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Barometer van de bedrijvige
binnenstad: feiten, cijfers en de
mening van de ondernemers

De Amsterdam City Index 2021:
slachting in binnenstad
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De Amsterdam City Index 2021:
slachting in binnenstad
Amsterdam City Verkiezingsdebat:

Corona richt een slachting aan in de Amsterdamse binnenstad. De bezoekerseconomie is
vrijwel stilgevallen. Daardoor staan veel ondernemers aan de rand van de afgrond, blijkt
uit de Amsterdam City Index 2021. Voor het eerst komt het algemene indexcijfer onder de
100.

andere toeristen, en ondernemers koesteren
Over de Amsterdam City Index 2021

Algemene indexcijfer historisch laag
Na jarenlange groei staan de meeste ondernemers er na een heftig coronajaar slecht voor,
blijkt uit de Amsterdam City Index 2021. Deze dertiende City Index werd op 11 maart tijdens
het Amsterdam City Verkiezingsdebat gepresenteerd. De omzetten zijn gekelderd, perspectief ontbreekt, de schulden lopen op en de spaarpotten zijn leeg. Zonder omzet hebben
ondernemers geen kansen op voortbestaan. Voor het eerst is het algemene indexcijfer
onder de 100 gedoken; het komt dit jaar uit op een sombere 97 (in 2020 was dit nog 106).
‘Na 16 jaar opgeven? No way! Dit is het leukste werk dat ik tot nu toe heb gedaan’

DOWNLOAD
DE AMSTERDAM CITY INDEX 2021 (PDF)

90% vastberaden erbovenop te komen
Hoopgevend is de vastberadenheid van de ondernemers om er bovenop te komen: negen
van de tien ondernemers zegt (zeer) gemotiveerd te zijn om alles op alles te zetten om
de coronacrisis door te komen. “Na 16 jaar opgeven? No way! Dit is het leukste werk dat
ik tot nu toe heb gedaan”, zegt een van de ondernemers. Om de bezoekerseconomie in de
binnenstad weer vlot te trekken, hebben zij wel de hulp nodig van iedereen die hier een
bijdrage aan kan leveren.

Liever een gedrukte versie? Mail je naam en
adres naar secretariaat@amsterdamcity.nl en
vraag naar de samenvatting van de
Amsterdam City Index 2021.

Amsterdam City Verkiezingsdebat:
andere toeristen, en ondernemers koesteren
Hoe ging de gemeente om met de ondernemers tijdens de coronacrisis en hoe moet het straks verder met de binnenstad? Deze
vragen stonden centraal in het Amsterdam City Verkiezingsdebat
op 11 maart met de Amsterdamse fractievoorzitters van GroenLinks, D66, PvdA, SP, VVD en het CDA. Namens de ondernemers
waren Sergio Segers (Tourism Group International), Hans Verhoeven (Gays & Gadgets) en Willem Koster (voorzitter Amsterdam
City) aanwezig.
Oppositiepartijen CDA en VVD waren kritisch op de rol van het
stadsbestuur. Het zou te lang hebben geduurd tot de gemeente
met steunmaatregelen kwam en de lasten zouden eerder zijn
verhoogd dan verlaagd. De gemeente biedt op allerlei manieren
steun, reageerde Zeeger Ernsting (GroenLinks). Onder meer door
verlaging van de precario voor terrassen en van de reclamebelasting, en door 50 procent huurverlaging bij gemeentevastgoed voor
de maanden waarin de ondernemer noodgedwongen is gesloten. Afgelopen zomer is 50 miljoen vrijgemaakt om de culturele
sector en ondernemers te ondersteunen, gaf hij aan, en er is meer
nodig. Het stadsbestuur wil dat niet zoeken “over de rug van de
allerkwetsbaarsten” (uitgeprocedeerde asielzoekers, zoals de VVD
suggereerde). Ernsting: “Een gemeente moet een sluitende begroting afleveren, meerjarig. Dat is een verplichting van de wet. We
kunnen geen financieringstekort hebben, zoals het Rijk. We gaan
dat geld vinden, maar dat kost tijd.”
‘Het besef dat het uitblijven van snel herstel tot onherstelbare
schade zal leiden voor ondernemers, cultuurinstellingen, openbare
voorzieningen en dus ook bewoners, lijkt te ontbreken’

Minder vakantievluchten
De binnenstad gaat er na de coronacrisis anders uitzien, wat de
fractievoorzitters en de aanwezige ondernemers betreft. Reinier
van Dantzig (D66) wil “in Den Haag, misschien zelfs wel in Europa”,
regelen dat er minder vakantievluchten plaatsvinden. “Die Engelsen die uit Liverpool overvliegen om hier verkleed als piemel door

de straten te gaan lallen, hebben we echt niet nodig.” Hij vindt dat
er andere toeristen naar de stad moeten worden getrokken. “Dat
zijn niet alleen maar mensen met de dikste portemonnee. Dat zijn
mensen die komen voor de cultuur, misschien ook wel om iets te
veel te drinken in een nachtclub, misschien voor voetbal, maar
niet om in een portiek te pissen.”
‘Aanpakken van bezoekers die overlast geven in de binnenstad.
Er is met name ‘s nachts te weinig blauw op straat en er wordt niet
hard genoeg opgetreden’

Ruimte voor ondernemers die bijdragen
Dit is ook hét moment om “de zoveelste witwaswafelbakker” uit
de binnenstad te weren, zei Sofyan Mbarki (PvdA). Door goed
samen te werken met de Belastingdienst en de politie. En door,
als winkels leeg komen te staan, een vergunningsplicht invoeren
om te kunnen brancheren. Zodat ondernemers die bijdragen aan
de stad en de economie een plek in de binnenstad kunnen krijgen.
Het moet ook afgelopen zijn met de vercommercialisering en het
grote geld, waar de afgelopen jaren steeds meer nadruk op is komen te liggen, zei Erik Flentge (SP). “We moeten de ondernemers
koesteren en hen alle ruimte geven zich te herstellen. Want zij
creëren de banen in Amsterdam.”
“Ik verwacht hier actie op”, besloot Hans Verhoeven van Gays &
Gadgets het debat. “Ga daar wat mee doen.”
Dit waren de deelnemers aan het debat:
• Zeeger Ernsting (GroenLinks)
• Reinier van Dantzig (D66)
• Marianne Poot (VVD)
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Het Amsterdam City Verkiezingsdebat werd
11 maart 2021 live uitgezonden op AT5.

Over de Amsterdam City Index 2021
De Amsterdam City Index gaat over het ondernemersklimaat, de
bereikbaarheid, de veiligheid, de kwaliteit van de openbare ruimte
en de economie in de Amsterdamse binnenstad. Hij bestaat uit
twee onderdelen: objectieve cijfers en de stem van de ondernemer.
Voor ieder onderwerp geeft de Amsterdam City Index een objectief
cijfermatig beeld. In totaal zijn er 25 indexcijfers. In 2021 is een
extra thema toegevoegd: corona. Ook is er een doorkijkje naar de
toekomst.

Stem van de ondernemer
Daarnaast is er ruimte voor de stem van de ondernemer. Eind 2020
hebben we alle leden van Amsterdam City en onze achterban
gevraagd een online vragenlijst van Ruigrok NetPanel in te vullen
over ongeveer dezelfde onderwerpen als de indexcijfers en over
de gevolgen van corona. Dit levert per thema een rapportcijfer op.
Zo is in één oogopslag te vergelijken wat de cijfers zeggen en wat
de ondernemers in Centrum XL vinden.

Uitgebreid beantwoord
Ondernemers hebben echt de tijd genomen om de enquete in te
vullen. De vragenlijst was in zo’n tien minuten te beantwoorden,
maar de ondernemers hebben er gemiddeld twintig minuten voor
uitgetrokken. Dit laat zien hoe belangrijk zij het vinden om hun
stem te laten horen.
In deze cirkel zijn de indexcijfers van 2021 (felgekleurd) afgezet
tegen die van 2020 (pastel). In het midden staat het algemene indexcijfer van 2021. In de buitenrand staan bovendien de rapportcijfers die de binnenstadondernemers ieder thema hebben
gegeven in de ondernemersenquête van eind 2020.

Twee keer dank
Twee keer dank voor alle medewerking: dank aan alle ondernemers die de
enquête hebben ingevuld. En dank aan de
sponsoren die de Amsterdam City index mogelijk hebben gemaakt: Kroonenberg groep,
gemeente Amsterdam, FEBO, YIP Group,
Universiteit van Amsterdam, Albert Heijn
en de Beurs van Berlage.

Reacties?
Mail naar secretariaat@amsterdamcity.nl
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