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Onderwerp

Verslag 1e en 2e halfjaar 2009 + jaarrekening 2009 Schadebureau Noord-Zuidlijn

De commissie wordt gevraagd kennis te nemen van

1. 1e halfjaarlijkse verslag van het Schadebureau Noord/Zuidlijn 
2. 2e halfjaarlijkse verslag van het Schadebureau Noord/Zuidlijn inclusief de 

jaarrekening 2009.

Wettelijke grondslag

n.v.t.

Bestuurlijke achtergrond

Met ingang van het jaar 2007 is het Schadebureau Noord/Zuidlijn, in 
overeenstemming met de aanbeveling van de Amsterdamse Rekenkamer (RKA), 
overgegaan op een halfjaarlijkse verslaglegging. Dit heeft tot gevolg dat in het verslag 
over het eerste half jaar altijd de vastgestelde begroting voor het komende boekjaar 
wordt opgenomen. De balans en (jaar)rekening van het achterliggende boekjaar zijn 
opgenomen in ieder verslag over het tweede halfjaar. 

Reden bespreking

Ad 1: Punten van aandacht in het eerste verslag zijn:
De directe gevolgen voor de positie en werkzaamheden van het Schadebureau naar 
aanleiding van de aanbevelingen die de commissie Veerman in juni 2009 heeft 
gedaan. 
De behandeling en afwikkeling van de schadeclaims en het begeleiden van de 
verwerving van een aantal panden op de Vijzelgracht door de gemeente Amsterdam.

Ad 2: Punten van aandacht in het tweede verslag:
De 2e halfjaarrapportage geeft een weergave per hoofdstuk op het gebied van de 
organisatie, claimoverzicht en gerealiseerde/begrote uitgaven.
Als apart hoofdstuk is een vooruitblik op 2010-2017 opgenomen. Naast de financiële 
prognose is in dit hoofdstuk opgenomen welke onderwerpen in 2010 op de agenda 
staan van het Schadebureau voor aanpassing en verdere professionalisering. Het 
betreft hierbij onder meer de aanpassing van de Verordening nadeelcompensatie en 
planschade (invulling van juridische implicatie van het rapport van de Commissie 
Veerman) en de organisatorische inrichting van het Schadebureau en de behandeling 
van bouwkundige schade aan belendingen.

De gemeentelijke Ombudsman heeft eind 2009 zijn derde rapport aan het college van 
B&W aangeboden. Dit derde rapport gaat expliciet in op de afhandeling van de 
gevolgen van de verzakkingen op de Vijzelgracht. De Ombudsman heeft geoordeeld 
dat de gemeente in grote lijnen behoorlijk heeft gehandeld in de afhandeling van de 



Portefeuille 29
Agendapunt 12

Gemeente Amsterdam
Raadscommissie voor Verkeer, Vervoer en Luchtkwaliteit
Ter bespreking en ter kennisneming voor de commissievergadering 1 juli 2010

VVL

2

gevolgen van de verzakking die past bij de impact die deze gebeurtenissen hebben 
gehad.

Het eerder uitgebrachte advies van de commissie Veerman in combinatie met de 
bevindingen van Ombudsman en enquêtecommissie hebben aanleiding gegeven tot 
het in beeld brengen van wat een wenselijke verandering is in rol, functie en positie 
van het Schadebureau en welk scenario kan worden uitgewerkt. Een van de 
uitgangspunten hierbij is gelegen in het feit dat de huidige organisatievorm in 
combinatie met de wijziging van de bestuurlijke ophanging van het Schadebureau, 
verduidelijking vereist over de positionering, interne organisatie en werkprocessen.
De uitwerking van samenwerkingsvraagstukken wordt, na afstemming tussen de 
betrokken partners, in een protocol vastgelegd en ter vaststelling aan het college van 
B&W aangeboden.

Uitkomsten extern advies

De jaarrekening van het Schadebureau Noord/Zuidlijn is ter goedkeuring aangeboden 
aan de ACAM. Een reactie laat nog enige tijd op zich wachten. Zodra de ACAM het 
rapport heeft voltooid zal dit apart aan de Commissie VVL worden gezonden.

Geheimhouding

n.v.t.

Uitgenodigde andere raadscommissies

n.v.t.

Stukken

Meegestuurd 1. Verslag Schadebureau eerste half jaar 2009
2. Verslag Schadebureau tweede half jaar 2009, inclusief de jaarrekening 2009

Ter inzage gelegd n.v.t.

Behandelend ambtenaar (naam, telefoonnummer en e-mailadres)

Herman van Velsen, 3449506, h.van.velsen@sbnzlijn.nl
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