
 In de wijken   In Zuid komen 3 opvanglocaties voor mensen zonder gel-
dige verblijfspapieren. Dat is een besluit van het college van burge-
meester en wethouders. Buurtbewoners worden van harte uitgenodigd 
iets met of voor de bewoners van de opvanglocaties te organiseren. 

Hulp

‘Opvang Gerard Doustraat gaat in maart open’

HVO-Querido verzorgt de opvang. 
Teammanager Conrad Köckert vertelt: 
“De gemeente wil mensen zonder papie-
ren in de wijken opvangen. Op kleine lo-
caties, zodat ze de rust kunnen vinden 
om aan hun toekomst te werken. Als ze 
op straat leven, lukt dat niet. Dan zijn ze 
alleen bezig met overleven.” 
 
Start met 30 bewoners 
“De opvang op de Gerard Doustraat gaat 
het eerst open”, zegt Köckert. “Volgens 
planning komen de eerste bewoners op 
23 maart. De zolder kan nog niet worden 
verbouwd. We starten daarom met 30 
mensen, later worden het er 38.” 
 

Buurt 
“We organiseren een open dag voor 
buurtbewoners. Dat doen we ongeveer 
een maand nadat de eerste bewoners op 
de Gerard Doustraat zijn komen wonen. 
Buurtbewoners zijn van harte uitgeno-
digd om iets met onze bewoners te orga-
niseren. Bijvoorbeeld een eetclubje of 
samen muziek maken.” 
 
Toekomstplannen 
“Mensen zonder geldige verblijfspapie-
ren mogen maximaal 1,5 jaar in de op-
vang wonen. Ze doen samen het 
huishouden: boodschappen halen, koken 
en het huis schoonmaken. Overdag doen 
ze mee aan verschillende activiteiten. 

Doel van het programma is dat ze een 
plan maken voor hun toekomst, binnen 
of buiten Nederland.” 
 
Ook iets doen 
De opvanglocatie in de Pieter Aertsz-
straat gaat begin april open. Die aan de 

Van Leijenberghlaan medio mei. Als u in 
de buurt van een opvanglocatie woont en 
iets wilt betekenen voor de opvang 
stuurt u een e-mail aan:  
ongedocumenteerden@amsterdam.nl.  
 
www.amsterdam.nl/ongedocumenteerden

Conrad Köckert: ‘De gemeente wil mensen zonder papieren in de wijken opvangen’
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 Toeristen  Amsterdam is een drukke stad die 
schoon en veilig moet zijn. Straten, stoepen, 
kades en bruggen moeten in goede staat zijn. 
Voor dit onderhoud van de stad is geld nodig. 
De gemeente vindt het eerlijk een grotere bij-
drage te vragen aan bezoekers van de stad. Zij 
maken gebruik van de openbare ruimte en 
zorgen voor extra druk op de weinige ruimte.

Gemeentebelasting

Bezoekers betalen meer belasting

Daarom wordt de toeristenbelasting ver-
hoogd. Er is ook reclamebelasting inge-
voerd. En deelnemers aan rondleidingen 
gaan ook belasting betalen.  
  
Toeristenbelasting 
Net als in 2019 betalen gasten 7 procent 
toeristenbelasting over de overnach-
tingsprijs. Vanaf 2020 komt daar een vast 
bedrag bij. Hotelgasten betalen dan 3 
euro per nacht en campinggasten 1 euro 
per nacht. Jongeren tot 16 jaar hoeven dat 
bedrag niet te betalen. Voor vakantiever-
huur en Bed & Breakfast wordt het tarief 
10 procent van de overnachtingsprijs.  
  
De belasting op commercieel amusement 
gaat omhoog. De gemeente maakt hier 
ook kosten voor. Het tarief stijgt in 2020 
van 0,66 cent naar 1,50 euro per persoon. 
De heffing geldt al voor passagiers van 
hop-on hop-off bussen en rondvaarten. 
Vanaf 2020 betalen ook deelnemers aan 
rondleidingen deze belasting. Vanaf 2021 
gaat de belasting ook gelden voor evene-
menten in de openbare ruimte, waaron-
der festivals. 
 
Reclamebelasting 
Om reclame in de openbare ruimte terug 
te dringen, is reclamebelasting inge-
voerd. Bijvoorbeeld voor gevelreclame, 
raamreclame, abri's en vlaggen. Het for-
maat van de uitingen bepaalt de kosten. 
In drukke delen van de stad is de recla-
mebelasting hoger dan in minder drukke 
delen. 
 
Belastingen bewoners 2020 
Verschillende gemeentebelastingen gaan 
dit jaar omhoog. De rioolheffing stijgt 

met 5,5 procent. De tarieven voor reini-
gingsrecht gaan 4,1 procent omhoog. 
Precario voor terrassen en woonboten 
gaat tot 2021 omhoog in 2 stappen. In 
drukke delen van de stad stijgen de tarie-
ven meer dan in rustige delen. 
 
Omlaag 
De tarieven voor onroerendezaakbelas-
ting en roerenderuimtenbelasting dalen. 
Voor eigenaren van woningen wordt het 
tarief: 0,0356 procent van de WOZ-
waarde. Voor eigenaren van bedrijfspan-
den 0,13981 procent. En voor huurders en 
gebruikers van bedrijfspanden wordt het 
0,11032 procent.  
 
Kies voor automatisch betalen 
U kunt de jaarlijkse combi-aanslag sprei-
den over 8 termijnen en automatisch be-
talen. Wel zo gemakkelijk en het kost u 
niets extra. En u voorkomt extra kosten 
voor te late betaling. Op de website kunt 
u terecht voor alle belastingzaken en het 
regelen van automatisch betalen. 
www.amsterdam.nl/belasting
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Kosten van water 
In 2020 gaan de vaste kosten van water voor iedereen iets omhoog. Met dit geld 
onderhoudt en beheert Waternet de waterleidingen.  
 
De kosten per eenheid voor klanten zonder watermeter dalen. Het hangt van 
uw situatie af of u meer of minder gaat betalen, maar veel verandert er niet.  
Amsterdammers met een watermeter: 
n 0,79 euro per m3 voor uw waterverbruik. 1 m3 = 1.000 liter. 
n 0,348 euro per m3 belasting op leidingwater. 
n 75,28 euro vaste kosten per jaar voor beheer en onderhoud van de waterlei-

dingen. 
n 1,50 euro voor elke rekening per post. Digitale rekeningen zijn gratis. Kies 

dus voor een rekening per e-mail. 
n 9 procent btw over de kosten die hierboven staan. 
 
Amsterdammers zonder watermeter: 
n 66,44 euro vaste kosten per jaar voor beheer en onderhoud van de waterlei-

dingen.  
n 21,46 euro per eenheid per jaar belasting op leidingwater. 
n 1,50 euro voor elke rekening per post. Digitale rekeningen zijn gratis. Kies 

dus voor een rekening per e-mail. 
n 9 procent btw over de kosten die hierboven staan. 
 
Meer weten 
Ga voor meer informatie en de exacte kosten naar www.waternet.nl/kosten.




