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Zorg in de buurt – 
3 miljoen
Laagdrempelige zorg in de buurt is voor veel Am-
sterdammers erg belangrijk. Op dit moment zien 
we dat de samenwerking tussen huisartsen en 
wijkzorgteams nog niet optimaal is. Veelal komen 
welzijnsproblemen als medische zorgvragen de 
spreekkamer van de huisarts in en wordt de weg 
naar welzijnsvoorzieningen in de buurt nog niet 
altijd gevonden. Praktijkondersteuners kunnen 
een belangrijke rol spelen in betere aansluiting 
tussen de huisartspraktijk en de welzijnspunten in 
de wijk. Praktijkondersteuners bieden huisartsen 
daarnaast ondersteuning in hun praktijk, door veel 
administratieve taken uit handen van de huisarts 
te nemen. Kortom, meer en gepaste zorg voor hen 
die dat nodig hebben.

Stimuleren betaalbare StarterSwoningen – 
10 miljoen
De markt van huurwoningen is in Amsterdam ont-
zettend krap, waardoor er maar een beperkt aan-
tal betaalbare huurwoningen beschikbaar is. Om 
van Amsterdam een stad voor iedereen te houden 
wil de PvdA meer leegstaande kantoorgebouwen 
transformeren tot betaalbare starterswoningen 
met een huur van maximaal €500 per maand. 
Door extra geld vrij te maken kan het ombouwen 
naar woningen worden versneld en kunnen ge-
interesseerde ontwikkelaars verleid worden met 
een korting op de grondprijs..

leren leSgeven in grootStedelijke context - 
1 miljoen
De leerkrachten in Amsterdam zijn belangrijke 
bouwstenen voor de toekomst van onze kinderen. 
Maar lesgeven in een stad als Amsterdam kan 
soms – zeker voor een beginnende leerkracht – 
een stevige uitdaging vormen. Een klas met leer-
lingen van diverse afkomst vereist ook een meer 
diverse aanpak. En hoe maak je zaken als racisme 
en radicalisering bespreekbare thema’s in het 
klaslokaal? De PvdA wil deze startende leraren 
graag een handje helpen. We in de opleiding van 
nieuwe leerkrachten en de begeleiding tijdens 
hun eerste werkjaren, specifiek gericht op lesge-
ven in grootstedelijke context. Zo zorgen we voor 
beter onderwijs voor de kinderen en beperken we 
de uitstroom van jonge, talentvolle leraren.

amSterdam Staat er goed voor en daar Zijn we trotS op. in plaatS van afloSSingen op de 
StadSSchuld en beZuinigingen op de SubSidieS, vindt pvda amSterdam het een Stuk raadZa-
mer om te inveSteren in de Stad. omdat de amSterdammer dat verdient.



buurtveiligheid - 
4 miljoen
Sommige stadsdelen verliezen dit jaar een groot 
gedeelte van hun veiligheidsbudget. Een aantal 
activiteiten wordt vanaf nu bekostigd vanuit de 
centrale stad, maar andere activiteiten worden 
flink verkleind. Zo raken we het zicht kwijt op 
jongeren die zich razendsnel ontwikkelen van 
hangjongere tot beroepscrimineel. De PvdA vindt 
veiligheid in de buurten van groot belang en een 
voorwaarde voor leefgenot in de stad. Het wil 
daarom de investering maken om het budget niet 
te beperken en de veiligheid in de buurten op peil 
te houden. 

SubSidiebeZuinigingen terugdraaien
Ondanks de financieel gezonde staat van Am-
sterdam bezuinigt dit college voor 25 miljoen aan 
subsidies op organisaties die stuk voor stuk een 
belangrijke bijdrage leveren aan de stad. Harde 
bezuinigingen die terechtkomen in de zorg, cul-
tuur, armoede en onderwijs. Daarbij zijn de bezui-
nigingen die de stadsdelen moeten uitvoeren nog 
onbekend. De PvdA vindt deze bezuinigingen on-
bezonnen, financieel niet noodzakelijk en overbo-
dig. Door de lastenverlichtingen op ondernemers 
terug te draaien, kunnen we deze subsidiebezuini-
gingen ook ongedaan maken.

verhogen toeriStenbelaSting
Het aantal toeristen dat Amsterdam bezoekt 
groeit nog steeds stormachtig. Daar zijn we trots 
op. Het bevestigt wat wij allang weten: Amster-
dam is een prachtige stad. Maar het baart ons 
ook zorgen. Het centrum van Amsterdam piept en 
kraakt soms onder de drukte van toeristen. Desal-
niettemin besloot dit college de toerismebelasting 
vorig jaar met een half procent te verlagen naar 
5%. PvdA ziet geen enkele reden voor die verla-
ging en draait die dan ook terug naar 5,5%. Op-
brengsten: 3,5 miljoen.

geld inveSteren in plaatS van afloSSen Schuld
Dit college besluit om ruim 40 miljoen aan finan-
ciële meevallers te steken in het aflossen van de 
stadsschuld, omdat dit een verkiezingsbelofte is. 
En dat terwijl de schuld slechts 2,1% is. De PvdA 
vindt dat het aflossen van de schuld ten tijde van 
een historische lage rente een slechte investering 
is. Het vermindert daarom de aflossing met twin-
tig miljoen en steekt dit bedrag in investeringen in 
de stad.




