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PvdA Amsterdam – Ingediende moties Politieke ledenraad 19-09-2015 
 
Motie bij agendapunt Basisinkomen 
 
Overwegende dat 
1. de motie Basisinkomen (nr. 37), zoals aangenomen door het Congres van januari 2015, voorstellende ‘een 

onderzoek naar de mogelijkheid van een basisinkomen en inhoudelijke discussie over het principe van een 
basisinkomen in relatie tot onze sociaal-democratische beginselen’ tot dusver slechts heeft ge-leid tot een 
overigens uitstekend artikel van Ed Groot op de website www.politiekeledenraad.nl met daarin de ons 
inziens voorbarige conclusie ‘dat we op dit moment geen toegevoegde waarde zien in landelijke wetgeving 
op weg naar een (voorwaardelijk) basisinkomen voor alle ingezetenen van ons land’ 

2. bespreking van het basisinkomen in deze Ledenraad derhalve hooguit gezien mag worden als bijdrage aan 
de inhoudelijke discussie over het principe van een basisinkomen, 

 
Voorts overwegende dat 
1. het idee van een basisinkomen op dit moment actueler is dan ooit en grote belangstelling heeft bij veel 

PvdA-afdelingen in het land, 
2. er momenteel diverse gemeenten in Nederland zijn die experimenteren – of dat van plan zijn – met een 

uitvoering van de bijstandswet (Participatiewet) die trekken vertoont van een basisinkomen (geen 
tegenprestatie, geen sollicitatieplicht, bijverdienen eenvoudiger maken etc.), 

3. Finland onlangs het principebesluit heeft genomen om met een basisinkomen te gaan experimenteren, 
4. we aan de vooravond staan van het schrijven van een nieuw verkiezingsprogramma voor de aanstaande 

Tweede Kamer-verkiezingen en dat daarin ambities voor de toekomst niet mogen ontbreken, 
 
Van mening zijnde dat 
1. de in het Congres van januari aangenomen motie 37 ‘Basisinkomen’ verdient te worden uitgevoerd zonder 

vooringenomenheid vóór of tegen het principe van een basisinkomen, 
2. lokale PvdA-bestuurders uitvoering zouden moeten geven aan de eveneens aangenomen Congres-motie 

50 ‘Bijverdienen in de bijstand’, mede om de ervaringen mee te laten wegen in de discussie over de 
wenselijkheid van een basisinkomen, 

3. een onderzoek naar de mogelijkheid van een basisinkomen plus de voorgestelde ideologische partijdis-
cussie over het basisinkomen prioriteit zouden moeten krijgen, opdat de uitkomst meegenomen kan 
worden in het verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamer. 

 
Verzoekt het bestuur: 
 Een commissie in te stellen van voor- en tegenstanders van het basisinkomen, aangevuld met deskundi-

gen, met als enige opdracht motie 37 uit te voeren. 
 Deze commissie haar bevindingen liefst op het eerstvolgende Congres of in elk geval op tijd te laten 

presenteren om een partijbrede discussie – eventueel ook online – mogelijk te maken, opdat die haar 
weerslag in het verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamer vindt. 

 
Alle Amsterdamse afdelingen 
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Motie Goed werk 
 
In het besef dat arbeidsmarkt maatregelen voor mensen met een beperking alleen maar goed kunnen 
functioneren als onderdeel van een breed werkgelegenheidsbeleid waarbij de werkeloosheid onder alle 
mensen wordt teruggedrongen. 
Overwegend dat er positieve financiële prikkels zijn voor particuliere organisaties en bedrijven om mensen met 
een beperking in dienst te nemen.  
Overwegend dat die positieve prikkels bij de overheid moeilijker te realiseren zijn. 
Overwegend dat er onderdelen zijn bij rijk, provincies, gemeenten en semioverheid die niet voldoen aan de 
norm voor het in dienst nemen van mensen met een beperking. 
 
Vragen we de Tweede Kamerfractie van de Partij te kijken of het mogelijk is voor elke arbeidsplaats die het Rijk, 
provincies, gemeenten en semioverheid niet realiseert binnen de norm voor mensen met een beperking, zij 
extra geld vrijmaken, vergelijkbaar met de boetesanctie in de private sector, voor de financiering van een 
werkplek in de sociale werkplaats of een vergelijkbaar bedrag te investeren in begeleiding naar werk.    
 
 
Alle Amsterdamse afdelingen 
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Motie Huurdersleningen voor huisaanpassing bij agendapunt Sociaaldemocratische standaard in 
de zorg. 
De PvdA-Ledenraad bijeen op 19-9-2015 
 
Kennisgenomen hebbende van  
de uitkomsten van een Amsterdams ledenpanel, waarbij op de vraag  
Door aanpassingen ( traplift, verbouwing begane grond en zo voorts) kunnen mensen langer thuis wonen.  
Huiseigenaren krijgen goedkope leningen voor deze aanpassingen. Huurders zouden hiervoor ook een goedkope 
lening moeten kunnen krijgen.” 
een grote meerderheid van 86 % van de respondenten antwoordde het eens te zijn met het idee dat ook 
huurders een goedkope lening moeten kunnen krijgen voor aanpassingen aan hun huurhuis. 
 
Overwegende dat  
gemeenten slechts tot een beperkt bedrag  huisaanpassingen doorvergoeden of leningen aan huurders voor 
verbouwing van hun huurhuis verstrekken, terwijl huiseigenaren veel meer mogelijkheden hebben om deze te 
financieren. 
Huurders daardoor veel sneller gedwongen worden te verhuizen naar een geschikte huurwoning tegen hoge 
verhuis- en inrichtingskosten onder verlies van een groot deel van hun netwerk, 
meestal bij een nieuw huurcontract de huurkosten fors toenemen en in aantrekkelijke gebieden vaak 
verdubbelen vanwege de Donnerpunten en WOZ-waarde 
 
Van mening zijnde dat 
Het instellen van een leningfonds met zo mogelijk een rijksgarantieregeling veel ellende en kosten voor 
huurders kan besparen, zeker als voor de hoogte van de lening niet alleen rekening wordt gehouden met de 
aflossingscapaciteit van de huurder, maar ook met de alternatieve kosten zoals voor inrichting, verhuizing en 
huurverhoging 
 
Vraagt de Tweede Kamerfractie 
Te onderzoeken of een leningfonds voor huisaanpassingen haalbaar is 
 
En gaat over tot de orde van de dag 
 
Alle Amsterdamse afdelingen 
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Motie Behoud van buurtvoorzieningen na sluiten van verzorgingstehuizen bij agendapunt 

Sociaaldemocratische standaard in de zorg. 
De PvdA-Ledenraad bijeen op 19-9-2015 
 
Kennisgenomen hebbende van  
de uitkomsten van een Amsterdams ledenpanel, waarbij op de vraag  
" Een effect van het sluiten van verzorgingshuizen is dat de omliggende aanleunwoningen hun zorg dichtbij 
verliezen en ook aanvullende functies zoals ontmoetingsruimte en eetcafé, die vaak ook door andere ouderen 
en mensen met een beperking worden gebruikt. Moet de PvdA Amsterdam een motie indienen dat een deel van 
de besparingen door het sluiten van verzorgingstehuizen besteed moet worden aan deze voorzieningen? 
maar liefst 81% van de respondenten vindt dat de PvdA Amsterdam een motie moet indienen om het 
bijkomend effect van het sluiten van verzorgingshuizen te compenseren door een deel van de besparingen die 
dit oplevert te besteden aan aanvullende voorzieningen voor ouderen en mensen met een beperking. 
 
Overwegende dat  
Het sluiten van de meeste verzorgingstehuizen door de veranderingen in de wmo en wlz weliswaar leidt tot 
forse kostenvermindering, maar ook tot veel negatieve effecten in de directe omgeving, met verlies van zorg en 
ontmoetingsmogelijkheden.  
Niet verwacht kan worden van gemeenten dat zij dit uit hun budgetten gaan compenseren 
 
Van mening zijnde dat  
Een deel van de kosten om de diverse functies die verloren gaan voor de buurt en aanleunwoningen te 
compenseren met andere maatregelen en oplossingen, voor rekening komen van het Rijk 
 
Vraagt de Tweede Kamerfractie 
Te komen met een voorstel om het effect van het  sluiten van verzorgingstehuizen voor de omgeving te 
verzachten 
En gaat over tot de orde van de dag 
 
Alle Amsterdamse afdelingen 
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Motie Vluchtelingen; wie A zegt moet ook B zeggen 
 
De Amsterdamse afdelingen hebben in een ledenpanel ter voorbereiding op de Politieke Ledenraad van 19 
September, de volgende vraag aan de leden voorgelegd: 
“De Europese Unie wordt geconfronteerd met een aanhoudende en aanzwellende stroom vluchtelingen vanuit 
met name Syrië en Eritrea. Moet Nederland (nog) meer mensen opnemen uit deze landen dan het tot nu toe 
doet of vind je dat Nederland voldoende doet en meer mensen toelaten niet mogelijk is of heb je hier geen 
uitgesproken mening over?” 
Zoals verwacht beantwoordde een zeer grote meerderheid (81%) van de leden deze vraag met een duidelijk JA 
en dat sluit ook aan bij de gevoelens van solidariteit en de vele hartverwarmende initiatieven die inmiddels 
door veel Nederlanders en PvdA leden worden ondernomen. Echter, wie A zegt (vluchtelingen welkom), moet 
ook B zeggen (we gaan het goed regelen voor nu en voor de toekomst). 
 
Overwegende: 
 dat de PvdA fractie zich terecht op het standpunt stelt dat Nederland ruimhartig om moet gaan met de 

opvang van vluchtelingen uit die landen zoals Syrië en Eritrea, waar de situatie door (burger)oorlog 
onhoudbaar is geworden; 

 de duidelijke mening van de PvdA leden om (nog) meer te doen voor de toenemende aantallen 
vluchtelingen met een status een helder signaal is wat aansluit bij de gevoelens van veel PvdA stemmers 
en grote groepen Nederlanders; 

 dat daarbij echter de ogen niet mogen worden gesloten voor de harde werkelijkheid die betekent dat er de 
komende jaren een blijvend beroep op onze solidariteit en flexibiliteit zal worden gedaan indien we 
grotere aantallen vluchtelingen gaan opvangen in Nederland 

 dat de Nederlandse regering zich bewust moet zijn en blijven van het feit dat de instroom gedurende 
meerdere jaren van grotere aantallen vluchtelingen in de Nederlandse samenleving betekent dat de 
‘asielketen’ moet worden gerepareerd en de komende jaren (veel) meer geld nodig zal zijn om de grotere 
aantallen mensen op te vangen en op weg te helpen in de Nederlandse samenleving; 

 dat het opnemen van meer vluchtelingen uit bepaalde landen niet betekent dat daarmee de opvang en 
integratie in de Nederlandse samenleving een vanzelfsprekendheid is; 

 dat met de lessen uit het verleden in het achterhoofd, een duidelijk, transparant en solidair 
integratiebeleid moet worden uitgevoerd voor de nieuwe groep(en) in onze samenleving;  

 dat het noodzakelijk is om met de besturen van de grote steden in Nederland in gesprek te gaan over de 
vraag hoe men de toegenomen aantallen vluchtelingen met een status kan huisvesten en hoe zich dit 
verhoudt tot de plannen van bijvoorbeeld het Amsterdamse gemeentebestuur om de hoeveelheid sociale 
huurwoningen de komende jaren fors terug te brengen; 

 dat de tweede kamer fractie niet mag weglopen voor de discussie in de samenleving over het beroep op 
onze solidariteit en flexibiliteit en de eveneens bestaande discriminatie binnen die Nederlandse 
samenleving; maar die discussie moet aangaan met begrip voor het feit dat er ook groepen in de 
samenleving zijn voor wie de komst van grotere aantallen vluchtelingen betekent dat zij bijvoorbeeld 
minder snel aan een woning kunnen komen. 

 
Verzoekt de fractie met klem: 
 
Op korte termijn zowel binnen de coalitie alsook samen met andere fracties in de Tweede Kamer actief te 
werken aan een visie op integratie, wonen en werken voor deze groep nieuwkomers in onze samenleving.  
 
Wie A zegt moet ook B durven zeggen… 
 
Alle Amsterdamse afdelingen 
 


