeursbeleid binnen zijn 
gekomen, staan hun banen al weer op de 
tocht. Alleen al op de sekretarie, waar op 
dit moment de akties losgebarsten zijn, 
dreigen drie tot vierhonderd van de zes-
tienhonderd ambtenaren ontslagen te 
worden. 
 
Nu de ambtenaren inzien wat de plannen 
van het gemeentebestuur werkelijk inhou-
den, is de ongerustheid groot. De veelheid 
aan akties van de afgelopen tijd is daar-
van een uiting. We hebben ze gezien bij 
diensttakken als WSBZ, Openbare Wer-
ken, de sekretarie, GVB, GEB enzovoort. 
En dat is geen wonder, want in al die 
diensten spelen de genoemde problemen, 
neemt de werkdruk toe en dreigen banen 
te verdwijnen. Wethouder Jonker heeft al 
gezegd dat tot 1990 vijftienhonderd 
arbeidsplaatsen ingeleverd moeten wor-
den. 
Voor het thans werkende personeel wordt 
ook geen garantie gegeven dat zij hun 
baan zullen behouden. Het personeel eist 
evenwel zekerheid. Maar het kollege van 
Burgemeester en Wethouders wil tot nu 
toe die garantie niet geven en komt niet 

verder dan een zogenaamde inspan-
ningsverplichting. Dat houdt bijvoorbeeld 
in dat een straatmaker straks zijn werk 
kan behouden, maar dan wel moet ak-
septeren dat hij in de toekomst papiertjes 
moet prikken... 
Gelijkertijd pakken partikuliere bedrijven 
het echte vakwerk, het straatwerk. De 
uitbesteding van gemeentetaken aan 
partikuliere bedrijven blijft gehandhaafd 
en is in volle gang. Volstrekt idioot, omdat 
kappen met dat beleid de enige manier is 
om gemeentelijke werkgelegenheid te 
garanderen en uit te breiden. En dan 
wordt als argument gebruikt dat werk bij 
derden ook werk is en zo ook arbeids-
plaatsen ontstaan. 
Dan ontstaat de situatie dat amsterdam-
mers maar buiten Amsterdam werk 
moeten zoeken - zoals minister De Ko-
ning onlangs beweerde - en brabanders, 
zeeuwen en limburgers via partikuliere 
firmaas in Amsterdam werken. Geografie-
se mobiliteit noemen ze dat. Mensen 
worden op het schaakbord van Neder-
land als pionnen van hot naar her ge-
schoven. Wat je ver haalt, is lekker... en 
vooral goedkoop. Erg prakties vind ik het 
niet. 
 
Voor de amsterdamse ambtenaren lijkt 
de grens bereikt. Het zit er in dat we tot 
gezamenlijke akties komen - 
‘gemeentebreed’. De plaatselijke Ab-
vaKabo-leiding komt ook nog wel zo ver. 
Akties voor behoud en uitbreiding van 
werkgelegenheid zijn hard nodig, want 
van de 0,7 procent loonsverhoging die de 
AbvaKabo met minister Van Dijk is over-
eengekomen, worden we ook niet veel 
wijzer. 
 
Hans Staphorsius 
(kaderlid AbvaKabo, werkzaam bij GEB 
Amsterdam) 

In mijn sektor en ook bij andere diensten 
moeten de mensen langer wachten tot de 
werkzaamheden worden verricht. Bij het 
GEB (Gemeente Energie Bedrijf) bijvoor-
beeld betekent het dat storingen minder 
snel worden opgelost, aansluitingen later 
plaatsvinden en de tarieven en kosten 
fors zijn gestegen. Tel uit je winst. 
 
Deelraden kosten geld en werk 
Dat is een reden om je bezorgd te maken. 
Maar niet de enige reden. Want wat te 
denken van de afbraak van de werkgele-
genheid die dergelijke reorganisaties met 
zich meebrengen? Amsterdam heeft toch 
al het hoogste percentage werklozen en 
een groot deel van onze amsterdamse 
bevolking, ik dacht 40 procent, moet 
rondkomen van een minimumuitkering. 
Het amsterdamse gemeentebestuur 
speelt hier als grootste werkgever op een 
negatieve manier op in. De werkgelegen-
heid in Amsterdam wordt stelselmatig 
afgebroken. De slogan is dat het goedko-
per, efficiënter en dus met minder men-
sen moet. Het gemeentebestuur, dat 
jarenlang niet bij machte is geweest de 
dure ‘overhead’ weg te werken, probeert 
nu door middel van de opdeling in stads-
deelraden de bezem door de bedrijven en 
de diensten te halen. 
De oorspronkelijke bedoeling was dat de 
Binnen Gemeentelijke Decentralisatie 
(BGD) ‘budgettair neutraal’ zou zijn. De 
extra kosten van de zestien stadsdeelra-
den zouden goed gemaakt worden door 
de kortere lijnen van een efficiënter appa-
raat. Er is nota bene een motie van de 
PvdA en VVD aangenomen dat de BGD 
geld moest opleveren. Nu zijn we zelfs zo 
ver dat er dik geld bij moet. De bezem van 
burgemeester Van Thijn en wethouder Etty 
moet 155 miljoen gulden bij elkaar zien te 
vegen. 
De BGD zou het bestuur dichter bij de 
bevolking moeten brengen. De praktijk is 
dat grote delen van de gemeentelijke 
dienstverlening om zeep worden gehol-
pen. Diensten worden ingekrompen of 
geprivatiseerd. De stadsdeelraden krijgen 
de door Den Haag gedikteerde bezuinigin-
gen doorgeschoven. Ze ontvangen mond-
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