
Ledenpanel Mei 2016

Status: Afgesloten
Begindatum: 24-05-2016
Einddatum: 31-05-2016
Live: 8 dagen
Vragen: 24
Talen: nl
Panelgrootte: 3.200
Bounced: 12 (0,4%)
Geweigerd: 24 (0,8%)
Gedeeltelijk geantwoord: 27 (5,5%)
Afgedankt: 0 (0%)
Einde bereikt: 465 (94,5%)
Totaal beantwoord: 492 (15,4%)

Vragen vanuit de themateams
Meer weten over de Themateams van PvdA Amsterdam? Kijk op amsterdam.pvda.nl/themateams (https://amsterdam.pvda.nl/themateams/).

 

Vragen Themateam Zorg
‘In een beschaafde stad als Rotterdam slaapt niemand op straat’: zei de Rotterdamse PvdA burgemeester Ahmed Aboutaleb.

 

In Amsterdam neemt het aantal dak- en thuislozen toe. Dit terwijl het aantal plekken in de nachtopvang ongeveer gelijk blijft. Moet de PvdA Amsterdam zich deze uitspraak

van Aboutaleb eigen maken en zich inzetten voor meer plaatsen in de nachtopvang?

 

1. In hoeverre ben je het een met de volgende stelling: ‘In een beschaafde stad als Amsterdam slaapt niemand op straat’.

43% - Helemaal mee eens

45% - Mee eens

7% - Neutraal

4% - Mee oneens

1% - Helemaal mee oneens

1% - Ik weet het niet/geen mening
43.2%

6.5%

44.8%

Vragen van Themateam Zorg (vervolg)
In de horeca zijn tijdens een zogenaamde Happy Hour alcoholische drankjes een stuk goedkoper dan op andere tijden. Verantwoord alcoholgebruik en een Happy Hour

gaan in de ogen van het Themateam Zorg niet samen.
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2. In hoeverre ben je het eens met de volgende stelling: ‘De PvdA-Amsterdam neemt krachtig stelling tegen het fenomeen Happy Hour’.

16% - Helemaal mee eens

25% - Mee eens

28% - Neutraal

20% - Mee oneens

6% - Helemaal mee oneens

5% - Ik weet het niet/geen mening

15.9%

25.1%

6.1%

19.8%

27.7%

Vragen vanuit Themateam Amsterdam Wereldstad
 

3. Asielzoekers die in een noodopvang verblijven, moeten meer mogelijkheden krijgen om te werken?

87% - Ja

5% - Nee

8% - Ik weet het niet/geen mening

8%

86.7%

Vragen Themateam Amsterdam Wereldstad (vervolg)
 

 

n=491

n=490
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4. Moeten asielzoekers in een noodopvang meteen beginnen met les in de Nederlandse taal?

90% - Ja

6% - Nee

5% - Ik weet het niet/geen mening

89.7%

Vragen vanuit Themateam Betaalbaar wonen
 Het college van D66, VVD en SP willen meer woningen met een ‘middenhuur’ bouwen. Ook de PvdA heeft zich daarvoor eerder ingespannen.

5.  Wat is volgens jou 'middenhuur'? Je kunt meerdere categorieën aankruisen.
 

Antwoord Totaal % van antwoorden %

Van 701 tot 800 euro  208   43%

Van 601 tot 700 euro  179   37%

Van 801 tot 900 euro  170   35%

Van 501 tot 600 euro  142   29%

Van 901 1000 euro  89   18%

Van 1001 tot 1100 euro  50   10%

Ik weet het niet/geen mening  32   7%

Onder de 500 euro  30   6%

Van 1101 tot 1200 euro  27   6%

Van 1201 tot 1300 euro  6   1%

Boven de 1301 euro  4   1%

Totaal aantal respondenten: 489
Vraag overgeslagen: 1

0% 20% 40% 60% 80%  

Vragen Themateam Betaalbaar wonen (vervolg)

n=486
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Vraag overgeslagen: 40

6.  Het wordt voor vrijwel iedereen steeds duurder om in Amsterdam te wonen. Vind je dat de PvdA Amsterdam hier iets aan
moet doen en zo ja, wat?
 

Respondenten 447   91%
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Vragen ter voorbereiding op de Politieke ledenraad van zaterdag 4 juni en vragen
m.b.t. de actualiteit
Voorafgaand aan de Politieke Ledenraad op 4 juni in Nieuwegein, kunnen alle leden met ledenrechten vanaf woensdag 11 mei tot donderdag 26 mei om 10.00 uur

voorstellen (moties) indienen, aanscherpen en ondersteunen. Dit kun je doen via het digitale platform van de Partij van de Arbeid. Daar kun je ook de discussie over de

voorstellen volgen en een bijdrage leveren. Klik hier (https://platform.pvda.nl/) om op dat platform te komen. 

Moties met voldoende draagvlak om te bespreken op de ledenraad, worden middels een enquête aan alle leden voorgelegd. Deze stemming loopt van 28 mei tot vrijdag 3

juni, 10.00 uur. Op de politieke ledenraad bespreken we een aantal moties waar veel discussie over is.

Kun je niets zien maar ben je wel PvdA-lid? Ga dan naar Login, rechtsboven op de pagina van het platform. Log in met het email adres waarmee je bij de PvdA bekend

bent. Als je nog geen wachtwoord hebt, maak je er makkelijk een aan door op het Login scherm te klikken op Wachtwoord vergeten. 

Bij verschillende vragen is een link opgenomen naar het PvdA Platform om de discussie over dat onderwerp te zien. Die kun je alleen zien als he bent ingelogd op het

platform.

 

Voorbereiding Politieke ledenraad en Actualiteit (vervolg)
De BTW op vlees is op dit moment gelijk aan de BTW op al het voedsel, het lage tarief van 6%. Er gaan stemmen op om, gezien de impact van de veehouderij op het

milieu, de BTW van vlees  & producten die vlees bevatten te verhogen van 6% naar 21%. Zie ook de discussie op het PvdA Platform (https://platform.pvda.nl

/docs/belasting-op-vleesproducten-verhogen-van-6-procent-naar-21-procent).
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7. Ben je het eens met de volgende stelling: 'De BTW op vlees en producten die vlees bevatten moet van 6% naar 21%'.

38% - Mee eens

19% - Neutraal

40% - Mee oneens

3% - Ik weet het niet/geen mening

38.1%

39.8%

19.4%

Voorbereiding Politieke ledenraad en Actualiteit (vervolg)
Het budget voor ontwikkelingshulp (0,7% van BNP) wordt nu ook ingezet voor de opvang van asielzoekers.

 

Totale toegekende waarde: 43061
Vraag overgeslagen: 34

8.  Als jij de 0,7 % van het BNP die we besteden aan ontwikkelingshulp procentueel zou mogen verdelen, hoe zou je dat dan
doen?
 

Antwoord Totaal % van waarden %

Ontwikkelingshulp 30572   71%

Opvang asielzoekers 12489   29%

0% 20% 40% 60% 80%  

Vragen voorbereiding Politieke ledenraad en actualiteit (vervolg)
 

n=475
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9. Moet de PvdA zich inspannen voor een minimum stagevergoeding? Zie ook dit bericht.

61% - Ja

27% - Nee

12% - Ik weet het niet/geen mening
11.9%

26.7%

61.4%

Vragen voorbereiding Politieke ledenraad en actualiteit (vervolg)
Zowel Amnesty International als Human Rights Watch hebben geconstateerd dat de Turkse regering Syrische vluchtelingen aan de Turks-Syrische grens (met geweld)

terugstuurt. Dit is een schending van de mensenrechten en gaat tegen de internationale vluchtelingenverdragen in.

10. Moet Europa de visumplicht voor Turken in stand houden zolang de Turkse regering de mensenrechten schendt?

67% - Ja

22% - Nee

11% - Ik weet het niet/geen mening

10.8%

22%

67.2%

Vragen voorbereiding Politieke ledenraad en actualiteit (vervolg)
 

n=472

n=473
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11. In hoeverre ben je het eens met de volgende stelling: 'Europa dient een direct gekozen president te krijgen'. Zie de discussie op het Pvd ...

12% - Ja, zeer mee eens

21% - Ja, mee eens

26% - Geen uitgesproken voor- of tegen stander

24% - Nee, mee oneens

10% - Nee, zeer mee oneens

6% - Ik weet het niet/geen mening

12%

21.2%

6%

10.1%

24.2%

26.4%

Vragen voorbereiding Politieke ledenraad en actualiteit (vervolg)
Er gaan opnieuw stemmen in de Partij op voor linkse samenwerking. Zie PvdA Platform (https://platform.pvda.nl/docs/2017:-tijd-voor-uitgesproken-linkse-samenwerking.).

In november 2014 vroegen wij aan de Amsterdamse leden: “Vind je dat in de discussie over de toekomst van de PvdA Amsterdam ook gekeken en gesproken moet

worden over samenwerkingsmogelijkheden met gelijkgestemde partijen?”

Nu vragen we je dat over de landelijke Partij.

12. Vind je dat in de discussie over de toekomst van de PvdA ook gekeken en gesproken moet worden over samenwerkingsmogelijkheden met gelijkgestemde
partijen?

89% - Ja

7% - Nee

2% - Geen voorkeur

1% - Ik weet het niet/geen mening

7.1%

89.2%

Vragen gemeenteraadsfractie
Fractielid Maarten Poorter legt een aantal vragen vanuit zijn portefeuille voor.

De Gemeente is nu ruim een jaar verantwoordelijk voor een belangrijk deel van de wijkzorg.

n=466

n=465
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13. Hoe beoordeel je de veranderingen in de wijkzorg in Amsterdam sinds 1 januari 2015?

1% - De wijkzorg is veel beter

6% - De wijkzorg is beter

8% - Er is geen verbetering of verslechtering

10% - De wijkzorg is verslechterd

3% - De wijkzorg is erg verslechterd

72% - Ik weet het niet/geen mening

5.8%

8.4%

9.7%

72%

Vraag overgeslagen: 274

14.  Wil je het antwoord bij de vorige vraag toelichten?
 

Respondenten 192   39%
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Vragen gemeenteraadsfractie (vervolg)
Mede op voorstel van de PvdA Amsterdam komen meer mensen in aanmerking voor een lage eigen bijdrage in de WMO (scootmobielen, trapliften, hulp bij het

huishouden, etc). Zie Het Parool (http://www.parool.nl/amsterdam/meerderheid-raad-wil-minder-eigen-bijdrage-zorg~a4294530/). (http://www.parool.nl/amsterdam

/meerderheid-raad-wil-minder-eigen-bijdrage-zorg~a4294530/)

De fractie denkt erover om nog verdergaande voorstellen te doen voor het inperken van de eigen bijdrage in de WMO.

n=464
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15. In hoeverre ben jij het eens met de volgende stelling:De eigen bijdrage in de WMO moet omlaag voor alle rechthebbende Amsterdammers, ook als dit betekent
dat de hoogste inkomensgroepen ook minder eigen bijdrage gaan betalen.

10% - Helemaal mee eens

28% - Mee eens

14% - Neutraal

29% - Mee oneens

6% - Helemaal mee oneens

13% - Ik weet het niet/geen mening

10.3%

27.6%

13.1%

6.5%

28.7%

13.8%

Vragen bestuur PvdA Amsterdam m.b.t. fondsenwerving 
Voldoende financiële middelen zijn belangrijk om als PvdA in Amsterdam de vereniging te versterken en ons voor te bereiden op een sterke campagne, waarin we zoveel

mogelijk mensen weten te bereiken met onze idealen en plannen voor de toekomst.

De landelijke subsidie van politieke partijen staat echter onder druk en dat heeft ook consequenties voor de PvdA Amsterdam. Door verminderde ledenaantallen, die onder

andere de basis vormen voor de het bedrag aan subsidie die de overheid toekent aan politieke partijen, zal naar verwachting de PvdA minder financiële ruimte hebben de

komende jaren.

Ook het feit dat de PvdA Amsterdam minder raadsleden heeft en geen wethouders, die een deel van hun politiek salaris afdragen aan de PvdA Amsterdam, leidt er toe dat

de PvdA Amsterdam financieel wat minder ruim in haar jasje zit.

De afdeling wil zich daarom meer toeleggen op het werven van fondsen onder de leden. Hiertoe willen wij de volgende vragen voorleggen.

Voor de duidelijkheid benadrukken we dat deze vragen uitsluitend zijn bedoeld ter inventarisatie en dat de antwoorden dus niet direct leiden tot een financiële bijdrage!

16. Ben jij bekend met het feit dat jij rechtstreeks aan de PvdA Amsterdam kunt doneren (bijvoorbeeld via de donatie knop op de website van de PvdA Amsterdam)
?

52% - Ja

48% - Nee

48.4%
51.6%

Vragen bestuur PvdA Amsterdam m.b.t. fondsenwerving (vervolg)

n=464

n=461
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17. Zou jij de Amsterdamse PvdA extra financieel willen steunen?

32% - Ja, ik zou dat incidenteel willen doen

2% - Ja, ik zou dat regelmatig willen doen/ik zou bereid
zijn om dat regelmatig te doen

13% - Ik lever al incidenteel een extra financiële
bijdrage aan de PvdA Amsterdam

1% - Ik lever al incidenteel een extra financiële bijdrage
aan de PvdA Amsterdam, maar ik zou bereid zijn dat
regelmatig te doen

6% - Ik lever al regelmatig een extra financiële bijdrage
aan de PvdA Amsterdam

47% - Nee, ik ben daartoe niet bereid

31.6%

12.7%

46.6%

5.9%

Vragen bestuur PvdA Amsterdam m.b.t. fondsenwerving (vervolg)

18. Je hebt bij de vorige vraag aangegeven dat je de PvdA Amsterdam incidenteel zou willen steunen. Wat zou je de Amsterdamse PvdA incidenteel willen geven?

34% - EUR 11-25

32% - EUR 25-100

16% - EUR 1-10

15% - Ik weet het niet/geen mening

3% - EUR 100-250
33.6%

15.4%

16.1%

32.2%

Vragen bestuur PvdA Amsterdam m.b.t. fondsenwerving (vervolg)

19. Je hebt bij de vorige vraag aangegeven dat je de PvdA Amsterdam regelmatig zou willen steunen.Wat zou je de PvdA Amsterdam maandelijks willen geven?

36% - EUR 1-5

29% - EUR 11-15

14% - EUR 6-10

14% - meer dan EUR 21

7% - EUR 16-20
35.7%

7.1%

14.3%

14.3%

28.6%

n=455

n=143

n=14
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Vragen bestuur PvdA Amsterdam m.b.t. fondsenwerving (vervolg)

20. Zou je bij voorkeur een specifiek doel willen steunen of zou je de Amsterdamse PvdA als geheel willen steunen?

21% - Een specifiek doel zoals campagnes en
activiteiten

50% - Geen specifiek doel, ik zou de PvdA Amsterdam
als geheel willen steunen

29% - Geen voorkeur

21.4%
28.6%

50%

Vragen bestuur PvdA Amsterdam m.b.t. fondsenwerving (vervolg)

21. Op welke manier zou jij willen worden benaderd wat betreft een financiële bijdrage aan de Amsterdamse PvdA?

43% - Ik wil niet benaderd worden

38% - per e-mail

7% - per brief

5% - Anders, namelijk...

3% - Ik weet het niet/geen mening

3% - Ik heb geen voorkeur

1% - via de telefoon

43.2%

6.9%

38%

Vragen bestuur PvdA Amsterdam m.b.t. fondsenwerving (vervolg)

n=14

n=463
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Vraag overgeslagen: 22

22.  Heb je andere ideeën om de financiën van de PvdA Amsterdam te versterken?
 

Respondenten 228   46%
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Vraag overgeslagen: 13

23.  Als je een nadere toelichting wilt geven op je antwoorden, opmerkingen hebt over de stellingen/vragen of iets anders wilt
meegeven, dan kun je dat hieronder doen.
 

Respondenten 104   21%
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