
PvdA Congres 30 juni 2012, Verslag van de Amsterdamse afgevaardigden  Pagina 1 
Opgesteld door: Hans Aertsen, Arina Angerman, David Feltkamp, Herman  Wiersema en Hanna Luden.  

 

 

PvdA Amsterdam 
Verslag van het verkiezingscongres van 30 juni 2012 

 
 
Geachte lezers, 
Toen de leden in maart 2012 een nieuwe partijleider kozen, dacht nog niemand dat er zo kort daarna nieuwe 
verkiezingen zullen worden uitgeschreven. Op 10 april, enkele weken voor de val van het kabinet Rutte, 
presenteerde de Partij van de Arbeid het zogenaamde 7 puntenplan: PvdA Keuzes voor de toekomst van 
Nederland. Men dacht toen dat er voldoende tijd was om deze punten uitvoerig te bespreken en uit te diepen. 
Na de val van het kabinet had de PvdA een solide uitgangspunt voor een gedegen verkiezingsprogramma. 
Deze is mede door u tot stand gekomen. In dit verslag kunt u lezen over hoe wij in korte tijd het 
conceptprogramma hebben kunnen beoordelen om zo goed mogelijk onze leden te vertegenwoordigen, en 
daarmee bij te dragen aan de definitieve versie van het verkiezingsprogramma. 
 
De zeven afdelingen hebben goed samengewerkt. Gesterkt – en wijzer - door onze ervaring tijdens het vorige 
congres hebben wij nog voor de publicatie van het conceptprogramma, onze werkwijze afgestemd en ons plan 
gesmeed, onder leiding van Hans Aertsen, lid van het centrale bestuur van Amsterdam. De 
congresafgevaardigden uit de verschillende afdelingen overlegden regelmatig zoals over de digitale 
meningspeiling en de in te dienen amendementen. Een werkgroep ontwikkelde de vragen voor de digitale 
meningspeiling mede ondersteund door professionals op het gebied van enquêtering.  
 
Doel van de voorbereiding was natuurlijk onze leden zo goed mogelijk te vertegenwoordigen voor en tijdens 
het congres. Hiervoor is ook de expertise van enkele Amsterdamse werkgroepen van de PvdA (Stedelijk 
Ontwikkeling, Onderwijs, Ouderen en Vrouwennetwerk) gebruikt evenals informatie afkomstig uit  
bijeenkomsten die de verschillende afdelingen organiseerden (studiedag stapelen bijvoorbeeld). Bovendien is 
er op 14 juni een bijeenkomst georganiseerd voor alle Amsterdamse PvdA-ers om het conceptprogramma 
kritisch te behandelen en eventueel amendementen te formuleren. Ook hier was de inzet: zoveel mogelijk 
leden betrekken.    
Dit is gelukt.  774 leden hebben de meningspeiling ingevuld, 75 mensen hebben de discussieavond 
bijgewoond. We hebben 149 amendementen en vier moties (mede) ingediend. En, vanuit verschillende 
afdelingen buiten Amsterdam is interesse getoond in de elektronische meningspeiling als instrument.  
 
En de uitkomst? In dit verslag leest u veel meer hier over. In het kort: een derde van de door ons ingediende 
amendementen en drie van de vier moties zijn door het partijbestuur overgenomen. En tijdens het congres is 
nog 1 amendement uit Amsterdam aangenomen.  
 
De kandidatenlijst is  vastgesteld door het congres. Amsterdam is vertegenwoordigd met 10 kandidaten op de 
plaatsen 4 t/m 74. Daarvan staan er zes in de eerste dertig plaatsen. We hopen op een goede uitwisseling en 
samenwerking en gaan met volle kracht en energie verder met de verkiezingscampagne! We hopen de 
grootste partij van Nederland te worden, en een groot deel van onze ideeën te kunnen verwezenlijken. Uw 
bijdrage hierbij blijft zeer welkom! 
 
Het bestuur van de PvdA Amsterdam en de Amsterdamse congresafgevaardigden. 
 
Michiel Geuzinge, voorzitter 
Hans Aertsen, bestuurslid en congresafgevaardigde afdeling Amsterdam Nieuw-West 
Arina Angerman, afdeling Amsterdam Oost 
Hanna Luden, afdeling Amsterdam Oost 
Michèle Zijstra, afdeling Amsterdam Nieuw-West 
Bram de Vries, afdeling Amsterdam Nieuw-West 
David Feltkamp, afdeling Amsterdam West 
Herman Wiersema, afdeling Amsterdam West 
Fred Cohen, afdeling Amsterdam Zuid 
Lucien Nix, afdeling Amsterdam Zuid 
Bas van Drooge, afdeling Amsterdam Centrum 
Els Iping, afdeling Amsterdam Centrum 
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Chris Laarman, afdeling Amsterdam Noord 
Frank de Graaff, afdeling Amsterdam Noord 
Toon Geenen, afdeling Amsterdam Zuidoost 
Augustina Osei, afdeling Amsterdam Zuidoost 
 

 
 
Congresvoorbereiding  
Eind april 2012 is  PvdA Amsterdam met de voorbereidingen voor het congres begonnen. In een eerste 
bijeenkomst besloten we om de goede lijn van de voorbereiding van het congres van afgelopen januari voort 
te zetten: met een meningspeiling en een ledenbijeenkomst. Hans Aertsen is vanuit het bestuur aangesteld als 
coördinator en aanspreekpunt voor de congresafgevaardigden van de zeven Amsterdamse afdelingen.  
 
Het concept verkiezingsprogramma was nog niet beschikbaar. Daarom hanteerden we het zgn. 7 puntenplan: 
PvdA Keuzes voor de toekomst van Nederland (10 april 2012) als voorlopig vertrekpunt. 
 
Meningspeiling 
Met de meningspeiling wilden de congresafgevaardigden een beeld krijgen van wat er onder de leden leeft 
met betrekking tot de thema's van het verkiezingsprogramma. De congresafgevaardigden besloten de 
meningspeiling te laten bestaan uit een mix van stellingen en vragen over mogelijke bezuinigingsterreinen en 
de eventuele samenstelling van de nieuwe coalitie.  
De meningspeiling heeft 8 dagen geduurd. In die tijd hebben 774 leden (=20,1% van de leden waarvan het e-
mail adres bij ons bekend is) de meningspeiling ingevuld, waarvan 57 gedeeltelijk. Dat is aanmerkelijk meer 
dan de vorige keer (16%). De antwoorden leverden een duidelijk beeld op. 
 
Gezien de korte doorlooptijd en uit kostenoverweging heeft het bestuur van PvdA Amsterdam besloten om dit 
keer de meningspeiling alleen digitaal te doen.  
 
Een uitgebreid verslag van de elektronische 
meningspeiling leest u hier (verwijzing wesbite). 
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Van de respondenten was 63% man en 37% vrouw. Dat wijkt wat af van de samenstelling van het 
ledenbestand (59% om 41%). Bij de meningspeiling van januari was dit 69% om 31%. De verschillende 
leeftijdscategorieën zijn weergegeven in de figuur hiernaast.  
 
 
Enkele uitslagen.  
 
Bezuinigingen  
Vraag 1. Het vasthouden aan een maximaal begrotingstekort 
van 3% is voor het herstel van de Nederlandse economie op 
lange termijn beter dan een soepeler begrotingsbeleid. 
 
Vraag 2. Hieronder volgen een aantal terreinen waarop 
bezuinigd zou kunnen worden. In hoeverre vindt u 
dat er op ieder van deze punten bezuinigd mag worden? Op ..... 
bezuinigen mag van mij:  

 
Meerdere terreinen werden door de respondenten zelf ingevoerd. De belangrijkste hebben we hier 
opgenomen: 53 mensen vonden dat er op de hypotheekrenteaftrek bezuinigd moet worden (3 vonden van 
niet), 28 respondenten vonden dat er op de aanleg of verbreding van wegen bezuinigd kan worden (9 vonden 
van niet), 22 resp. 9 mensen willen wel/niet bezuinigen op de zorg, 19 mensen gaven aan dat er op de 
bureaucratie bezuinigd kon worden.  
 
 
Europa en de Euro  
Vraag 12. Versterking Europese Unie. De Europese Unie moet een 
federatie van staten worden met een eigen gekozen regering die 
democratisch wordt gecontroleerd door een Europees Parlement 
met een versterkte rol. 
(In  januari 2012 antwoorden 75% Ja en 25% Nee) 
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Vraag 13. De Euro is zo belangrijk voor Nederland dat we de 
Europese Unie de bevoegdheid moeten geven om ons en 
andere landen bezuinigingen op te leggen en 
belastingtarieven te laten verhogen of verminderen als dat 
nodig is voor de stabiliteit van de munt. 
(In  januari 2012 antwoorden 84% Ja en 16% Nee)  
 
De tekst van vraag 13 was ook ingediend als amendement 
en uiteindelijk gewijzigd overgenomen: De Euro is voor 
Nederland van groot belang. Voor een stabiele Euro moeten 
de landen van de Eurozone economisch en financieel naar 
elkaar toegroeien en moeten overheidsfinanciën op orde 
worden gebracht. 
 
Aan het eind van de meningspeiling kon de respondent in een open antwoord een nadere toelichting op de 
antwoorden, opmerkingen over de stellingen of iets anders meegeven. In totaal heeft 31% van de 
respondenten daar gebruik van gemaakt. Soms waren dat opmerkingen over de meningspeiling zelf, maar in 
de meeste gevallen betrof het verdere toelichting op de antwoorden of werden die terreinen aangestipt die 
men in de meningspeiling miste. 
 
Bijdragen werkgroepen 
De verschillende werkgroepen binnen de PvdA Amsterdam zijn gevraagd om mogelijke amendementen op 
hun aandachtsgebied te formuleren. De werkgroepen Stedelijk Vernieuwing, Onderwijs, Ouderen en 
Vrouwennetwerk hebben dit ook gedaan. Vanuit de studiedag Stapeling werden ook amendementen 
geformuleerd. 
 
14 juni, Gezamenlijke amendementen avond voor alle Amsterdamse afdelingen 
Een ander hoogtepunt in de voorbereiding was de amendementenavond van donderdag 14 juni. Er is voor een 
bijzondere opzet gekozen met het doel de leden actief te betrekken. Onder leiding van Stijn Haanschoten en 
Ernstjan van Doorn werden in een volle aula van het Nova College volgens een nieuwe interactieve methode 
een reeks voorstellen voor het verkiezingsprogramma op papier gezet. Op deze bijeenkomst was ook een 
delegatie van de G500 aanwezig; enkele voorstellen die zij deden konden op steun van de aanwezigen rekenen 
en zijn overgenomen. 
 
Deze avond was zowel voor de leden als voor de congresafgevaardigden een inspirerende avond. De thema’s 
Onderwijs, Zorg en Meedoen  kregen de hoogste prioriteiten, nauwgezet gevolgd door Arbeid, Economie en 
Bestuur. 
 
Honderdnegenenveertig amendementen en vier moties zijn ingediend 
Vervolgens werden alle amendementen en moties ingediend. In totaal werden maar liefst 149 amendementen 
door de Amsterdamse afgevaardigden ingediend of mee ingediend. Deze waren allemaal voortgekomen uit 
de meningspeiling, de amendementenavond of de werkgroepen. Een week voor het congres bleek dat het 
partijbestuur er 48 van had overgenomen, dus een derde! Van de 4 moties waren dat er drie. Een prachtig 
resultaat. 
 
Afstemming voor het congres 
In de week voor het congres hebben de Amsterdamse congresafgevaardigden overlegd over onze opstelling 
tijdens het congres met betrekking tot de andere ingediende amendementen, en is er afstemming gezocht 
met afdelingen elders in het land. Gezien het feit dat een derde van onze voorstellen al overgenomen was 
besloten we ons verder terughoudend op te stellen en ons te beperken tot enkele voor ons principiële 
kwesties. Ook onze opstelling m.b.t. de kandidatenlijst is afgestemd. Tien kandidaten uit Amsterdam staan op 
de lijst, waarvan 6 kandidaten bij de eerste 30! Wij besloten om ons in te zetten om de concept lijst 
onveranderd te laten vaststellen door het congres. 
 
Het Congres 
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Je schrijft met een viltstift een goed idee op een tafel, en zeventien dagen later bepaal je daarmee de inzet 
van de PvdA tijdens de landelijke verkiezingen. Ledendemocratie zoals het nog nooit is vertoond.  
 
Concrete voorbeelden? Neem de innovatie op het gebied van duurzame technologieën, die willen we 
stimuleren - nadat tijdens de discussie in het groepje op 14 juni de toevoeging van een zin op papier werd 
gezet. Het partijbestuur nam het idee over, en het congres stemde er mee in. Net als de toevoeging onder 
duurzaamheid over productieprocessen: die worden slim en “circulair” zodat grondstoffen zo efficiënt 
mogelijk gebruikt worden. Op het gebied van veiligheid is de ambitie toegevoegd om binnen Nederland en in 
EU-verband  de zedenpolitie & opsporingscapaciteit ter bestrijding van seksueel misbruik & sekstoerisme uit 
te breiden.  
 
Beginnen met economie 
Tijdens de amendementenavond, in de digitale meningspeiling en op het congres ging veel aandacht uit naar 
de eerste drie hoofdstukken van het programma, over onze keuzes voor een sterke economie, goed onderwijs 
en arbeid. Het is vast voor het eerst dat het PvdA-programma met 'economie' begon, was een van de 

conclusies op 14 juni. Maar het past uitstekend bij de PvdA en bij deze campagne: groei + banen + eerlijk 
delen.  

 
Verdwenen studenten 
Vanuit het hele land werden ruim 360 amendementen op de drie eerste hoofdstukken ingediend. Het 
partijbureau was niet altijd even toegeeflijk bij de ingediende wijzigingsvoorstellen: vele amendementen 
werden afgewezen, en daarmee in principe ook niet meer in stemming gebracht. Maar voorstellen waar het 
partijbestuur positief over was, werden ook stilzwijgend aangenomen. Dat gold bijvoorbeeld voor de passage 
over het 'verdwijnen' van studenten op Technische Universiteiten. Dat is een rare term, vond Amsterdam West 
en het voorstel om de studenten te laten 'afvallen' werd overgenomen.   
 
Proefballon doorgeprikt 
Een heikel punt op het congres was het voorstel om de collegegelden voor technische studies af te schaffen. 
Volgens de Programmacommissie een noodzakelijk plan om het tekort aan technisch opgeleide mensen te 
verhelpen. Maar de tegenstanders, waaronder mede-indiener Amsterdam West, noemden het plan 
ondoordacht en een proefballon. Met de stembriefjes was geen duidelijke uitslag zichtbaar, maar de digitale 
stemkastjes gaf helderheid: de passage is – zoals u in de kranten heeft kunnen lezen - uit het programma 
geschrapt, maar niet de aandacht voor technische opleidingen.  
De rode diesel wordt afgeschaft, maar voor de binnenvaart wordt (ondanks brede steun uit Amsterdam) geen 
aparte vermelding opgenomen. Over de manier waarop de afschaffing plaatsvindt, worden sowieso nog 
afspraken gemaakt, benadrukte het partijbestuur.  
 
Goed én zeer goed 
Op onderwijsgebied waren verschillende Amsterdamse voorstellen door het partijbestuur al overgenomen. Zo 
wordt nu benadrukt dat bij het toetsen van de kwaliteit van het onderwijs kwantiteit minder belangrijk is dan 
de kwaliteit, en dat er naast 'goede scholen' ook 'zeer goede scholen' moeten worden benoemd: dat geeft een 
extra stimulans. Ook is het gelukt om het voorstel vanuit Amsterdam om Universitaire Pabo's te stimuleren, in 
het programma op te nemen. En naast jonge goed opgeleide professionals, worden ook oudere professionals 
verleid om zich in te zetten in het onderwijs. Hoe de rentepercentage voor studentenleningen wordt 
vastgesteld is op voorstel van A’dam West verduidelijkt.  
 
AOW-leeftijd 
In het hoofdstuk Arbeid strandden pogingen om het vaderschapsverlof beter vast te leggen, de positie van 
ZZP’ers als ondernemers te versterken en de AOW-leeftijd sneller te verhogen.  
 
 

Meedoen in Nederland 

Er is nog veel te winnen op het gebied van emancipatie en integratie; voor gelijke rechten en kansen voor 

iedereen. De PvdA zet zich ervoor in dat iedereen mee kan doen. En iedereen moet ook naar vermogen 

meedoen en bijdragen: wederkerigheid. 
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Vier van de door ons ingediende amendementen zijn overgenomen in het verkiezingsprogramma. Ze gaan 
over meer drempels weg in de schuldhulpverlening en kansen voor asielzoekers tijdens de wachttijd. Deze 
amendementen waren prioriteiten van de tafel Meedoen tijdens de amendementenavond.   
60% van de leden van de Amsterdamse PvdA is het in de digitale meningspeiling Eens met ‘’De mogelijkheid 
van gezinshereniging en gezinsvorming dient beperkt te worden tot partners die gehuwd zijn of die een 
geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, en minderjarige kinderen.” 
 

Democratie en bestuur 

Vrijheid betekent dat wij in ons privédomein ongestoord kunnen doen wat we willen en kunnen. De PvdA 
streeft naar een sterke samenleving en een sterke democratie, waarin burgers en gemeenschappen mede 
vorm geven aan de publieke zaak en waarin burgers daadwerkelijk invloed kunnen uitoefenen op het bestuur.  
 
We dienden amendementen in die voort kwamen uit de Amendementenavond over de stadsdelen en de 
waterschappen. De eerste is overgenomen en de tweede is tijdens het Congres aangenomen. ‘’Gemeenten 
moeten zelf kunnen bepalen of zij wijk- of dorpsraden deelgemeenteraden of stadsdelen instellen en deze al 
dan niet rechtstreeks laten kiezen door de bevolking’’. Schrappen:  ‘’De waterschappen worden 
uitvoeringsorganisaties onder bestuur van de provincie.’’ Een overgenomen amendement dat we mee 
indienden: ‘’We zetten steviger in op het stimuleren van het vrij geven van zogenaamde ‘open data’. Dit 
bevordert aantoonbaar de lokale kenniseconomie.” 
62% van de leden van de Amsterdamse PvdA is het in de digitale meningspeiling Eens met ‘’De PvdA gaat bij 
de Tweede Kamer verkiezingen een lijstverbinding aan met de SP.” En leden van de Amsterdamse PvdA 
vinden dat de volgende partijen een nieuwe regering moeten vormen: PvdA 88%, GroenLinks 83%, D66 74%, 
SP 59%. 
 

Kandidatenlijst 

 
Kennelijk vonden niet alleen de Amsterdamse congresafgevaardigden dat de conceptlijst goed is ingericht. Er 
waren slechts minieme pogingen om de lijst te wijzigen. Uiteindelijk is de lijst ongewijzigd door het congres 
overgenomen. Amsterdam is vertegenwoordigd met 6 kandidaten bij de eerste 30: Tanja Jadnanansing 
(Centrum) op 4; Desiree Bonis (Centrum) op 9; Ahmed Marcouch (Nieuw-West) op 14;  Mei Li Vos (Zuid) op 20; 
Ed Groot (Oost) op 23 en Khadija Arib (West) op 30. Andere Amsterdammers op de lijst zijn: Emre Unver (53), 
Marijn van Ballegooijen (61), Gritta Nottelman (62) en Anne Marie Hoogland (64). Op de plaatsen 75 t/m 79 
staan lijstduwers. Zij verschillen per kieskring. Voor Amsterdam zijn er dus specifieke lijstduwers:  Daniël Sajet, 
Abeltje Hoogenkamp, Jamila Aanzi, Adnan Tekin en Achmed Baadoud.  
 


