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AGENDA 

 
1. Opening en mededelingen 

De voorzitter, Bas Torenvliet, opent de algemene ledenvergadering en heet iedereen van 
harte welkom. De besluitenlijst van de algemene ledenvergadering van 26 juni 2019 wordt 
ongewijzigd vastgesteld. 

Bas Torenvliet vertelt dat wethouder Sharon Dijksma afwezig is, omdat zij met zwanger-
schapsverlof is. Duo-raadslid Caesar Bast heeft zijn werkzaamheden als duo-raadslid moeten 
neerleggen, omdat hij deze functie niet langer kon combineren met zijn studie. Ten slotte 
meldt bestuurslid Arjan Miedema dat de Amsterdam-dagen resultaat beginnen op te leve-
ren. Zo is er meer contact tussen stadsdelen en raadsleden. Om een standpunt te kunnen 
bepalen over de toekomst van de stadsdeelstructuur zal een commissie worden ingesteld, 
die zal verkennen wat goed gaat en wat beter kan. 

2’. Pand 

Bestuurslid Stephan Antuma geeft een toelichting op de mogelijkheid die zich voordoet, om 
een pand te huren voor de PvdA aan de Musschenbroekstraat in Amsterdam-Oost. Stephan 
licht de voordelen van een eigen pand toe en geeft aan dat een eigen pand goed past binnen 
de uitkomsten van het ledenpanel dat dit voorjaar is gehouden. Daarnaast beantwoordt hij 
enkele vragen. De algemene ledenvergadering geeft bij acclamatie het bestuur toestemming 
een huurovereenkomst aan te gaan voor het pand van Musschenbroekstraat 3HS te Amster-
dam. Dit, onder de voorwaarde dat de huurpenningen en bijkomende lasten structureel kun-
nen worden voldaan. 

2. Begroting 2020 

Penningmeester Nick Schipper geeft een toelichting op de begroting 2020 en beantwoordt 
enkele vragen. Uit de begroting blijkt dat de huurlasten van het pand Musschenbroekstraat 
3HS voldaan kunnen worden. De inzet is overigens om, via private financiering, de bijdrage 
vanuit de vereniging te kunnen verminderen. De ALV stemt bij acclamatie in met de begro-
ting. 

3. Procesnotitie gemeenteraadsverkiezingen 2022 

Bas Torenvliet licht toe dat het bestuur een ‘procesnotitie’ heeft opgesteld, waarin staat op 
welke wijze het bestuur de voorbereiding van de gemeenteraadsverkiezingen 2022 zal vorm-
geven. De notitie beschrijft o.a. hoe het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst tot 
stand zullen komen. De ALV stemt bij acclamatie in met de procesnotitie. 



4. Lancering Doe- en leergang Hart voor Amsterdam 

De Doe- en leergang Hart voor Amsterdam is door het bestuur ontwikkeld om nieuw politiek 
talent verder te ontwikkelen. Bestuurslid Arjan Miedema geeft een toelichting. De algemene 
ledenvergadering is enthousiast over het initiatief. Voor de eerste leergang kunnen geinte-
resseerden zich opgeven voor 11 december. Bij voldoende interesse worden daarna nog ver-
volg-leergangen georganiseerd. 

Daarnaast geeft bestuurslid Mohamed Belkasmi een toelichting op Entreetraject, dat zal be-
staan uit een aantal bijeenkomsten om kennis te maken met de Amsterdamse politiek.  
 

5’. Motie-Olij inzake verhuurdersheffing en Woonakkoord 

Bouwe Olij dient de volgende motie in: 
 
De Partij van de Arbeid Amsterdam in vergadering bijeen op 20 november 2019 
Gehoord de discussie over de Samenwerkingsafspraken 2020-2023 (woonakkoord) tussen Gemeente, corporaties en huur-
derskoepels van 7 november 2019; 
Constaterende dat: 

- het woonakkoord de gewone huurder hard treft. De (ver)huurdersheffing van 250 miljoen per jaar maakt het de 
Amsterdamse corporaties onmogelijk hun kerntaken (onderhoud en nieuwbouw van sociale huurwoningen) goed 
uit te voeren. Om toch nieuwbouw te kunnen plegen wordt de stad opgezadeld met voortzetting van verkopen 
binnen de Ring en worden de zittende huurders opgezadeld met een huurverhoging boven inflatie van een half 
procent in 2020 en daarna jaarlijks met één procent boven inflatie; 

- cruciale (financiële) informatie over het akkoord geheim wordt gehouden; 
- de gemeente voornemens is het akkoord ongewijzigd vast te stellen op 27 november a.s.; 

Overwegende dat: 
- hoofdoorzaak van alle problemen de (ver)huurdersheffing is; 
- het onwenselijk en onbegrijpelijk is dat de huurders die al moeten betalen  voor de (ver)huurdersheffing nu ook 

nog eens moeten bijdragen voor de nieuwbouw;  
- door de snelle besluitvorming in de gemeenteraad er geen enkele mogelijkheid is voor een serieuze en goede 

maatschappelijke en politieke discussie over dit voor vier jaar geldende akkoord; 
Verzoekt de gemeenteraadsfractie: 

1. Niet akkoord te gaan met het geheim houden van de financiële stukken; 
2. Niet akkoord te gaan met het zonder goede inspraak nu al vaststellen van deze Samenwerkingsafspraken; 
3. In te zetten op Samenwerkingsafspraken die twee jaar van kracht zijn in plaats van vier jaar waarbij de voorgeno-

men extra huurverhoging de komende twee jaar niet wordt doorgevoerd; 
4. Vanaf nu tot aan de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2021 alles op alles te zetten om de (ver)huurdershef-

fing van tafel te krijgen. 
Bouwe Olij 
Hans Weevers 
Thijs Reuten  
Marinus Knulst 
Eef Meijerman 
 
Na de toelichting door Bouwe Olij reageert fractievoorzitter Sofyan Mbarki op de motie door 
toe te lichten op welke wijze de fractie zal omgaan met de Samenwerkingsafspraken. Na een 
levendige discussie wordt de motie bij acclamatie aangenomen door de algemene ledenver-
gadering. 
 

 

 



5. Actualiteiten door wethouder Marjolein Moorman en fractievoorzitter Sofyan Mbarki 

Wethouder Marjolein Moorman en fractievoorzitter Sofyan Mbarki geven een toelichting op 
enkele politieke actualiteiten.  
 
6. Rondvraag 
 
Naar aanleiding van een rondvraag ontstaat een gesprek over de het plan Amsterdam Auto-
luw en de betaalbaarheid van het openbaar vervoer. Daarnaast wordt kort gesproken over 
het onderwerp leefbaarheid in Amsterdam-West. 
 
7. Sluiting 
Om 21.45 uur sluit Bas Torenvliet de vergadering en nodigt de aanwezigen uit voor een 
drankje. 


