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Een stad om trots op te zijn
Inleiding
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Op 1 december 2012 werd Alex geboren, de 
800.000ste Amsterdammer. Hij staat symbool voor 
de voorspoed die Amsterdam heeft verworven. De 
stad is nog steeds een ‘Big City’ maar is ver verwi-
jderd van de bende die Tol Hansse eind jaren ’70 
beschreef in zijn befaamde lied over onze stad en 
van de verpauperde wijken die Jan Schaefer door 
stadsvernieuwing aanpakte. Alex zal zich later afvra-
gen waarom die twee mannen toen zo spraakmak-
end waren.
Amsterdam trekt al eeuwenlang mensen aan, vanuit 
alle provincies en alle windstreken. Denk aan Rem-
brandt of Aletta Jacobs, Floor Wibaut of Joke Smit, 
Simon Carmiggelt of Joop den Uyl. Ze kwamen van 
buiten en sloten de stad in hun hart.  
In het Amsterdam van nu is het niet anders. Elke dag 
reizen talloze toeristen af naar onze stad. En elk jaar 
opnieuw kiezen ontzettend veel mensen ervoor om 
een leven in Amsterdam op te bouwen. In Amster-
dam wonen we met 800.000 mensen van 180 ver-
schillende nationaliteiten. Mensen met wortels in 
alle delen van de wereld, maar met een gedeelde 
toekomst hier in de stad. Samen maken zij de stad 
tot wat zij is, elke dag opnieuw.
En dat samen beter werkt, is in Amsterdam goed te 
zien. We zijn steeds beter opgeleid en steeds wel-
varender geworden. We hebben een prachtige stad 
opgebouwd met veel groen, goede voorzieningen 
en een rijk cultureel leven. In Amsterdam kun je alles 
vinden wat je wilt en ben je overal zo met de fiets of 
het openbaar vervoer. Niet voor niets geven Amster-
dammers hun eigen wijk gemiddeld een mooie 7,3; 
geen buurt die van zijn eigen inwoners een onvol-
doende krijgt.

Zorgen van nu
De liefde voor en het geloof in de stad Amsterdam 
is dan ook groot en niet stuk te krijgen. De econo-
mische recessie doet daar niets aan af, maar levert 

wel zorgen op. De economische groei is laag en 
breekbaar; de werkloosheid loopt op, zeker onder 
jongeren; zzp’ers proberen de recessie uit te zin-
gen door in te teren en elke kans aan te grijpen; 
het midden- en kleinbedrijf durft niet te vertrouwen 
op de medewerking van de bank; de woonmarkt is 
stilgevallen door de onzekerheid; bezuinigingen op 
publieke middelen laten zich voelen. 
De zorgen van deze tijd komen niet alleen door de 
economische conjunctuur maar ook door structurele 
ontwikkelingen in de samenleving en in onze stad. 
Het idee van een ongedeelde stad staat onder druk. 
Het is met een modaal inkomen moeilijk om een 
betaalbare woning in Amsterdam te vinden, waar-
door veel leraren en agenten die in de stad werken 
hier niet kunnen wonen. 
Ook het idee van de sociale stad staat onder druk. 
Sommigen zien geld als een maat voor succes en 
verdienste, en pech als eigen schuld en eigen verant-
woordelijkheid. Zulke gedachten worden versterkt 
door voorstellen om woningen zo veel mogelijk aan 
de meest biedende toe te delen en het wegzetten 
van mensen in de bijstand als luie profiteurs. Som-
migen denken dat goed onderwijs een kwestie is van 
het scholen opjutten in een ratrace naar de hoogste 
CITO-scores. Dergelijke ontwikkelingen bedreigen 
de samenhang in de stad.
Ten slotte staat het idee van de democratische stad 
onder druk. Mensen worden steeds mondiger maar 
voelen zich tegelijkertijd niet altijd gehoord. Het is 
niet duidelijk van wie de scholen, zorginstellingen en 
woningcorporaties nou eigenlijk zijn. Van de bestu-
urders, de professionals of de burgers? 

Waar wij voor staan
We houden van deze stad en zetten ons elke dag in 
om er het best mogelijke van te maken. Wij geloven 
in een stad waarin we er met elkaar voor zorgen 
dat iedereen zijn of haar eigen leven in vrijheid kan 
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vertraging staan onze musea er nu weer prachtig 
bij. Amsterdam trekt op cultureel gebied weer inter-
nationaal de aandacht en is een broedplaats voor 
creatief talent. En Ajax werd ook nog eens drie keer 
kampioen, al moeten we toegeven dat we dat succes 
niet kunnen claimen.

Vijf grote opgaven 
Er is veel bereikt maar er is ook nog heel veel te be-
reiken. Zeker de komende jaren moeten we hard 
aan het werk om onze stad sterker, socialer, eerlijker, 
veiliger en duurzamer te maken. 
De Amsterdamse politiek is daarbij onmisbaar, maar 
de grote opgaven voor de stad zijn niet een verant-
woordelijkheid van politici alleen. Ze zijn een ver-
antwoordelijkheid van ons allemaal en vragen om 
intensieve samenwerking met scholen, bedrijven en 
ondernemers, woningbouwcorporaties, voetbalve-
renigingen en maatschappelijke organisaties. En met 
alle Amsterdammers. 
Alleen als we de handen ineen slaan, kunnen we suc-
cesvol zijn. Wij vragen onze stadsgenoten daarom 
bondgenoten te zijn. Om de komende jaren samen 
de schouders te zetten onder de volgende opgaven 
voor de stad. En om dat te doen met ambitie en Am-
sterdamse lef. Eropaf, ook als we er niet over gaan.

1 Aanvalsplan tegen jeugdwerkloosheid 
De jeugdwerkloosheid is veel te hoog: 20% en onder 
allochtone jongeren zelfs 40%. Samen met het 
midden- en kleinbedrijf en de grote Amsterdamse 
ondernemingen gaan we om tafel om een aanval-
splan op te zetten, waar nodig met ondersteuning 
van DWI. De toekomst behoort toe aan onze jon-
geren en daarom mogen we ze nooit in de steek 
laten.

2 Bouwen en ombouwen voor starters en door-
stromers
Iedereen moet een woning kunnen vinden in Am-
sterdam. De bouwproductie moet fors omhoog op 
de vele beschikbare locaties in de bestaande stad en 
een aantal nieuwe gebieden die klaarliggen. 
Veel ruimte en flexibiliteit zijn nodig voor het mid-
densegment, voor starters en doorstromers. We 
doen dat onder meer door het stimuleren van (ti-
jdelijke) transformatie en ombouw voor jong en oud. 
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vormgeven. Dat doen we niet door Amsterdam over 
te leveren aan de wetten van de markt, maar door 
alle mensen zeggenschap te geven over hun leven. 
Zeggenschap over ons leven en over de toekomst 
krijgen we alleen als we gezamenlijk de voorwaarden 
creëren die daarvoor nodig zijn. 
Mensen hebben allereerst bestaanszekerheid nodig; 
alleen als je je zeker en veilig voelt kun je een toe-
komst opbouwen. 
Goed werk voor iedereen is belangrijk. Zodat ieder-
een genoeg inkomen heeft om te kunnen leven, 
zichzelf kan ontwikkelen en een bijdrage kan leveren 
aan de stad. 
We staan voor verheffing en ontwikkeling; Alle Am-
sterdammers moeten de mogelijkheden hebben om 
het beste uit zichzelf en uit elkaar te halen. Zodat 
we iets moois kunnen maken van ons leven en van 
deze stad. 
Ten slotte staan we voor binding: binding met elkaar 
en met je omgeving. Omdat dat ons sterker en ge-
woonweg gelukkiger maakt.

In een ieder-voor-zich-stad worden deze voor-
waarden voor een vrij leven een privilege van de 
happy few. Wij staan voor een andere stad: voor een 
ongedeeld Amsterdam, waar iedereen een zekere 
basis, goed werk en volop mogelijkheden heeft. Die 
stad kunnen we samen maken, door al het goede in 
deze stad bij elkaar te brengen. 
Van politici mag u verwachten dat ze het voortouw 
nemen, dat ze trekken en sleuren om de samen-
werking tot stand te brengen. Maar het oplossen 
van problemen kan niet aan politici alleen uitbes-
teed worden. Amsterdammers maken de stad.

Veel bereikt
De afgelopen jaren heeft de PvdA in het stads-
bestuur met deze eropaf-mentaliteit heel veel voor 
elkaar gekregen. Daar zijn we trots op. Met de Top 
600-aanpak onder leiding van onze burgemeester is 
de stad veiliger geworden. De kwaliteitsaanpak van 
de basisscholen veranderende een achterstand in 
een sprong naar voren; onze kinderen verdienen dat. 
In tijden van economische tegenwind bleef ‘eerlijk 
delen en vooruitgang mogelijk maken’ het credo. 
Op bestrijding van armoede werd niet beknibbeld 
en de lasten werden niet verhoogd. Na jaren van 



Erfpacht is daarbij het ideale middel om de bou-
wproductie van middeldure huur- en koopwoningen 
te stimuleren. Hierdoor moet het mogelijk worden 
woningen te bouwen met een huur tussen de € 600 
en € 800 per maand. 

3 Kans voor alle kinderen: 
investeer in de Amsterdamse leraar
Kinderen moeten alle kans krijgen. Daarom is de 
kwaliteit van het onderwijs van groot belang. Ler-
aar zijn in Amsterdam is een prachtig vak, maar ook 
uitdagend. Veeleisende ouders aan de ene kant, 
afwezige ouders aan de andere. Hoogbegaafde kin-
deren en kinderen die nauwelijks de taal spreken. 
Nergens kun je zoveel van je vak kwijt als hier in 
de stad. En nergens verdien je zoveel steun van je 
school, je bestuur en je gemeente.
Lesgeven aan een uiteenlopende groep leerlingen 
vraagt heel veel van een onderwijzer. Daarom zal 
de gemeente de komende jaren veel investeren in 
een Amsterdams ontwikkelingsprogramma speciaal 
gericht op het omgaan met verschillen. We zorgen 
ervoor dat leraren voor die professionalisering ook 
de ruimte van hun besturen krijgen. Zodat ieder kind 
de best mogelijke kans krijgt. 

4 Speciale aandacht voor en aanpak van jonge 
daders
Jongeren komen steeds vroeger in beeld als daders. 
Een 11-jarige die ongewenst gedrag vertoont, heeft 
geen baat bij een politiële aanpak. Dat betekent 
dat we fors willen investeren in de intensieve zorg 
voor 10- tot 17-jarigen die op de drempel van een 
criminele carrière staan. Zorg waarbij vele partijen in 
onderlinge afstemming betrokken moeten zijn. 
Het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om 
deze jongeren weer op het goede pad te krijgen. 
Want iedereen moet in Amsterdam veilig over straat 
kunnen en een carrière in de criminaliteit is een doo-
dlopende weg. 

5 Minder eenzame Amsterdammers en zorg di-
chterbij
We geven grote prioriteit aan het aanpakken van 
eenzaamheid. Eenzaamheid is één van de grootste 
stille problemen van deze tijd. Veel ouderen zijn ee-
nzaam, maar ook alleenstaande mannen van 50+ en 

mantelzorgers behoren tot de groepen waar relatief 
veel eenzaamheid voorkomt. Wij willen samen met 
buurtbewoners investeren in welzijn in buurten om 
eenzaamheid te voorkomen en tegen te gaan. 
Van groot belang is zorg dichterbij huis te organis-
eren: er moet een goede aansluiting komen tussen 
huisarts, wijkteams, welzijn en mantelzorg.
 
Amsterdammers maken de stad
Uit deze vijf opdrachten spat het besef dat Amster-
dam zo veel meer kan door samen te werken. Po-
litici hebben de plicht het voortouw te nemen maar 
zij hebben de gemeente, de burgers en de bedri-
jven van deze stad nodig als bondgenoten.  De stad 
wordt tenslotte wel vanuit de Stopera en de stads-
delen bestuurd maar niet gemaakt. Amsterdammers 
maken de stad.
Amsterdammers zetten zich al op talloze manieren in 
voor de stad. Als vrijwilliger of als sociaal ondernem-
er. Alleen of samen met anderen via bestaande en 
nieuwe vormen van samenredzaamheid en sociaal 
doe-het-zelven. De inzet van al die Amsterdammers 
is van grote waarde voor onze stad.
Wij hebben het vertrouwen dat Amsterdam de op-
gaven van deze tijd aankan. Niet door onze stad in 
de uitverkoop te doen, maar door gezamenlijk onze 
verantwoordelijkheid te nemen: door pal te staan 
voor wat van ons allemaal is, door de talloze ideeën 
en initiatieven in deze stad te omarmen en te verbin-
den, en door weerbaar te maken wat van waarde is. 
Zo kan Amsterdam zich verder ontwikkelen en ver-
der groeien naar een stad van internationale al-
lure en herkenbare buurten, met gelijke kansen en 
ruimte voor verschil. Een stad waar iedereen veel vri-
jheid heeft maar ook een verantwoordelijkheid naar 
de stad. Vrijzinnig en veilig, dynamisch en duurzaam, 
sterk en sociaal. 

Een stad van, voor en door alle Amsterdammers.

Namens de programmacommissie,

Paul Tang, voorzitter
Martien Kuitenbrouwer, vicevoorzitter
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De ongedeelde stad
Hoofdstuk 1
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‘Mijn kinderen van 22 en 24 wonen nog steeds bij 
mij thuis’, vertelt een moeder van drie kinderen mij. 
‘Ze komen niet aan de bak op de woningmarkt. De 
wachttijd voor een sociale huurwoning is absurd 
hoog en ze verdienen natuurlijk nog niet genoeg 
om iets te kopen. Ik kan ze met mijn inkomen ook 
niet helpen’. Helaas is dit verhaal niet uniek. Er is de 
afgelopen jaren gelukkig enorm veel extra woon-
ruimte gecreëerd speciaal voor studenten, maar hu-
isvesting voor andere jongeren is achtergebleven. 
Veel werkende jongeren met een laag inkomen zijn 
voor hun eerste eigen woning aangewezen op de 
sociale huurvoorraad. Maar bijna alle woningen die 
nog vrijkomen zijn nodig voor mensen die hun won-
ing moeten verlaten vanwege stedelijke vernieuwing 
of gaan naar mensen met heel veel wachttijd. 

De jonge starters die nog thuis wonen, concurreren 
op de woningmarkt met mensen die de stad in wil-
len. ‘Ik ben 23 en net klaar met mijn studie in Gro-
ningen. Heb nu een opdracht in Amsterdam bij een 
bedrijf in de creatieve sector. Verdien niet veel, maar 
ik ben blij dat ik in Amsterdam aan de slag mag. 
Waar ik studeerde was het ook niet makkelijk, maar 
in Amsterdam is helemaal niks voor pas afgestu-
deerden die nog niet zoveel verdienen. Een sociale 
huurwoning is al best duur, maar daarvoor maak ik 
pas over een jaar of acht een kansje.’ 

Zolang er in de sociale huurvoorraad geen ruimte is 
voor de werkende Amsterdamse jongeren en voor 
mensen die de stad in willen, moeten marktparti-

jen snel gericht iets doen voor deze jonge talenten. 
Kleine woningen van zo’n 28 m2, net groot genoeg 
om in te wonen en betaalbaar, totdat ze wat meer 
verdienen. Net als voor ouderen, bestaande ge-
bouwen transformeren of gerichte (tijdelijke) nieu-
wbouw. Een jaar of vijf, soms zeven, is genoeg om 
daarna de volgende stap te kunnen zetten. 

‘Middensegment of starters koopwoningen zijn veel 
te duur voor mij, ook als ik hopelijk over een tijdje 
net boven de grens van sociale huur zit’, zegt een 
jongere die ik spreek. ‘Als Amsterdam talenten van 
binnen en buiten de stad aan zich wil binden moet 
je sociale huur behouden en meer kleine woningen 
bijbouwen’.

Bouwen, verbouwen en ombouwen omdat er steeds 
meer mensen in Amsterdam willen wonen, omdat 
ze langer willen blijven wonen en omdat de gebied-
sontwikkeling op sommige plekken een impuls nodig 
heeft. We zullen creatiever en flexibeler met ruimte 
en investeringen moeten omgaan. Voor groepen in 
de knel gaan we gericht bijbouwen en we zorgen 
voor meer flexibele ruimte voor marktwoningen en 
tijdelijke woonvormen. Speciale aandacht willen we 
voor de combinatie van wonen en zorg. Wij willen 
een stad die mensen met elkaar verbindt. Een onge-
deelde stad; betaalbaar en bereikbaar. 

Thijs

Amsterdam blijft een ongedeelde stad waar iedereen prettig kan wonen
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en het kreeg landelijk navolging: een Amsterdams 
Hypotheekfonds. Nieuwe woningbouwlocaties die 
niet snel genoeg van start gaan doordat kopers 
geen financiering kunnen krijgen, kunnen met een 
speciaal Amsterdamse Hypotheekfonds worden vlo-
tgetrokken. Prijsvechters worden uitgenodigd voor 
vernieuwende vormen van koopwoningen. Dit is 
vooral interessant voor gebieden met relatief lage 
WOZ-waarden. 

1.04 Duizend woningen per jaar met maximale 
huurprijs van 500 euro
Een andere mogelijkheid om meer betaalbare won-
ingen te realiseren is via transformatie van bestaande 
gebouwen. Bijvoorbeeld door leegstaande kantoren, 
bedrijfsgebouwen, kerken en verzorgingshuizen 
deels ‘tijdelijk’ te verbouwen tot woningen. Herge-
bruik is immers duurzamer dan slopen. 
Wij willen deze mogelijkheid stimuleren door snel 
aanpassingen aan het erfpachtcontract mogelijk 
te maken. De PvdA wil naast het aanjagen van de 
reguliere nieuwbouw 1000 woningen per jaar in ge-
transformeerde gebouwen, voor starters en met een 
huurprijs van maximaal 500 euro. 
De gemeente faciliteert met een flexibel bestem-
mingsplan en erfpacht. Partijen die dat realiseren 
krijgen de mogelijkheid om tijdelijke huurcontracten 
af te sluiten van vijf jaar.

1.05 Buurt krijgt ‘right to bid’ bij leegkomend 
maatschappelijk vastgoed
Voor leegkomende verzorgingshuizen en leegko-
mend maatschappelijk vastgoed moet de buurt het 
‘right to bid’ krijgen: het ‘recht om een bod uit te 
brengen’. Daarmee kan de buurt zelf een plan mak-
en voor de invulling, bijvoorbeeld gericht op woon-
groepen voor ouderen, mensen met een beperking 
en andere gewenste combinaties van functies voor 
de buurt.

1.06 Tien pionierplekken voor ontwikkeling 
met minimale randvoorwaarden
Degene die als eerste begint te bouwen op een plek 
die moeilijk van de grond komt - bijvoorbeeld in ste-
delijke vernieuwings-gebieden of op minder popu-
laire nieuwbouwlocaties – hoeft het minst te betalen 
en krijgt de minste randvoorwaarden. We doen ee-
nmalig 10 kortlopende speciale aanbiedingen met 

1.01 Bouwen en ombouwen voor starters en 
doorstromers
Erfpacht helpt om de bouwproductie van middel-
dure huur- en koopwoningen te stimuleren en de 
hele stad te laten profiteren van investeringen in bi-
jvoorbeeld gebouwen en infrastructuur. 
De PvdA wil het grondprijsbeleid zo inzetten dat het 
voor beleggers en particulieren interessant wordt 
om deze woningen te bouwen. Hierdoor moet het 
mogelijk worden om woningen te bouwen met een 
huur tussen de € 600 en € 800 per maand. Dankzij 
de huidige lage erfpachtcanon (grondrente) zijn de 
financieringskosten van de grond veel lager dan 
bij een bank. De erfpachtconstructie moet zodanig 
zijn dat deze woningen, ook na verloop, in het mid-
densegment verkocht en verhuurd blijven worden.
Ook voor starters en doorstromers die willen kopen 
gaan we kijken hoe we met een slimme inzet van het 
erfpacht instrument duizenden middeldure wonin-
gen kunnen realiseren.

1.02 Onverkorte inzet voor een ongedeelde stad
Wij blijven ons inzetten voor een ongedeelde stad. 
Voor gemengde buurten en wijken. Betaalbaarheid 
en bereikbaarheid van goede woningen is wat een 
stad ongedeeld maakt.
Stad en stadsdelen vullen dit samen met bewoners 
in door maatwerk en het bewaken van een gevar-
ieerde voorraad. Waar dit niet lukt door overtuiging 
en verleiden van corporaties en marktpartijen neemt 
de gemeente haar verantwoordelijkheid.
Experimenten als ‘flexibel wonen’ helpen hierbij. We 
willen met de corporaties voortbouwen op de goede 
aanbiedingsafspraken over aangeboden woningen 
met een huur onder de 575 euro (huursubsidieg-
rens). 
Ook willen we in het middensegment (bestaande 
voorraad) 50% van geliberaliseerd te verhuren won-
ingen onder de 800 euro (nu 900 euro) beschikbaar 
maken, speciaal voor inkomens kleiner dan 45.000 
euro of voor wie (eerste verhuring) een sociale won-
ing achterlaat. 
Om huren in het middensegment betaalbaar te 
houden is de PvdA voor verlenging van de puntent-
abel voor huren tot 1000 euro.

1.03 Amsterdams Hypotheekfonds
PvdA-raadslid Michiel Mulder lanceerde het idee 

Actiepunten
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een verlaagde grondprijs, voor een beperkt aantal 
compacte plekken waar we willen dat een aantrek-
kelijke plek ontstaat om te wonen of te zijn. 
Het schaarste systeem, dat we als gemeente mede 
zelf in stand houden door alleen maar te sturen op 
de hoogste prijs, gaan we doorbreken. Het aantal 
plannen moet verdubbelen in plaats van halveren. 
We kijken, om te beginnen bij de 10 plekken, naar 
wat er op een plek maatschappelijk of voor de ge-
biedsontwikkeling nodig is, en kijken dus niet pri-
mair of het hoogste rendement kan worden behaald.
De gedachte is dat het gebied rondom die plek op 
termijn verder ontwikkeld wordt door partijen die 
liever de kat uit de boom kijken maar die dan ook 
meer betalen en relatief meer eisen krijgen opgel-
egd, afhankelijk van wat er nog ontbreekt of nodig 
is. 
Er kan gewerkt worden met nieuwe vormen van 
winstdeling met ontwikkelende partijen en uitpon-
dregelingen kunnen beter benut worden. Hoe langer 
de garanties voor middensegment huur of hoe meer 
inzet voor doorstroming uit goedkopere huurvoor-
raad etc., hoe lager de prijs.

1.07 Bestemmingsplannen worden flexibel
Om snel te kunnen inspelen op ontwikkelingen in 
de samenleving en op de soms snel veranderende 
vraag is het nodig dat bestemmingsplannen flexibel-
er van opzet worden. Minder gedetailleerd zodat het 
makkelijker wordt een gebouw een andere functie te 
geven. Ook het bijstellen van projecten als de door-
looptijd te lang wordt, is dan makkelijker. De stads-
delen worden gevraagd hier aan mee te werken.

1.08 Bouwen binnen de stad
Woningbouw kan in eerste instantie plaatsvinden 
in de bestaande stad en op de bouwrijpe kavels die 
er al zijn. Bestaande economische en vervoersassen 
kunnen verder worden versterkt door aanvullende 
woningbouw in bestaande wijken en gebouwen. 
Groene scheggen en andere kwetsbare functies 
(recreatie) in de bestaande stad hoeven dus niet te 
worden aangetast. 
In de bestaande stad is nog genoeg ruimte om ver-
der te bouwen aan de ongedeelde stad. Er zijn veel 
grote en aantrekkelijke locaties beschikbaar. Noord 
(meerdere), Houthavens, Zeeburgereiland, Amstelk-
wartier, Zuidoost (transformatie locaties) kunnen di-

rect worden opgepakt. Ook kijken we nadrukkelijk 
naar Sloterdijk en het Westelijk Havengebied; de 
plannen Haven-Stad liggen klaar. 

1.09 Wijkaanpak
De PvdA is trots op de behaalde resultaten. Heel veel 
buurten staan er nu beter voor dan 8 jaar geleden. 
De situatie in een aantal buurten vraagt echter ook 
de komende jaren nog een stevige inzet. De wijkaan-
pak zoals we die kennen zal echter verdwijnen. Er is 
minder geld, maar we gaan door met het verbeteren 
van de leefbaarheid, participatie en veiligheid in bu-
urten.  
Iedere wijk verdient een eigen aanpak die past bij 
wat die buurt nodig heeft. We werken daarom samen 
met bewoners en andere partners in de wijk, op een 
manier die past bij deze tijd. Bewonersparticipatie 
is de rode draad. Samen met bewoners bepalen we 
welke voorzieningen nodig zijn. Dat kan in de vorm 
van buurtbedrijven, communities en trusts. Bewon-
ers kunnen zelf de inhoud van projecten bepalen en 
zijn er zelf verantwoordelijk voor.

1.10 Voorzichtigheid bij verkoop van sociale
huurwoningen
De PvdA is trots op de voorraad sociale huurwon-
ingen en wil daar zorgvuldig mee omgaan. Van de 
Amsterdamse huurwoningen kent ongeveer 60% 
een huur tot maximaal € 681 per maand, de liberali-
satiegrens (2013). Veel geld, en zonder huursubsidie 
voor veel mensen niet te betalen. 
Circa 50% van de Amsterdammers komt op basis 
van huidige inkomensgrens in aanmerking voor een 
sociale huurwoning, maar door het ontbreken van 
betaalbare woningen in het middensegment zijn 
nog veel meer mensen aangewezen op sociale huur 
om hun woonlasten te kunnen betalen. 
We willen voorzichtig en zorgvuldig omgaan met de 
verkoop en het liberaliseren van sociale huurwon-
ingen. Amsterdam is populair onder verschillende 
inkomensgroepen. In een ongedeelde stad streven 
we naar een evenwichtige spreiding van de verschil-
lende inkomensgroepen over de stad. De vraag wat 
de Amsterdammer nodig heeft is leidend; wat is de 
functie van de stad? 
De verkoopafspraken met corporaties willen we 
opnieuw bespreken. Voor iedere woning die gelib-
eraliseerd boven 800 euro verhuurd wordt vervalt 
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dat men eerder in aanmerking komt voor de rege-
ling. Ook deze maatregel zal de doorstroming bev-
orderen. 
Een forse impuls voor middensegment huur en klei-
nere (markt)huurwoningen moeten doorstroming in 
de bestaande voorraad huurwoningen nog verder 
op gang brengen.

1.13 Heldere regels voor shortstay
Het shortstaybeleid is bedoeld om meer woningen 
aan te kunnen bieden aan tijdelijke, vaak buiten-
landse werknemers. Dat draagt bij aan de aantrekke-
lijkheid van Amsterdam als vestigingsstad voor tal-
ent en bedrijven. Het verblijf op basis van shortstay 
in de stad mag echter niet ten koste gaan van de 
leefbaarheid in de buurt. Bovendien moet het ook 
echt shortstay zijn en geen verkapte toeristische ver-
huur. Het huidige shortstaybeleid leidt op sommige 
plaatsen tot overlast en blijkt moeilijk te handhaven 
vanwege de verkorte termijn. 
In afwachting van de evaluatie denkt de PvdA aan 
een verhoging van het minimum aantal dagen. Ook 
moet het stadsdeel per buurt een limiet kunnen 
stellen aan het aantal shortstayvergunningen. Voor 
langduriger verblijf worden extended stay (hotel)
formules, in bijvoorbeeld oude kantoren of nieuw-
bouw, gestimuleerd. 
Gebruik van woningen voor (bedrijfsmatige) vakan-
tieverhuur vanuit de sociale voorraad is niet toe-
gestaan. Voor overige vakantieverhuur wordt een 
regeling getroffen, waarbij stevig wordt ingezet op 
handhaving op basis van onrechtmatigheid, overlast 
en excessen. 

1.14 Woningdelen
Kamergewijze verhuur kan net als shortstay en va-
kantieverhuur effect hebben op de leefbaarheid in 
buurten. Tegelijkertijd is er wel steeds meer behoe-
fte aan het samen huren van een woning, bijvoor-
beeld door studenten of jongeren. 
Met steun van de PvdA zijn grote stappen ge-
maakt, vooral door heel veel nieuw gerealiseerde 
studentenhuisvesting. Voor jongeren is nog een 
extra inspanning nodig. De nieuwe mogelijkheden 
voor woningdelen die in ontwikkeling zijn, moeten 
transparant en met een rol voor de stadsdelen (mo-
gelijkheid een maximum te stellen) worden ontwik-
keld. Tegen kamergewijze verhuur buiten de nieuwe 

een verkoopeenheid. Verkoop aan zittende huur-
ders moet verder gestimuleerd worden en we wil-
len meer maatwerk rond de verkoop in Centrum, 
Zuid en binnen de ring West. De bestaande aanta-
llen worden wel gehandhaafd. Corporaties moeten 
mogelijkheden houden om de inkomsten op peil te 
houden vanwege rijksbeleid en noodzakelijke nieu-
we investeringen. Inzet is om dit te bespreken bin-
nen de bestaande financiële afspraken.

1.11 Woon-zorgarrangementen krijgen voorrang 
bij resterende bouwproductie sociale huurwon-
ingen
De woningbouwcorporaties hebben het moeilijk. De 
zogenaamde verhuurdersheffing kost ze veel geld. 
Geld dat nu niet besteed kan worden aan onder-
houd en nieuwbouw. Daarom moeten er prioriteiten 
worden gesteld. Wij vinden dat de resterende bou-
wproductie van sociale huurwoningen vooral gericht 
moet zijn op aanbod voor mensen die afhankelijk 
zijn van een woon-zorgarrangement, bijvoorbeeld 
de sterk stijgende groep alleenstaande Amsterdam-
mers met alzheimer. Door het rijksbeleid om mensen 
langer zelfstandig te laten wonen, neemt het aantal 
ouderen dat ook op de reguliere sociale voorraad is 
aangewezen eveneens toe. 
Daarnaast moeten de beschikbare middelen worden 
ingezet voor het opknappen van woningen waarbij 
groot onderhoud wordt gekoppeld aan energiebe-
sparende maatregelen. Dit is een duurzame aanpak 
waarbij de huurders hun woonlasten niet of minder 
hard zien stijgen.

1.12 Alles voor de doorstroming
Veel ouderen wonen in een woning die te groot 
voor hen is geworden of teveel trappen heeft. Het 
huidige beleid (‘Van groot naar beter’ en ‘Van Hoog 
naar Laag’) om deze mensen te verleiden te verhui-
zen naar een kleinere woning of de kans te bieden 
naar de begane grond te verhuizen is niet effectief. 
De PvdA wil een praktische regeling waardoor het 
wel interessant wordt om de te grote woning te ver-
ruilen voor een woning die kleiner is maar beter past. 
Mogelijkheden zijn wat de PvdA betreft een (maat-
werk) verhoging van de verhuiskostenvergoeding en 
het niet automatisch naar maximaal niveau brengen 
van de huur in de nieuwe woning. Ook moeten de 
normen van wat ‘groot’ is zodanig worden bijgesteld 

Actiepunten
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regels om en zonder benodigde vergunningen bli-
jven we optreden. 
Goede huurcontracten beschermen zowel kamerhu-
urders en woningdelers. Daarbij kunnen huurdersor-
ganisaties een goede rol spelen.

1.15 Structureel financieren van Wijksteunpunt-
en Wonen
De Wijksteunpunten Wonen die er nu zijn moeten 
structureel gefinancierd gaan worden. Het takenpa-
kket kan verder verbreed worden op basis van suc-
cesvolle pilots rond ondersteuning van gemengde / 
kleine VVE’s en energiebesparing. 
De PvdA vindt het van het grootste belang dat par-
ticipatie van huurders goed is geregeld. Huurders 
hebben recht op zekerheid en zeggenschap in het 
geval van renovatie of sloop-nieuwbouw. Als de par-
ticipatieafspraken die de stad met corporaties heeft 
gemaakt in de praktijk niet het beoogde resultaat 
hebben, zullen wij corporaties hierop aanspreken en 
indien nodig de afspraken verder aanscherpen.

1.16 Einde aan eenzijdigheid en leegstand
De PvdA is voor een gemengde stad. Eenzijdige 
kantoorlocaties worden aangepakt. Lege kantoren 
worden omgebouwd tot bijvoorbeeld (al dan niet 
tijdelijke) studentenwoningen, jongerenhuisvesting 
of atelierruimte.
Kantoorgebieden worden gemengde woon/werk-
gebieden en langdurige leegstand wordt bestreden. 
Een vastgoedontwikkelaar kan pas aan de slag met 
een nieuwbouwproject als hij zijn bestaande leeg-
staande voorraad heeft omgebouwd. 

1.17 Illegale onderhuur, hotels en pensions 
worden aangepakt
Illegale onderhuur van sociale woningen is onaccep-

tabel. Woonfraude wordt opgespoord en bestraft 
door middel van bestuurlijke boetes en gerichte ac-
ties. 
Ook gaan we door met de aanpak van illegale pen-
sions en hotels. Deze pensions zorgen vaak voor 
brandonveiligheid en overlast. Bovendien worden zo 
duizenden woningen vrijwel permanent aan de won-
ingvoorraad onttrokken. Door middel van strenge 
handhaving willen we dit stevig blijven aanpakken.

1.18 Terughoudend met sloop
De PvdA is terughoudend met sloop. Sloop is pas 
aan de orde als dat wat de bewoners er voor terug 
krijgen echt beter is dan wat ze hadden. Draagvlak 
bij bewoners is daarbij essentieel. 

1.19 Zwarte lijst voor huisjesmelkers
Tegen malafide verhuur van woningen door huisjes-
melkers wordt hard op getreden. De afgelopen jaren 
heeft de stad huisbazen die huurders oplichtten 
succesvol aangepakt. Daar gaan we mee door. In 
2012 zijn op 1409 adressen misstanden aangetrof-
fen en opgelost. Sinds de zomer van 2011 heeft de 
gemeente bijna 1,5 miljoen euro aan boetes opgel-
egd aan frauduleuze huisbazen en andere fraudeurs. 
Ook de rol van de betrokken bemiddelaar wordt 
onder de loep genomen. 
Slachtoffers van huisjesmelkers wordt een helpende 
hand geboden. Samen met studentenverenigingen 
en huurorganisaties wordt gewerkt aan een zwarte 
lijst. 

1.20 Meer duurzame woningen
De PvdA wil Amsterdamse woningen meer en beter 
isoleren. We maken ons sterk voor klimaatneutraal 
bouwen. Meer hieronder is te vinden in het hoofd-
stuk ‘De duurzame stad’. 
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De ondernemender stad
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Nicholas danste op zijn zestiende al de sterren van 
de hemel achter internationale grootheden als Be-
yoncé. School interesseerde hem niet veel, maar met 
enige moeite en plichtsbesef maakte hij dat wel af. 
Nu, tien jaar later, bezit hij twee uiterst succesvolle 
en populaire dansscholen in Amsterdam en Alm-
ere, waar de bekendste urban dance-instructeurs en 
choreografen dolgraag lesgeven. Ondernemerschap 
zat Nicolas in het bloed en hij wilde werkgever zijn 
om zijn droom te verwezenlijken: jongeren een op-
stap geven naar de florerende dansindustrie. 
Via zijn laagdrempelige dansscholen komen veel 
jongeren in aanraking met de professionele wereld 
van dans, media, reclame en entertainment. Van ver 
komen liefhebbers naar zijn scholen toe. Het zijn 
intussen erkende vindplaatsen van jong, creatief 
talent. TV-producenten, sportkledingmerken en in-
ternationale computerspelontwikkelaars mag hij tot 
zijn regelmatige opdrachtgevers rekenen.

Nicholas, geboren in Liberia en als tiener opgegroeid 
in Amsterdam Nieuw-West, benadrukt graag dat hij 
veel van dit succes heeft weten te bereiken op eigen 
kracht. Al zijn verdiende geld herinvesteerde hij in 
zijn bedrijf. En waar nodig, maakte hij graag gebruik 
van de faciliterende rol van de overheid. Op cruciale 

momenten hielp dat hem over een essentiële drem-
pel heen. Voor Nicholas bleek de bereidheid van de 
gemeente om het bestemmingsplan van een verla-
ten pand aan te passen een doorbraak. 
De generatie onstuimige jonge ondernemers zoals 
Nicholas helpen Amsterdam te maken tot wat zij is: 
een trotse stad met een zweem van magie. Brutaal 
en tolerant, vooruitstrevend en coöperatief, vernieu-
wend en zorgzaam. Een stad waar iedereen graag 
wil zijn.

Veel ondernemers kiezen voor vestiging in onze stad 
om wat Amsterdam is: een stad vol talent en crea-
tiviteit. Ondernemend talent moet worden erkend 
en gekoesterd. Ondernemende Amsterdammers 
creëren werk in onze stad en kunnen de economis-
che concurrentiepositie van onze metropool nog 
verder versterken. Daar heb je authentieke, zelfbe-
wuste, ondernemende smaakmakers voor nodig. In 
de kunst, cultuur, diensten, technologie en maakin-
dustrie: mensen die verweven zijn en zich verbonden 
voelen met het DNA van deze stad. Met hen creëren 
we een klimaat waar ook externe investeerders graag 
op af komen.

Marcel 

Amsterdam heeft een uitstekend zakelijk vestigingsklimaat en een on-
weerstaanbare aantrekkingskracht op nieuw talent
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Amsterdam doet er alles aan om deze economis-
che motor zo goed mogelijk te ondersteunen. De 
voorzieningen blijven op peil. De kansenzone-aan-
pak, samen met de stadsdelen en hun winkelstraat-
managers, stelt ondernemers in staat hun winkel of 
bedrijf te verbeteren. Het aantal bedrijven-invester-
ingszones wordt uitgebreid en samen met winkel-
straatmanagers worden ondernemers geholpen hun 
straten schoon, heel en veilig te houden.

2.04 Meer mogelijkheden voor maakindustrie
De maakindustrie is in opkomst in Amsterdam en 
biedt ongekende mogelijkheden. Overal in de stad 
zijn kansrijke creatieve en innovatieve startups., 
zoals I-Fabrica in Noord, een werkplaats waar ieder-
een zelf producten kan ontwikkelen, maar ook de 
Jean School in Zuid. De PvdA wil deze initiatieven en 
ontwikkelingen stimuleren, faciliteren en de maakin-
dustrie een vast onderdeel maken van het curricu-
lum op bijvoorbeeld MBO’s in de stad. 

2.05 Toerisme blijvend stimuleren
De wereldwijde aantrekkingskracht van onze stad is 
enorm. Om die verder te vergroten vierde de stad in 
2013 verschillende jubilea. Mede daardoor bleef het 
aantal toeristen en bezoekers, ondanks de econo-
mische crisis, onverminderd hoog. 
De PvdA wil blijven inzetten op toerisme en ons 
imago als aansprekende en spanende bestemming 
verbeteren. Amsterdam en de regio trekken samen 
op en toerisme wordt beter over de stad en de regio 
verspreid. 
De druk op de Amsterdamse hotelmarkt was groot, 
met (te) hoge prijzen en misbruik tot gevolg. De af-
gelopen jaren zijn met hulp van de stad veel nieuwe 
kamers gerealiseerd, bijvoorbeeld door ombouw 
van leegstaande kantoren. Die extra kamers zorgden 
voor duizenden directe en indirecte banen. 
Eind 2015 zijn er bijna 9.000 nieuwe kamers gereali-
seerd, goed voor bijna 3.500 voltijdbanen. Amster-
dam blijft een toeristische trekpleister, dus ook na 
2015 is er ruimte voor gerichte groei van het aantal 
kamers. De PvdA wil betere spreiding over de stad 
en een regionaal afwegingskader, waarbij de toe-
gevoegde waarde van nieuwe initiatieven worden 
getoetst. 

2.06 Weg met onnodige regels
Gemeente en stadsdelen hebben een groot aantal 

2.01 Acquisitie voor Amsterdam
Amsterdam haalt jaarlijks meer dan honderd bedri-
jven naar Amsterdam. Het succesvolle acquisitie-
beleid wordt geïntensiveerd. Acquisitie is goed 
voor werkgelegenheid en investeringen in de stad. 
We werken hierbij nauw samen met de Amsterdam 
Economic Board – bedrijfsleven, kennisinstituten en 
overheid – en richten ons op zowel kansrijke oude 
als bloeiende nieuwe economieën. Belangrijke ves-
tigingsvoorwaarden zijn en blijven bereikbaarheid 
en ruimte om te wonen.
Ook congressen en evenementen zijn belangrijk 
voor Amsterdam. Het zorgt voor veel werkgelegen-
heid. Bezoekers investeren in de stad: ze nemen een 
taxi, verblijven in een hotel of gaan uit eten. Am-
sterdam staat op plek zeven als Europese congres-
senstad. Het evenementenbeleid was succesvol. De 
PvdA wil dat voortzetten, maar de evenementen 
beter spreiden over de stad, overlast terugbrengen 
en evenementen verder verduurzamen. 

2.02 Inzetten op kennis & innovatie en samen-
werking met bedrijfsleven
Het belang voor steden van kennis, talent en 
ondernemerschap wordt steeds groter. Amsterdam 
staat er goed voor, toch kan het beter. De PvdA wil 
de actieve rol van de stad om bedrijven, vooraan-
staande instituten en kennisinstellingen uit binnen- 
en buitenland blijvend aan zich binden voortzetten. 
Dat zorgt voor banen en verbetert de positie van 
Amsterdam als vestigingsstad. Het technologis-
che instituut AMS wordt gerealiseerd en we blijven 
zoeken naar manieren om vooraanstaande univer-
siteiten en instituten naar Amsterdam te halen. 
Om sterker uit de crisis te komen is goede samen-
werking tussen bedrijven, overheid en kennisinstel-
lingen nodig. Door intensievere samenwerking kun-
nen we veel gerichter investeren en inspringen op 
veelbelovende ontwikkelingen. Dankzij de PvdA is 
de samenwerking tussen betrokken partijen via de 
Amsterdam Economic Board sterk verbeterd. De 
PvdA wil dat Amsterdamse ondernemers een cen-
trale rol gaan spelen bij de Board en dat Amster-
dammers actief betrokken worden.

2.03 MKB actief ondersteunen
MKB-ondernemers zijn essentieel voor de werkgel-
egenheid in Amsterdam en worden actief betrokken 
bij het aanvalsplan jeugdwerkloosheid.

Actiepunten
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onnodige regels teruggebracht. Het is voor bijvoor-
beeld horecaondernemers en winkeliers makkelijker 
geworden om hun vergunningen aan te vragen of 
te verlengen. Een nieuw filmprotocol zorgt voor 20 
procent minder administratieve lasten, waardoor de 
doorlooptijd met 80 procent is verkort. In de vorige 
collegeperiode werd onnodige regelgeving ook 
al met 35 procent terug gedrongen. De PvdA blijft 
kritisch kijken naar onnodige en beperkende regels. 

2.07 Green Capital
De PvdA investeert in groene groei. Amsterdam 
onderscheidt zich internationaal door haar aandacht 
voor duurzaamheid. Het Afval Energiebedrijf (AEB) 
wordt een duurzaam grondstoffenbedrijf. Op het 
gebied van duurzame innovaties gaan Waternet en 
het AEB nog beter samenwerken met elkaar en met 
kennisinstellingen en instituten in de stad. Bedrijven 
worden gestimuleerd effectief en hoogwaardig te 
hergebruiken. Het AEB gaat ook de afvalstromen 
plastic en GFT gescheiden inzamelen en gereed-
maken voor hergebruik. 

2.08 Stimuleren startende innovatieve ondernem-
ers en zzp’ers
Het aantal kleine ondernemers is afgelopen tien jaar 
verdubbeld. Amsterdam kent 47.000 zzp’ers, goed 
voor 10% van de werkgelegenheid. 
Opdrachten werken beter dan subsidies. Er komt 
een stimuleringsregeling van overheid en bedrijven 
om gezamenlijk opdrachten te geven aan startende 
innovatieve ondernemers en zzp’ers.  Dit wordt 
gedaan door zzp’ers, grote en kleine bedrijven aan 
elkaar te koppelen. 
Ook willen we de kloof tussen startende en geves-
tigde ondernemers overbruggen door intensieve 
publiek-private samenwerking en netwerkontwikke-
ling te stimuleren. 
Het inkoopbeleid van de gemeente Amsterdam 
wordt zoveel als mogelijk in dienst gesteld van het 
opkomende ondernemerschap.

2.09 Warm welkom internationals
In 2008 opende het Expatcenter haar deuren. Inmid-
dels maken meer dan 850 internationale bedrijven 
en iedere maand ruim 500 nieuwe expats gebruik 
van het Expatcenter (22.000 sinds de opening). De 
PvdA blijft nieuwe Amsterdammers warm welkom 
heten. Eerste indrukken zijn immers doorslaggev-

end. 

2.10 Citymarketing
De afgelopen jaren zijn verschillende citymarketin-
gorganisaties samen gevoegd tot Amsterdam Mar-
keting. Er staat nu een sterke organisatie die o.a. 
moet bijdragen aan de positie van Amsterdam als 
zakencentrum, als internationale handelsstad en als 
toeristische bestemming.

2.11 Positie als internetknooppunt verder verst-
erken
Amsterdam heeft wereldwijd het grootste percent-
age breedbandgebruikers (Akamai 2011) en is een 
van de grootste internetknooppunten ter wereld. 
Dat laatste heeft er voor gezorgd dat bijvoorbeeld 
het technologiebedrijf Cisco haar Europese hoofd-
kantoor in Amsterdam gevestigd heeft. Ook speelt 
het knooppunt een belangrijke rol voor de Neder-
landse computerspellenbranche.
Amsterdam wil de positie van de stad als internet-
knooppunt verder versterken en nog beter gebruik 
maken van de aanjaagfunctie voor de economie. De 
PvdA wil daarnaast inzetten op het verder verduur-
zamen van datacenters. 

2.12 Internationaal knooppunt en economische 
belang Schiphol en haven
Schiphol en de haven zijn essentieel voor Amster-
dam als internationaal knooppunt en daarmee voor 
de economie van de stad. 
De haven is verzelfstandigd. Daardoor kan de ha-
ven sneller inspelen op nationale en internationale 
ontwikkelingen en een rol van betekenis blijven spe-
len. 
Schiphol is de beste luchthaven van Europa. Met 
313 verbindingen en 1,5 miljoen ton overslag is het 
in omvang het Europa’s derde luchthaven. Schiphol 
groeit nog altijd en dat is belangrijk voor de region-
ale economie. 
De haven en luchthaven zijn te waardevol om te 
privatiseren. De PvdA heeft er eerder voor gezorgd 
dat het publieke belang van Schiphol gewaarborgd 
is gebleven. De stad ondersteunt zowel Schiphol als 
de haven bij hun ambities voor innovatie en verdu-
urzaming.
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De sociale stad
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“In de periode dat ik solliciteerde zijn er momenten 
geweest dat ik moedeloos was en er geen zin meer 
in had.” Na acht maanden solliciteren heeft de twin-
tig jarige Romario, dankzij het goede werk van de 
Kandidatenmarkt, eindelijk een baan kunnen vinden. 
Hij vertelde de PvdA-fractie deze zomer openhartig 
over een moeilijke periode vol afwijzingen en te-
genslagen.
“De afgelopen acht maanden zijn mijn sollicitaties 
wisselend verlopen. Dit was niet omdat ik mezelf niet 
wist te verkopen of niet voldeed aan de vereisten. Ik 
ben onder andere geweigerd door bedrijven omdat 
ik een onderdeel van een examen niet had gehaald, 
te duur zou zijn, te jong zou zijn, niet bij het bedri-
jfsprofiel zou passen, omdat mijn stem niet geschikt 
zou zijn etc.
Uiteindelijk is mijn zoektocht toch succesvol verlo-
pen en heb ik via de Kandidatenmarkt een baan in 

de beveiliging bij het bedrijf Consolid gevonden. 
Een baan waar ik voor geleerd heb en waarin ik me 
verder wil ontwikkelen. Ik heb een contract tot mei 
2016. Wekelijks geef ik mijn beschikbaarheid aan 
uren door en wordt ik ingeroosterd bij een bedrijf. 
Daarnaast kan ik nog bij het Rijksmuseum aan de 
slag als ze me daar nodig hebben.

In de periode dat ik solliciteerde zijn er momenten 
geweest dat ik moedeloos was en er geen zin meer 
in had. Succes bleef uit en ik dacht dat het aan mij 
lag. Heel wat mensen hebben me in die periode 
opgebeurd, mijn ouders en vrienden bleven via hun 
netwerken zoeken naar werk voor me. Maar ik ben 
actief gebleven. Gelukkig wel, want daardoor heb ik 
nu een baan en kan ik verder.”

Gritta 

Amsterdam biedt goed werk voor iedereen en we zorgen met elkaar dat 
wie niet kan werken wel kan meedoen
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Amsterdam wonen, de stad waar barmhartig aan het 
stadswapen is toegevoegd en waar zorgzaamheid 
diep in het DNA van haar inwoners zit. De PvdA vindt 
dat dat een belangrijke verantwoordelijkheid is van 
de stad. Net als de armoedemiddelen, bedoeld voor 
mensen die onverhoopt zonder werk zitten, die pech 
hebben omdat het bedrijf waar ze voor werkte fail-
liet ging of pech omdat ze ziek werden. De armoe-
demiddelen blijven op peil. De PvdA vindt het vooral 
belangrijk om mensen uit de armoede te helpen. Dit 
gaat het beste via onderwijs en werk. De pech dem-
pen is belangrijk, maar mensen in staat stellen weer 
vooruit te komen is het doel.

3.04 Offensief armoedebeleid
Armoedebestrijding en werkgelegenheid zijn topp-
rioriteit voor de PvdA. Mensen die onverhoopt hun 
baan verliezen hebben recht op inkomensonderste-
uning. Ook als het even tegenzit, moeten mensen 
deel kunnen blijven nemen aan het leven in de 
stad. Bij vrijwilligerswerk letten we er scherp op dat 
er geen verdringing van reguliere betaalde arbeid 
plaatsvindt.
Van Amsterdammers zonder werk wordt gevraagd 
hun steentje bij te dragen aan de stad. We ver-
wachten een maximale inspanning om zo snel mo-
gelijk weer op eigen benen te staan. Daar helpen we 
bij met begeleiding naar werk, het leren van extra 
vaardigheden, taalonderwijs, beter budgetteren. Dat 
maakt Amsterdammers sterker en geeft vertrouwen. 

3.05 Speciale aandacht risicogroepen bij armoe-
debeleid
Armoede in Amsterdam is complex en hardnekkig, 
vooral onder jongeren en ouderen. Ondanks een 
gestage afname van het aantal jongeren in minima-
huishoudens sinds 2007 – terwijl het aantal jongeren 
is gestegen – groeit nog altijd 23 procent van de 
jongeren op in armoede. Onacceptabel. Van de ou-
deren behoort eveneens 23 procent tot de minima, 
tegenover 17 procent van alle Amsterdammers. De 
PvdA wil speciale aandacht voor risicogroepen bij 
armoedebeleid. 

3.06 Snel hulp bij het wegwerken van schulden
Steeds meer jongeren zitten in de schulden. De 
schuldenlast wordt ook steeds problematischer. 

3.01 Amsterdams aanvalsplan jeugdwerkloos-
heid
De jeugd heeft de toekomst. In Amsterdam zit ech-
ter 20 procent van de jongeren op de bank. Geen 
school, geen baan, geen stage. De cijfers onder jon-
geren met een niet-westerse achtergrond zijn nog 
schrikbarender: 40 procent. 
De PvdA heeft de afgelopen jaren gehamerd op het 
terugdringen van jeugdwerkloosheid in Amsterdam 
– de fractie stelde daarvoor o.a. 2,5 miljoen extra 
ter beschikking. Helaas heeft de aanpak in deze ti-
jden nog onvoldoende effect gehad. De PvdA wil 
daarom een aanvalsplan tegen jeugdwerkloosheid. 
Van werkgevers wordt gevraagd hun deuren open 
te zetten en zij worden daarbij actief ondersteund. 
Van scholen vragen we te stoppen met pretstudies. 
Als gemeente willen we optimale randvoorwaarden 
scheppen om het tij te keren. Onderbesteding van 
gemeentelijke middelen wordt niet langer geac-
cepteerd. De PvdA onderzoekt of in het aanvalsplan 
tegen jeugdwerkloosheid bestrijding van discrimi-
natie op de arbeidsmarkt bij jongeren met een niet-
westerse achtergrond moet worden meegenomen.

3.02 Zorgen voor ‘beschut’ werk
In Amsterdam doet iedereen mee. Werken naar ver-
mogen is het devies. Ook voor hen die door per-
soonlijke problemen, een arbeidshandicap of een 
mentale beperking niet direct bij een reguliere werk-
gever aan de slag kunnen. Ook voor hen wil de PvdA 
een prettige, plezierige en veilige werkomgeving. 
Amsterdam zal dan ook volop bijdragen aan de lan-
delijke ambitie van behoud van 30.000 ‘beschutte’ 
banen. Via Panthar vinden nu zo’n 1000 mensen 
werk in de dergelijke baan. Dat kost Amsterdam nu 
circa 10 miljoen euro. Daar willen we niet op bezuini-
gen, sterker nog: ook het aantal banen willen we niet 
af laten nemen. Deze mensen mogen niet het kind 
van de rekening worden. 
Wij gaan in Amsterdam aan de slag met het op-
zetten van ‘beschut werk’ in zoveel mogelijk wijken 
in de stad. Waar nodig combineren we dit met dag-
besteding (zie ‘de gezonde stad’)

3.03 Armoedemiddelen op peil houden
In Amsterdam wordt niemand aan haar lot overge-
laten. Mensen met pech hebben mazzel dat ze in 

Actiepunten
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Voornaamste schuldeisers bij jongeren zijn zorgver-
zekeraars en providers van mobiele telefonie. De 
PvdA spreekt deze bedrijven aan op haar verant-
woordelijkheid. Door de crisis neemt het aantal, dat 
een beroep doen op schuldhulpverlening toe. We 
willen dat zij te allen tijde snel geholpen kunnen 
worden. 

3.07 Goed werkgeverschap: 
de gemeente geeft het goede voorbeeld
Werk is meer dan geld verdienen. De gemeente Am-
sterdam heeft als grootste werkgever in de stad een 
dubbele verantwoordelijkheid voor het welzijn van 
haar werknemers en de inwoners van de stad. De 
gemeente Amsterdam biedt goed werk voor werk-
nemers met een diversiteit aan opleidingsachter-
gronden vanuit het besef dat een vast contract 
mensen bestaanszekerheid geeft. 
Dat betekent een heroverweging van contracten die 
uitbesteed zijn. Ook mag bij de aanbesteding van 
dergelijk contracten niet alleen de prijs leidend zijn. 
Het succes van de reorganisatie van de gemeenteli-
jke organisatie die gaande is zal door de PvdA fractie 
mede worden beoordeeld op mate van medezeg-
genschap door de werknemers. De gemeente doet 
ook mee met ‘make a difference day’ om het vrijwil-
ligerswerk in de stad te ondersteunen. 

3.08 Social return on investment bij onze con-
tract partners
We gaan door met de al ingezette koers van ‘so-
cial return on investment’. In ons inkoop- en aan-
bestedingsbeleid vragen we van opdrachtnemers 
en subsidieontvangers een concrete bijdrage aan de 
arbeidsmarkt in Amsterdam in de vorm van banen, 
werkervaringsplaatsen of stageplekken. Wij verlan-
gen een ‘social return on investment’ van maximaal 
5% van de aanneemsom en controleren de realisatie.

3.09 Sociaal ondernemen stimuleren
De bedrijven in Amsterdam helpen wij met het re-
aliseren van hun deel van de 125.000 banen voor 
arbeidsbeperkten in Nederland die het sociaal ak-
koord in het vooruitzicht heeft gesteld. De gemeente 
neemt ook haar deel voor haar rekening. Met de 
sociale werkvoorziening en met bedrijven helpen 
wij het optuigen van ‘social firms’ waar mensen die 

geen reguliere baan vinden, zo nodig met loonkos-
tensubsidie uit de participatiewet, korter of langer 
aan het werk kunnen. Sociaal ondernemerschap 
steekt overal de kop op en verdient alle steun.

3.10 Door met Samen Doen in strijd tegen ar-
moede
We zijn ervan overtuigd dat werk de beste manier is 
om armoede te bestrijden. Amsterdammers zonder 
baan worden geholpen bij het vinden van werk. In 
sommige gevallen is dat niet genoeg. In dat geval 
helpen we elkaar. Amsterdammers worden onder-
steund zelf uit de armoedespiraal te komen door 
de kern van het probleem aan te pakken en niet al-
leen met symptoombestrijding. We gaan door met 
‘Samen Doen’ waarbij samenwerkende hulpinstan-
ties onder begeleiding van 1 regisseur voorkomen 
dat het een Amsterdammer niet lukt zelf uit armoe-
de te komen doordat hij door de bureaucratische 
bomen het bos niet meer ziet. We maken hiervoor 
gebiedscontracten met de stadsdelen.

3.11 Bedrijven en deelnemingen: borgen publiek 
belang
De gemeente Amsterdam kent een rijke traditie op 
het snijvlak van markt en overheid. Ooit werden de 
centrale markthallen opgericht om er voor te zor-
gen dat Amsterdammers verse vis konden kopen. 
Tegenwoordig is de gemeente Amsterdam verant-
woordelijk of aandeelhouder van ruim veertig bedri-
jven en deelnemingen. De PvdA kiest voor actief 
aandeelhouderschap: met ons deelnemingenbeleid 
willen we bijdragen aan maatschappelijke doelen op 
het gebied van duurzaamheid, werkgelegenheid en 
gelijke kansen. De PvdA vraagt van onze bedrijven 
en deelnemingen te investeren in werkgelegenheid, 
stageplaatsen en het startklaar maken van jongeren 
voor de arbeidsmarkt. 
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De talentrijke stad
Hoofdstuk 4
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Ruim een jaar geleden stonden wij voor onze school-
keuze. Niet makkelijk. Kies je voor de school waar de 
meeste ouders van de kinderen van de crèche naar 
toe gaan? De snel groeiende, populaire school om 
de hoek? En wat is eigenlijk het alternatief? Die snel 
groeiende school had een wachtlijst. We kwamen in 
contact met ouders die net als wij op zoek waren, en 
een hele goede school in de buurt hadden gevonden. 
Een zwarte school. Goed lerarenteam, bevlogen di-
recteur, een mooi nieuw gebouw. Dat is wat wij ei-
genlijk willen; een gemengde, goede school. Maar 
met twee kinderen meng je geen school. En dus be-
gonnen we met gelijkgestemden een ouderinitiatief. 
Flyeren, een website, ouders aanspreken op crèches. 
Veel avonden met de kwaliteitswijzer op schoot met 
andere ouders over schoolkeuze praten. Wat is ei-
genlijk goed onderwijs? Soms lastige gesprekken, 
durf je te benoemen dat een gemengde school ook 
nadelen kan hebben? Maar vooral veel positieve er-
varingen.

Een jaar later is de instroom inmiddels 50/50. De 
school heeft ineens een wachtlijst. Makkelijk is het 
niet altijd, zeker voor de school. De ‘oude’ ouders 
vragen zich soms af of de nieuwe groep ouders niet 
teveel aandacht krijgt. Waarom die nieuwe kindjes 
zo prominent op de facebook-pagina van de school 
staan.

Wij hebben geen moment spijt gehad. We hebben 
een goede school gevonden, en gemerkt dat school-
keuze ertoe doet. Onze oudste zoon heeft hier natu-
urlijk nooit iets van gemerkt, die gaat gewoon naar 
een fijne school en binnenkort zijn broertje ook. Ik 
ben blij dat hij naar een Amsterdamse school gaat. 
Waar je binnen de muren allerlei verschillende Am-
sterdammertjes aantreft. De rijkdom van de stad 
waar ze hun hele leven van kunnen profiteren.

Arnold

Ieder kind verdient goed onderwijs, op iedere school, in de eigen buurt
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jkheid namelijk niet op waar je bevoegdheid stopt. 
We willen dus opnieuw een halvering van het aantal 
voortijdig schooluitvallers.
De 30.000 leerlingen van het Amsterdamse MBO 
kunnen we niet in de kou laten staan. Daarom intro-
duceren we bij het MBO een kwaliteitswijzer net zoals 
we dat een paar jaar geleden in het basisonderwijs 
hebben gedaan. Hierdoor worden ouders en leer-
lingen goed geïnformeerd over de kwaliteit van het 
onderwijs en de kansen op de arbeidsmarkt na de 
opleiding. 

4.04 Klaar voor de start
We kunnen niet vroeg genoeg beginnen met het 
bieden van kansen aan nieuwe generaties. Dus 
samen naar de peuterschool, waar voor- en vroeg-
schoolse educatie samengaan met kinderopvang. 
Vier gratis dagdelen voor peuters met een groot 
risico op taalachterstanden, twee gratis dagdelen 
voor alle kinderen. Van elkaar leren door met elkaar 
te spelen onder leiding van pedagogisch medewerk-
ers die de beste zijn in hun vak. We verwachten van 
iedere basisschool dat ze zich verbinden aan een 
peuterschool.
Dit is de plek waar we ervoor zorgen dat taalachter-
standen voorkomen worden. Maar het is er voor de 
peuters ook vooral heel leuk.

4.05 Kans voor alle kinderen: investeer in de Am-
sterdamse leraar
Leraar zijn in Amsterdam is een prachtig vak, maar 
ook uitdagend. Veeleisende ouders aan de ene kant, 
afwezige ouders aan de andere. Hoogbegaafde kin-
deren en kinderen die nauwelijks de taal spreken. 
Nergens kun je zoveel van je vak kwijt als hier in 
de stad. En nergens verdien je zoveel steun van je 
school, je bestuur en je gemeente.
Lesgeven aan een uiteenlopende groep leerlingen 
vraagt heel veel. En toch is dat wat nodig is, anders 
is het logisch dat leerlingen op allerlei scholen voor 
allerlei doelgroepen belanden. Logisch, maar zonde. 
Daarom wil de PvdA de komende jaren veel blijven 
investeren in Amsterdamse leraren en een Amster-

4.01 Stimuleren samenwerking, in plaats van 
concurrentie tussen scholen
Onderwijs is geen wedstrijdje tussen scholen, een 
markt om maar zoveel mogelijk leerlingen binnen 
te halen. Alle scholen moeten goed zijn. Een goede 
school probeert niet handig de slimste leerlingen 
te werven, maar staat open voor alle leerlingen, alle 
talenten. Een goede school is veilig, biedt een rijke 
leeromgeving, daagt uit en heeft uitstekende do-
centen. Goede scholen werken samen. Zolang niet 
alle scholen goed zijn, hebben alle Amsterdamse 
scholen nog werk te doen.

4.02 Kwaliteit voorop, door met Kwaliteitsaan-
pak Basisonderwijs
De PvdA heeft de afgelopen vier jaar het onderwijs 
in de stad enorm verbeterd met de Kwaliteitsaanpak 
Basisonderwijs Amsterdam (KBA). De gemiddelde 
citoscore ligt ruim boven het landelijk gemiddelde. 
We hebben ervoor gezorgd dat het aantal zwakke 
scholen in vier jaar tijd is gedaald van 39 naar 5. Dat 
betekent dat meer dan 8000 kinderen in de stad 
beter onderwijs hebben gekregen. Uiteraard moeten 
de laatste paar slechte scholen ook worden aange-
pakt, zodat we over 4 jaar alleen nog maar goede 
basisscholen hebben in de stad. 
Het aantal zwakke scholen in het basisonderwijs 
moet naar nul.
Via de Stichting Beter Primair Onderwijs gaan de 
Amsterdamse scholen die aanpak nu gezamen-
lijk voortzetten en uitbouwen. Als de docenten en 
schoolleiders van de stad hierin goed betrokken 
worden kan dit programma enorm helpen. De ge-
meente zal het blijven steunen en volgen.

4.03 Kwaliteitsverbetering van het VO en MBO
In het voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs 
zetten we de Kwaliteitsaanpak door. Vooral in het 
MBO is een grote verbeterslag nodig. De MBO oplei-
dingen in de stad behoren tot de slechtste van het 
land. Dat vinden wij onacceptabel. We gaan er miss-
chien niet over, maar we willen er wel wat aan doen. 
Voor de PvdA Amsterdam houdt je verantwoordeli-

Actiepunten
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dams ontwikkelingsprogramma gericht op het om-
gaan met verschillen. We zorgen ervoor dat leraren 
voor die professionalisering ook de ruimte van hun 
besturen krijgen. Daarnaast willen we docenten die 
wat extra’s doen, bijvoorbeeld door hun kinderen 
extra leertijd aan te bieden na school, belonen.
Amsterdamse docenten moeten voluit betrokken 
zijn met het ontwikkelen van het onderwijs in hun 
stad. Ze willen dat ook, zie een initiatief als Meester-
schappers. In het bepalen en uitvoeren van het ge-
meentelijk onderwijsbeleid zal de stem van leraren 
altijd medebepalend zijn.

4.06 Goed bewegings- en cultuuronderwijs
Onderwijs is meer dan taal en rekenen. Met de 
Kwaliteitsaanpak is dat grotendeels op orde ge-
bracht, en dat houden we dus zo. Maar nu de rest. 
Goed bewegings- en cultuuronderwijs. Gebruik 
maken van de culturele schatten van de stad. Alle 
leerlingen zijn als ze van de middelbare school af zijn 
lid van de bibliotheek.
En ze zijn in de belangrijkste culturele instellingen 
van de stad geweest.

4.07 Veilig op school
Leerlingen verdienen een veilige school. De PvdA wil 
samen met de scholen werken aan het invoeren van 
succesvolle programma’s die pesten terugdringen. 
Programma’s als Vreedzame School en -wijk of KivA 
verdienen bredere aandacht, zeker ook in het voort-
gezet onderwijs. 
LHBT-jongeren (lesbisch, homoseksueel, biseksueel, 
transgender) moeten op school zichzelf kunnen 
zijn. Wij verwachten van de Amsterdamse scholen 
dat ze samen met de schoolbesturen, leerkrachten, 
ouders en leerlingen werken aan een tolerante en 
veilige schoolomgeving en samenwerken met politie 
waar deze veiligheid in het geding is. Waar mogelijk 
wordt samengewerkt in zogenaamde Gay Straight 
Allianties (GSA’s) om veiligheid en inclusiviteit te be-
vorderen. 
De PvdA wil dat scholen incidenten goed registreren 
in een uniform registratiesysteem. Vaak is maar een 

klein deel van de incidenten bekend bij leraren of de 
schoolleiding. Scholen trekken samen op met poli-
tie en gemeente en leraren worden door middel van 
trainingsprogramma’s ondersteund bij het herken-
nen en omgaan met grens-overschrijdend agressief 
en pestgedrag. 

4.08 Veilig naar school
Tienduizenden basisschoolleerlingen stappen 
dagelijks op de fiets, in de tram of achterop op voo-
rop bij hun ouders om naar school te gaan. Die kin-
deren leggen iedere dag bij elkaar meer dan 100.000 
kilometer af van school naar huis en weer terug. Dat 
zorgt soms voor chaotische en gevaarlijke situaties. 
Ieder jaar zijn in Amsterdam bijna 70 kinderen (4-12 
jaar) betrokken bij een verkeersongeval. Het is daar-
om erg belangrijk dat kinderen verkeerseducatie kri-
jgen op school en leren omgaan met de gevaren in 
hun directe (school) omgeving. Wij zetten erop in 
dat de verkeersveiligheid in schoolomgeving opti-
maal is en dat leerlingen zo veel mogelijk met fiets, 
openbaar vervoer of lopend naar school komen.

4.09 Betere samenwerking tussen beroepsonder-
wijs en bedrijfsleven
Amsterdam is een bijzondere stad met een grote dy-
namiek in bedrijvigheid en kennisintensief werk. Dat 
vraagt om creatieve en vakbekwame mensen en dus 
om onderwijs dat daaraan een bijdrage levert. Geen 
eenheidsworst maar ook geen opleidingen waarin 
geen werk voor te vinden zal zijn.
Intensieve samenwerking tussen beroepsonderwijs 
en bedrijven is de sleutel. We vragen inzet van bedri-
jven (beroepsonderwijs?), bijvoorbeeld door te zor-
gen voor een introductieprogramma van bedrijven 
die zich vestigen in de stad bij het beroepsonderwijs. 
Amsterdam zet zich in voor bedrijven, van bedrijven 
mag dan ook inzet voor, bijvoorbeeld, stageplekken 
worden verwacht.

4.10 Ouderbetrokkenheid en open over resul-
taten
De betrokkenheid van ouders bij het onderwijs van 
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Scholen in het basis, speciaal, voortgezet- en ber-
oepsonderwijs kijken naar de mogelijkheden van 
leerlingen, niet naar de beperkingen. 
Advies over vervolgopleidingen worden ambitieus 
opgesteld en wanneer een leerling daarbij extra 
ondersteuning nodig heeft, zoals een huiswerk-
klasje, dan regelen we dat. Voor leerlingen die baat 
hebben bij stapelen en doorstromen bieden brede 
scholengemeenschappen meer kansen. We accep-
teren niet dat scholen bij hun toelatingsbeleid aan 
cherry picking doen door alleen de leerlingen met 
de hoogste cijfers toe te laten en andere geen kans-
en te bieden.

4.14 Amsterdam heeft studenten veel te bieden!
Amsterdam trekt veel talent aan met twee univer-
siteiten en een aantal hogescholen met verschillende 
specialismen, zoals dans, kunst, sport. Inmiddels stu-
deren ruim 100.000 mensen in Amsterdam, waarvan 
43% ook in Amsterdam woont. Een deel woont thuis 
bij hun ouders (ca. 6.000 studenten) en de rest is 
gelijk verdeeld over de sociale en de particuliere 
huursector. Om de groei van de hoger onderwijsin-
stellingen bij te houden zijn tot en met 2012 5.552 
eenheden toegevoegd voor studenten. Hiermee is 
op de helft van de periode 60 procent, dus ruim de 
helft, van de doelstelling gehaald. Ondanks dat de 
maatregelen van minister Blok het realiseren van 
nieuwbouwprojecten bemoeilijkt, gaan we door met 
het realiseren van studenten en jongeren woningen. 

4.15 Studenten hebben Amsterdam veel te 
bieden!
Voor Amsterdam is het belangrijk om veel hoger 
opgeleiden in de stad te hebben en te houden. Het 
is zonde als al die kennis de stad verlaat. Studenten 
hebben Amsterdam veel te bieden. Ze doen vrijwil-
ligerswerk, dragen menig culturele voorziening en 
zorgen voor de reuring die de stad nodig heeft. Am-
sterdam koestert haar studenten. 

hun kinderen is een van de belangrijkste sleutels tot 
succes: meedoen, meedenken en meehelpen. Daar-
om zouden bijvoorbeeld tien-minutengesprekken 
verplicht moeten zijn. Het ontbreekt ouders nog te 
vaak aan de juiste informatie. Met initiatieven als de 
kwaliteitswijzer en de onderwijsconsumentenorgan-
isatie (OCO) zorgt de PvdA ervoor dat ouders de on-
afhankelijke informatie krijgen die ze nodig hebben. 
De PvdA wil dat scholen open zijn over hun resul-
taten. Met de kwaliteitswijzer kunnen ouders zien of 
hun kinderen de kwaliteit van onderwijs krijgen waar 
ze recht op hebben.

4.11 Eerlijk inschrijven en voldoende plek
De inschrijvingsprocedures in de stad, voor zowel 
basisschool als voortgezet onderwijs, blijven onder 
druk staan. Gelijke inschrijfmomenten, gelijke kans-
en op het beste onderwijs en het eerlijk verdelen van 
de onderwijsopgave in de stad zijn onze richtsno-
eren. Scholen die zich hierin proberen te onttrekken 
wijzen we op hun verantwoordelijkheden. Tegelijk-
ertijd is gebrek aan voldoende plek in de scholen 
een recept voor onrust en frustratie. Hier speelt de 
gemeente een belangrijke rol: sneller betere infor-
matie over de verwachtte aantallen leerlingen moet 
onrust voorkomen. Daarnaast zorgen we voor vol-
doende plekken op scholen met een goede onder-
wijskwaliteit op elk niveau en verspreid over de stad, 
zodat er genoeg te kiezen valt.

4.12 Goede schoolgebouwen
Schoolgebouwen behoren tot de belangrijkste en 
meest intensief gebruikte gebouwen van de stad. In 
schoolgebouwen wordt de toekomst vormgegeven. 
Daarom is het van belang dat schoolgebouwen 
goed op orde zijn. Wij willen schone gebouwen met 
een gezonde lucht. Voor een goede luchtkwaliteit in 
schoolgebouwen maakte de PvdA al 4 miljoen vrij in 
de afgelopen periode.

4.13 Een stad van stapeling
Omdat in onze stad zoveel achtergronden, zoveel 
voorsprongen en achterstanden, te vinden zijn is het 
juist hier belangrijk dat leerlingen kansen krijgen, 
steun krijgen en kunnen stapelen en doorstromen. 

Actiepunten
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De veilige stad
Hoofdstuk 5

Veiligheid is een voorwaarde voor alles wat een 
goede stad biedt; veiligheid is een zaak van en 
voor alle Amsterdammers

De buurtbewoonster: “En het ergste is,” zegt ze, 
“dat ik het gevoel heb dat ik zelf niks kan doen, 
terwijl ik dat zo graag zou willen.” De vrouw heeft 
net verteld over hoe ze wordt gepest door “van die 
jonge apies, eigenlijk nog kleutertjes,” zoals ze het 
groepje omschrijft. Jonge tieners uit de buurt. On-
danks hun leeftijd voelt ze zich toch bedreigd. “Je 
weet niet wat voor een oudere broer daarachter zit, 
om het zo maar te zeggen,” legt ze uit. “Politie zie ik 
niet. Ik ben naar de school gegaan van die gastjes. 
Nul. Naar waar ze wonen durf ik eigenlijk niet, maar 
dat zou ik het liefst doen. Want uiteindelijk zijn die 
jonge kinderen zelf het grootste slachtoffer.”

De politiechef: “We moeten uitkijken dat de poli-
tie straks niet op is.” Hij geeft voorbeelden van 
wat burgers, maar ook bestuurders zorgen baart 
en waar ze teveel voor bij de politie voor aanklop-
pen. “Voor veiligheid zorgen ziet hoog en laag toch 
vooral als politiewerk, toezichthouders inzetten, de 
harde aanpak.” Hij benadrukt dat repressief optre-
den past in een goede zorg voor veiligheid. Maar 
het kan niet op zichzelf staan. ” Het mag een oud-
erwets idee zijn, maar integrale veiligheidszorg is 

echt noodzaak.”

De stadsdeelwethouder: “Er is nog een te groot gat 
tussen wat we ons voornemen en wat we dageli-
jks doen in de aandacht voor veiligheid.” De stads-
deelwethouder geeft voorbeelden van prachtige 
projecten die duren zolang de mensen erachter er-
aan blijven trekken. “Samen zorgen voor veiligheid 
moeten we vertalen naar normaal dagelijks hande-
len. Het moet echt gewoon worden. Daar moet de 
overheid in voorop lopen.” Ze laat nog vallen dat 
het betekent dat ze dat ook stevig in haar eigen 
organisatie moet uitzetten.

De MBO leraar: “Natuurlijk kunnen wij een bijdrage 
leveren aan een veilige stad.” Desgevraagd denkt 
hij na over wat die bijdrage kan zijn. “Ja, dat is niet 
eenvoudig. Ik zou het helemaal niet erg vinden als 
we geholpen zouden worden bij het bedenken wat 
we zouden kunnen doen aan een veilige stad.” Eén 
spelregel staat bij hem centraal: “Ik ben onderwijs-
man, en geen politieman.” Hij benadrukt dat de bi-
jdrage die het onderwijs moet leveren ook echt bij 
het onderwijs moet passen. “Een verlengstuk van 
wat we al doen.”

Rob 
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aanpak die tot de reguliere praktijk moet gaan be-
horen.

5.04 Bewoners meer betrekken bij veiligheid
Veiligheid gaat ons allemaal aan. Vaak weten Am-
sterdammers heel goed waar de prioriteit moet 
komen te liggen in hun buurt en willen ze daar ook 
een rol in spelen. Overheid, politie en justitie moe-
ten een veilige basis leveren, maar ook voorwaarden 
scheppen waardoor Amsterdammers kunnen helpen 
hun buurt veiliger te maken. Voorbeelden zoals de 
het Buurtpraktijkteam op het Columbusplein, waar 
bewoners, politie, handhavers, jeugdzorgers en 
ondernemers zich hand-in-hand inzetten voor een 
veilige buurt verdienen meer navolging in de stad. 
Dat betekent dat bewoners en ondernemers beter 
betrokken worden bij het signaleren van onveilige 
situaties, dat ze meer ruimte krijgen om prioriteiten 
te stellen. Bijvoorbeeld door in alle buurten van Am-
sterdam door bewoners, politie, ondernemers een 
Buurtveiligheidsagenda op te stellen onder regie 
van de stadsdelen. 

 
5.05 Einde aan vrouwenhandel, gedwongen pros-
titutie en uitbuiting
Vrouwenhandel, gedwongen prostitutie en uitbuit-
ing zijn onacceptabel in Amsterdam. We gaan door 
met de Wallenaanpak. In het postcodegebied 1012 
wordt het aantal bordeelramen en coffeeshops ver-
minderd en vervangen we deze voor andere functies 
zoals hotels, kwaliteitshoreca, woningen en creatieve 
industrie. In heel Amsterdam pakken we bedrijven 
die zich schuldig maken aan mensenhandel, ged-
wongen prostitutie of uitbuiting aan met alle bestu-
urlijke, strafrechtelijke en fiscale mogelijkheden die 
we tot onze beschikking hebben. Hierbij letten we 
extra op nieuwe bedrijfstakken waar op illegale wijze 
seksuele dienstverlening plaatsvindt, zoals de opruk-
kende massagesalons.

5.06 Europese databank zakkenrollers
Het zakkenrollersteam van de politie Amsterdam is 
succesvol. Zij verrichten de afgelopen periode een 

5.01 Speciale aandacht en aanpak jonge daders
Jongeren komen steeds vroeger in beeld als daders. 
De PvdA wil daarom fors investeren in de intensieve 
zorg voor jonge daders die laten zien dat ze gevoe-
lig zijn voor of al daadwerkelijk crimineel gedrag ver-
tonen. Zorg waarbij vele partijen betrokken moeten 
zijn, in goede onderlinge afstemming. We borduren 
hierbij voort op het succes van de Top 600 en gaan 
door met combinatie van straf en zorg. Voor deze 
speciale groep zijn ook nieuwe samenwerkingsver-
banden nodig, vooral met het onderwijs. De vraag 
is niet of je het samen moet doen, maar hoe je het 
samen moet aanpakken. Het initiatief ‘Ter beschik-
king van het onderwijs’ van Amsterdams Tweede 
Kamerlid Marcouch is daarvoor een mooie opstap; 
jongeren die veroordeeld worden voor celstraf moe-
ten verplicht een vakdiploma halen. 

5.02 Door met Top 600
De intensieve aanpak van de 600 grootste rad-
draaiers gestart door Burgemeester Eberhard van 
der Laan is een succes. Dat succes moet worden 
geborgd. Dat betekent nu vooral doorgaan met het 
intensief volgen van daders, ook als die laten zien 
afstand te nemen van hun criminele gedrag. Maar 
ook aandachtgeven aan de broertjes en zusjes, om 
te vermijden dat ze hetzelfde pad kiezen. We willen 
zowel afschrikken als begrijpen waarom jongeren 
het verkeerde pad kiezen. Alleen dan kunnen we 
vroeg ingrijpen en daarmee is nog altijd de meeste 
winst te behalen.

5.03 Bestrijden geweld achter de voordeur krijgt 
prioriteit
In meer dan tienduizend gezinnen in Amsterdam 
komt huiselijk geweld regelmatig voor. Dat is onaan-
vaardbaar, ook al omdat slachtofferschap van hu-
iselijk geweld aanleiding kan zijn voor problematisch 
gedrag buitenshuis. Van vroegtijdig signaleren tot 
gemeenschappelijk interveniëren, de aanpak moet 
even intensief zijn als bij meer zichtbare criminaliteit. 
Marjolein Moorman pleitte onlangs voor een ‘Fam-
ily Justice Centre’. Het nieuw te openen Oranje Huis 
in Amsterdam West is een mooi voorbeeld van zo’n 

Actiepunten
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groot aantal aanhoudingen. Toch komt het te vaak 
voor dat zakkenrollers na kort tijd weer buiten staan 
en opnieuw actief zijn. De PvdA wil een Europese da-
tabank van zakkenrollers, zodat het voor de politie 
makkelijker wordt first offenders te onderscheiden 
van draaideurcriminelen. 

5.07 Daders, niet slachtoffers verhuizen bij ex-
treme overlast
Bij ernstige overlast is ons uitgangspunt dat veroor-
zakers verhuizen, en niet de slachtoffers. De treit-
eraanpak wordt voortgezet. Overlast is een conse-
quentie van het met velen op een klein stukje wereld 
samenleven. 
Enige tolerantie moet worden opgebracht. Maar 
daar waar overlast zich uit in uitzichtloze conflicten, 
in treiteren, in het anderen onmogelijk maken zich 
veilig te voelen, daar moet zo snel mogelijk en daad-
krachtig worden opgetreden richting overlastgev-
ende bewoners. 

5.08 Handen af van hulpverleners
Amsterdam is zuinig op haar mensen. Te vaak komt 
het nog voor dat hulpverleners worden gehinderd 
in hun werk of met geweld worden geconfronteerd. 
Mensen die agressie richting onze hulpverleners 
vertonen, pakken we altijd en dubbel zo hard aan.

5.09 Kwaliteit van handhaving omhoog
Of het nu gaat om geluidsoverlast door cafés, fiet-
sen op de stoep of het verkeerd aanbieden van afval, 
handhaving is belangrijk voor de stad. We zorgen 
voor heldere regels over wat kan en niet kan. We 
zorgen goed voor onze handhavers en investeren 
in de kwaliteit van de handhaving. Handhaven doen 
we informatiegestuurd zodat de aandacht gaat naar 
overtreders die stelselmatig de regels overtreden. 

5.10 Terughoudend met cameratoezicht en pre-
ventief fouilleren
Cameratoezicht is een van de instrumenten die in-
gezet kan worden als de veiligheid in een buurt of 
straat in het geding is. Voor de PvdA is dit nooit 
een automatisme. Voor het besluit tot plaatsing van 

camera’s zal altijd gemotiveerd moeten worden of 
het gebruik ervan proportioneel en effectief is. 
Ook voor preventief fouilleren geldt dat dit geen au-
tomatisme mag worden. Soms zijn er goede redenen 
om in delen van de stad preventief te fouilleren. Nut 
en noodzaak dienen bewezen te worden en de aan-
wijzing is nooit voor onbepaalde tijd. Om (de schijn 
van) discriminatie te voorkomen mag preventief 
fouilleren, behoudens het uitsluiten van ouderen en 
kinderen, nooit selectief gebeuren.

5.11 Veiligheid meer integraal bekijken
Door goed na te denken over consequenties voor 
veiligheid in alle beleidsterreinen kunnen we veel 
ellende voorkomen. Hoe veilig voelt het metrosta-
tion voor een bezoeker? Hoe kun je het beste een 
speelplek inrichten? Is er nagedacht over de gevol-
gen voor de veiligheid van een nieuwe bedrijfstak? 
De PvdA wil van veiligheid geen sluitstuk maken, 
maar een punt waar van te voren zoveel mogelijk 
over wordt nagedacht. Daarmee voorkomen we dat 
we later met zwaardere middelen moeten ingrijpen.

5.12 Door met innovatieve pro-actieve en pre-
ventieve aanpakken
De afgelopen jaren is onder leiding van burge-
meester Eberhard van der Laan, wethouders en 
stadsdeelbestuurders veel ontwikkeld op het gebied 
van veiligheidsaanpakken en methodieken; Top 600, 
Treiteraanpak, 1012,  Buurtpraktijkteams etcetera. 
Deze aanpakken kwamen er alleen omdat er fors 
geïnvesteerd is in innovatie. 
We willen de komende jaren door met het ontwik-
kelen van innovatieve aanpakken op het gebied 
van veiligheid. Duurzame, doeltreffende methoden, 
waarbij repressie hand-in-hand gaat met pro-ac-
tieve en preventieve maatregelen. Projecten waar 
het creatief en ondernemend vermogen van eenied-
er wordt ingezet om de Amsterdamse aanpak van 
veiligheid te verstevigen.
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De zorgzame stad
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Mevrouw Heinen is 77 jaar en woont 39 jaar in een 
appartement vlakbij het Olympisch stadion. Ze kent 
niemand in Amsterdam: geen familie, geen kin-
deren, al haar vrienden zijn overleden of verhuisd. 
Mevrouw Heinen is helemaal alleen. Er gaan dagen 
voorbij waarop mevrouw Heinen niemand spreekt. 
Ik heb mevrouw Heinen leren kennen in Artis, tijdens 
een uitje van de PvdA en het Rode Kruis voor een-
zame ouderen. Ik beloofde nog eens langs te gaan 
om te praten over ouder worden in Amsterdam. Om 
15:30 uur sneden we de cake aan die ik had meege-
bracht. Het was het eerste wat mevrouw Heinen at 
sinds haar ontbijt. Het brood was op. De vrijwilliger 
die de boodschappen doet, was al twee dagen niet 
geweest. Hij zou die middag misschien nog komen. 
Zelf kan ze geen boodschappen doen. Eigenlijk komt 
ze bijna nooit meer buiten. Ze voelt zich te bezwaard 
om elke keer de buren te bellen om haar de trap 
af te helpen. Sinds een paar maanden, na een op-
eratie, heeft mevrouw Heinen verpleging aan huis. 
Vlak na de Tweede Wereldoorlog werkte mevrouw 
Heinen zelf in de verpleging, in het Binnengasthuis. 
Ze maakte werkweken van 48 uur. Zwaar werk, maar 
mooi werk. Het doet mevrouw Heinen zichtbaar pijn 
als ze vertelt hoe weinig tijd de verpleegkundigen nu 
voor haar hebben. Krap 50 minuten voor douchen, 
aankleden, ontbijt en medicijnen. Voor een praatje is 
er geen tijd.  

Sinds kort heeft mevrouw Heinen via het Rode Kruis 

een maatje: een student die af en toe met haar naar 
een museum gaat. En laatst vond ze een briefje in 
haar brievenbus van een buurman die haar af en toe 
wil helpen met de planten op haar balkon. Mevrouw 
Heinen zou geholpen zijn als ze vaker het koffie-
uurtje voor ouderen zou kunnen bezoeken in de bu-
urtkamer.
Toen ik mijn bezoekje aan mevrouw Heinen afsloot, 
waren de boodschappen nog steeds niet bezorgd. Ik 
ben een brood gaan kopen.

Amsterdam krijgt er de komende jaren veel nieuwe 
zorgtaken bij. Daarmee staan we voor een grote uit-
daging: de stad gaat meer mensen zorg bieden met 
minder geld. Wij willen dat iedere Amsterdammer 
evenveel kans heeft op goede zorg en een goede 
kwaliteit van leven, ongeacht inkomen, achtergrond 
of sociaal netwerk. Wij willen dat zorg voor de Am-
sterdammers is, niet voor de bankrekening van di-
recteuren. En wij willen eerlijke zorg: wie kan, betaalt 
iets meer. De PvdA wil dat Amsterdam de gezondste 
stad van Nederland wordt. We gaan investeren in 
zorgpreventie: voorkomen is beter dan genezen. We 
willen meer ruimte maken voor bewegen en een ge-
zonde levensstijl aanmoedigen. We gaan twee van 
de grootste ziekmakers hoog op de agenda zetten: 
obesitas en eenzaamheid.

Maarten

Amsterdammers die zorg nodig hebben, kunnen rekenen op een 
betrouwbare overheid
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kwaliteit van de uitvoering en voor Amsterdammers 
bij wie samenredzaamheid niet zonder meer werkt. 
De PvdA stelt zich ten doel om de vaardigheden van 
deze Amsterdammers daartoe desgewenst te verst-
erken.

6.05 Minder bureaucratie in de zorg
Veel zorgbehoevenden en hun mantelzorg-
ers worden dol van de regels in de zorg. Wij gaan 
een einde maken aan overbodige indicering in de 
(jeugd)zorg. We willen een verbetering van het aan-
vullend openbaar vervoer (AOV). Het vervoer moet 
klantvriendelijker en we willen een einde maken aan 
de verkokering in het vervoer op basis van doel-
groep. 
Waar niet aanbesteed hoeft te worden, kiezen wij 
voor samenwerkingsverbanden. Wij willen bij aan-
bestedingen en subsidieverlening de ‘burgemeester-
snorm’ invoeren.
Daarnaast komt er een ‘overheadnorm’ die de maxi-
male verhouding aangeeft voor de overheadkosten 
en het deel dat rechtstreeks ten goede komt aan de 
cliënt (de uitvoering). 
De PvdA wil het startende zorgondernemers makke-
lijker maken door onnodige bureaucratie weg te ne-
men. Er dient regelarme ruimte gecreëerd te worden 
om te voldoen aan de wens van zorgbehoevenden 
tot optimalisering van zorg vanuit eigen kracht en 
de creativiteit van de zorgbedrijven.

6.06 Weg met overgewicht
25% van de Amsterdamse kinderen is te zwaar. Wij 
willen overgewicht te lijf door o.m. het stimuleren 
van gezonde school- en sportkantines, het invest-
eren in speelterreinen in buurten en het investeren 
in het jeugdsportfonds voor kinderen in armoede. 
Wij willen dat ouder- en kindteams het gewicht van 
kinderen beter gaan monitoren en goede adviezen 
geven over voeding sport aan kinderen, ouders en 
grootouders.

6.07 Mantelzorg blijft vrijwillig
Mantelzorgers zijn cruciaal voor goede zorg in Am-
sterdam. We blijven deze groep ondersteunen, zoals 
wij afgelopen jaar al 1,5 miljoen euro extra hebben 
vrijgemaakt voor respijtzorg. Tegelijk doen we een 
moreel appèl op familieleden die nu nauwelijks om-
kijken naar ouderen en hulpbehoevenden. En we 
vinden dat zorginstellingen meer de ruimte moeten 
geven dan ze nu doen aan mantelzorgers en vrijwil-
ligers om hun rol te nemen.

6.08 Zorg dichtbij huis organiseren

6.01 Amsterdam wordt de gezondste stad van 
Nederland
Amsterdam moet de gezondste stad van Nederland 
worden. We accepteren niet meer het grote verschil 
in levensverwachting tussen hoge en lage inkomens. 
De eerste stap is Amsterdam op het Nederlands 
gemiddelde te krijgen. De komende jaren moet de 
stad meer profiteren van de nieuwste kennis en 
ontwikkelingen op het gebied van zorg, zoals meer 
kennis over voorkomen van Alzheimer, kanker, obe-
sitas en lichtverstandelijke beperking bij jonge kin-
deren. Amsterdam moet meer toponderzoek op het 
gebied van zorg aan zich gaan binden, zoals via Am-
sterdam Metropolitan Solutions (AMS).

6.02 Minder eenzame Amsterdammers
We geven grote prioriteit in het opheffen van een-
zaamheid. Eenzaamheid is een van de grootste stille 
problemen van deze tijd. Veel ouderen zijn eenzaam, 
maar ook alleenstaande mannen van 50+, mantel-
zorgers en LHBT-ouderen (lesbische, homoseksuele, 
biseksuele of transgender ouderen) behoren tot de 
groepen waar relatief veel eenzaamheid voor komt. 
Wij willen (samen met buurtbewoners) investeren in 
welzijn in buurten om eenzaamheid te voorkomen 
en op te lossen.

6.03 De kwaliteit van de ouderenzorg moet struc-
tureel omhoog
Er moet een einde komen aan de lange reeks aan 
incidenten in de Amsterdamse zorginstellingen. Net 
als bij onderwijs geldt in de zorg ook: wij nemen ve-
rantwoordelijkheid, ook al gaan we er niet over. De 
afgelopen periode heeft het daar te veel aan ont-
broken. 
Wij willen de komende periode een Kwaliteitsaanpak 
Ouderenzorg, met aandacht voor de hoge werkdruk 
en de verbetering van het opleidingsniveau van ver-
plegend personeel en een verbetering van het man-
agement van zorginstellingen.

6.04 Ruim baan voor sociaal doe-het-zelven
Ruim baan voor het sociaal doe-het-zelven in de 
vorm van zorginitiatieven van bewoners. In Amster-
dam zijn nu al initiatieven zoals zorgcoöperaties, 
maatjesprojecten, communities, buurtkamers, stads-
dorpen en buurtgerichte zorgbedrijfjes. Wij geloven 
in zulke vormen van samenredzaamheid. Meer in-
vloed voor Amsterdammers en minder tegenwerk-
ende regelgeving. 
Wij staan voor een gemeente die dit soort initiatieven 
omarmt en ondersteunt. We houden oog voor de 
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We willen dat er een goede aansluiting komt tus-
sen huisarts, wijkteams, welzijn en mantelzorg. Vanaf 
2015 is de wijkverpleegkundige in Amsterdam weer 
de spil van de buurt. Binnen de wijkteams (Samen 
Doen) wordt de samenwerking versterkt tussen 
welzijnswerk, (jeugd)zorg, schuldhulp en DWI. Leeg-
staande verzorgingstehuizen worden snel omge-
bouwd tot zelfstandige, aangepaste seniorenwon-
ingen, bijvoorbeeld in de vorm van woongroepen. 
Daarnaast moet de sociale woningvoorraad van 
woningbouwcorporaties verder worden aangepast 
op langer thuiswonende ouderen.  

6.09 Dagbesteding voor gehandicapte en chro-
nische zieke mensen
Voor gehandicapten, chronisch zieken en kwetsbare 
ouderen moet Amsterdam dagbesteding blijven fa-
ciliteren. Iedereen moet kunnen meedoen aan de 
samenleving. 
Wij willen investeren in vormen van beschut werk 
voor mensen met weinig aansluiting op de ar-
beidsmarkt. Er moet speciale aandacht komen voor 
groepen die langer thuis blijven wonen vanwege de 
extramuralisering van zzp 1-3.  

6.10 Doorbouwen Om het Kind!
We gaan voortbouwen op Om het Kind!, het nieuwe 
stelsel voor de jeugdzorg dat is ontwikkeld door Pi-
eter Hilhorst. Een gezin krijgt één gezinsmanager in 
plaats van meerdere hulpverleners. We gaan kleine 
problemen klein houden, en investeren in eigen 
kracht conferenties. We willen dat de wachtlijsten in 
de jeugdzorg definitief tot het verleden gaan behor-
en. We willen dat er meer pleeggezinnen bijkomen, 
liefst in het eigen netwerk van het kind.

6.11 Goede geestelijke gezondheidszorg voor de 
jeugd
Amsterdam wordt vanaf 2015 verantwoordelijk 
voor de geestelijke gezondheidszorg van de jeugd. 
Daarom willen wij in de hele jeugdzorg meer aan-
dacht voor het snel signaleren van psychiatrische 
problematiek en LVB (licht verstandelijke beperk-
ing). Waar nodig verwijzen we voor diagnostiek 
en behandeling naar gespecialiseerde kinder- en 
jeugdpsychologen en –psychiaters. De privacy van 
de jongere en het medisch beroepsgeheim van de 
hulpverlener ten opzichte van de gemeente moeten 
goed gewaarborgd worden.

6.12 Dak- en thuislozen snel onder dak
Voor dak- en thuislozen moet goede opvang zijn, ze-
ker in tijden van winterkoude. Wij willen inloopvoor-

zieningen behouden. Wij willen voor dakloze jon-
geren de doorstroming naar zelfstandig/begeleid 
wonen versnellen, bijvoorbeeld door woningen te 
creëren in leegstaande kantoren.

6.13 Veel groene ruimte om te bewegen
Steeds meer kinderen en jongeren sporten in Am-
sterdam. Dat is goed nieuws. We willen ervoor zor-
gen dat in elke wijk sportaccommodaties beschik-
baar blijven en dat deze niet bedreigd worden door 
woningbouw of andere stedelijke ontwikkeling. Het 
investeringsplan voor sportaccommodaties ziet 
daarop toe. Ook vinden we het belangrijk dat in de 
stad zoveel mogelijk plekken zijn die ook echt uit-
nodigen om te sporten of te bewegen. Bijvoorbeeld 
door hardlooproutes te markeren of beweegtoestel-
len te plaatsen of speelveldjes aan te leggen. Bij de 
verhuur van sportaccommodaties letten we erop dat 
ook buurtgroepen buiten de verenigingen aandacht 
krijgen. 

6.14 Alle kinderen moeten kunnen sporten
De PvdA trok in de vorige bestuursperiode 1 miljoen 
euro uit voor het Jeugdsportfonds. Daarmee konden 
5000 Amsterdamse kinderen die het niet breed heb-
ben hun contributie voor de sportvereniging en hun 
sportoutfit betalen. Armoede mag nooit een belem-
mering zijn om te bewegen en gezond te blijven. We 
willen ook in deze periode weer 1 miljoen extra be-
schikbaar stellen. School is voor veel Amsterdamse 
kinderen de plek waar ze voor het eerst in aanraking 
komen met sport. 
Samen met de stadsdelen blijven we investeren in 
de programma’s als Jump-in, Beweegkriebels en de 
combinatie-functionarissen.

6.15 Topsportevenementen naar Amsterdam ha-
len
Sport is behalve gezond ook erg leuk en top-
sportevenementen zijn goed voor de stad. Top-
sport inspireert kinderen om te gaan sporten. De 
top versterkt de basis en andersom. We willen ook 
in de komende periode topsportevenementen naar 
Amsterdam halen en we willen het topsportklimaat 
verbeteren door gericht te investeren in goede faci-
liteiten.

6.16 Binding met school en buurt
De PvdA vindt het belangrijk sportverenigingen te 
versterken en en verbinding te leggen met de buurt 
en het onderwijs om duurzame sportdeelname te 
vergroten. De in 2008 gestarte sportbrigadiers zor-
gen hier voor. 
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In Noord gebeurt het. Daar is de ruimte, en zie je dat 
ondernemende kunstenaars die pakken. Niet alleen 
om te creëren, maar juist ook om te verbinden met 
de buurtbewoners, met de stad. In het Noorderpark 
is zo de Noorderparkkamer opgericht. Voor de bu-
urt, samen met de buurt: bewoners praten mee over 
waar ze behoefte aan hebben of waaraan ze mee 
willen doen, en laten zich verrassen door nieuwe 
dingen. Theater, muziek, een koor, schrijvers, in de 
ene keer een atelierkamer, dan weer een eetkamer, 
of een muziekkamer of kinderkamer. Vanuit dit initi-
atief ontstond het idee broedstraten in te richten. Op 
verschillende plekken in Noord zoeken kunstenaars 
op een specifiek terrein verbinding met de buurt. 
Kunstenaars komen naar de straten toe, en buurt-
bewoners worden via de kunstenaars met elkaar en 
met de kunst in contact gebracht, om samen mooie 
dingen voor de buurt te maken: de theaterstraat, 

modestraat of de kleurenstraat.
Onlangs is er een Noord een nieuwe boekhandel 
geopend die via crowdfunding tot stand is gebracht. 
Op haar bakfiets trok de onderneemster door de 
straten, verkocht tweedehands boeken, en vroeg een 
bijdrage om de boekhandel op te kunnen zetten. In 
zes weken haalde ze een flink bedrag binnen, ge-
noeg om van start te kunnen gaan. De bewoners van 
Noord maakten het mede mogelijk, en verbinding 
met de buurt blijft belangrijk. Zo wordt er onder an-
dere een boekenclub georganiseerd.
Wat mij daar steeds weer in frappeert, is dat kun-
stenaars en culturele ondernemers blijven denken 
in kansen en nooit bij de pakken neer zitten. Daar 
kunnen we in Amsterdam allemaal wat meer van ge-
bruiken.

Merel

Creatief talent moet de vrijheid, ruimte en voeding krijgen om zich maxi-
maal te ontplooien
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en achtergronden elkaar verrijken, en een stad waar 
niemand zich hoeft te vervelen. In Amsterdam is van 
alles te doen op cultureel gebied – van projecten 
voor kinderen in alle buurten tot optredens op een 
van de vele podia, en van kleinschalige tentoonstel-
lingen tot musea met internationale topstukken. 
Het aanbod in Amsterdam is en moet pluriform zijn, 
daar zijn we trots op, maar het publiek dat wordt 
aangetrokken moet dat zeker ook zijn. De afgelopen 
jaren heeft het kunst- en cultuurbeleid zich gericht 
op de broodnodige investeringen in gebouwen en 
het verrichten van achterstallig onderhoud. Op vo-
orspraak van de PvdA beschikt Amsterdam nu over 
een belangrijk fundament voor het realiseren van 
een nieuwe hoofduitdaging: kunst en cultuur ten 
goede laten komen aan alle Amsterdammers.

7.04 Ieder Amsterdams kind cultuurles
Alle kinderen in Amsterdam moeten met kunst en 
cultuur in aanraking komen, moeten de mogelijk-
heid krijgen hun talenten te ontdekken en te ont-
plooien. De afgelopen jaren heeft de PvdA er bewust 
voor gekozen dit aan onderwijs, aan de scholen dus, 
te verbinden: daar bereiken we immers de meeste 
kinderen, namelijk álle kinderen. 
Ruim 80 procent van de scholen doet al mee aan het 
basispakket cultuureducatie, waarin met de scholen 
goede afspraken zijn gemaakt over drie uur cultuur-
les per week. Dankzij de PvdA keert muziekles terug 
op vrijwel alle Amsterdamse basisscholen. Op het 
gebied van muziek zijn dus al flinke slagen gemaakt. 
(Nieuwe) media krijgt de komende jaren extra aan-
dacht.

7.05 Alle kinderen lid van de bibliotheek
Lezen is en blijft een van de belangrijkste manieren 
om taal te verwerven. Een kind kan nooit teveel lezen. 
De bibliotheken in Amsterdam zijn al kosteloos voor 
kinderen. Toch kunnen we nog meer doen om kin-
deren en hun ouders aan het lezen en in de bieb 
te krijgen. De bibliotheek kan een belangrijkere rol 

7.01 De waarde van kunst voorop; geen verdere 
bezuinigingen
Ook al staat de kunst- en cultuursector soms door 
landelijk beleid onder druk, voor ons staat de waarde 
van kunst niet ter discussie. Kunst inspireert, prik-
kelt, is soms lastig, verwondert, en kan ongemakke-
lijk zijn. Kunst kan prachtig zijn, maakt gelukkig of 
juist ongerust, zet aan het denken. Voor Amsterdam, 
de stad van kunst, handel en wetenschap, is het es-
sentieel. Kunst is nodig om vrij te zijn, en om de stad 
aantrekkelijk te maken en te houden. En andersom: 
kunst heeft vrijheid nodig om zelf te floreren. En dat 
kan en blijft in Amsterdam. Er is minder geld in de 
stad, maar met het Kunstenplan 2013-2016 inves-
teert Amsterdam nog altijd veel, jaarlijks 82,6 mil-
joen euro. Dat willen we zo houden. Geen verdere 
bezuinigingen.

7.02 Cultuur visitekaartje van de stad
Amsterdam heeft internationaal haar visitekaartje 
afgegeven. In 2013 bestonden de grachten 400 jaar 
en vierden Artis, het Concertgebouw en veel andere 
Amsterdamse instellingen hun jubileum. De musea 
zijn klaar, er worden prachtige hotels gebouwd en 
per jaar komen er maar liefst 10.000 inwoners bij. 
Jaarlijks vestigen meer dan honderd internationale 
bedrijven zich in onze stad. Met deze schaalsprong 
ontstaat tevens ruimte voor nieuwe kunstuitingen. 
Ons rijke kunst- en cultuuraanbod blijft ook in het 
buitenland niet onopgemerkt. Kunstminnaars uit de 
hele wereld komen in steeds grotere aantallen naar 
Amsterdam. In het afgelopen jaar gaf 32 procent van 
de bezoekers aan dat zij voor de kunst naar Amster-
dam waren gekomen; 
Vier jaar eerder was dat nog maar 22 procent. De 
PvdA wil het rijke aanbod op peil houden, cultuur is 
immers een belangrijk visitekaartje voor de stad.

7.03 Kunst en cultuur voor alle Amsterdammers
De PvdA wil kunst en cultuur voor iedereen. Amster-
dam is de stad waar mensen van alle nationaliteiten 

Actiepunten
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spelen als sociaal middelpunt in de wijken. Voor Am-
sterdammers die het niet al te breed hebben, moet 
de bibliotheek gratis zijn, ook bijv. het gebruik van 
internet in de bieb.  Zo kan de bieb een rol pakken in 
de strijd tegen eenzaamheid.

7.06 Ruimte voor experiment
Wij willen niet alleen steun voor de absolute top, 
maar juist ook dat Amsterdam zich blijft ontwikke-
len als kraamkamer voor de top van overmorgen. 
Kunstenaars in dop, die bijvoorbeeld net in Amster-
dam zijn afgestudeerd, moeten de ruimte hebben 
en krijgen verder door te groeien. Hierbij kijken we 
hoe de creatieve sector ondersteund kan worden in 
het overnemen van talentontwikkelfuncties (zoals de 
productiehuizen), nu de rijksbijdragen daarvoor zo 
onder druk staan. 
Ruimte om te experimenteren, vernieuwend buiten 
gebaande paden te creëren. Juist Amsterdam moet 
dit bieden, en heeft ook genoeg in zich om de top-
kunstenaars van morgen aan zich te binden. We zul-
len het broedplaatsenbeleid dus continueren.

7.07 Aanmoedigen verhogen eigen inkomsten 
instellingen
Instellingen hebben de verwachting uitgesproken 
een groot deel van hun inkomstenverlies door het 
wegvallen van subsidies te kunnen compenseren. De 
PvdA moedigt instellingen aan om naar alternatieve 
manieren te zoeken om de eigen inkomsten te ver-
groten. De PvdA wil instellingen helpen door goede 
en snelle dienstverlening en soepelere toepassing 
van regels. 

7.08 Kunstenaars meer betrekken bij de opgaven 
van de stad
Kunst kan bijdragen aan de aanpak van maatschap-
pelijke problemen. Elke euro die geïnvesteerd wordt 
in kunst en cultuur betaalt zich meer dan terug: het 
vestigingsklimaat is aantrekkelijker, mooi ontworpen 
metrostations zijn veiliger, mensen zijn zuiniger op 

een park waarin geliefde objecten staan of kunnen 
worden verrast als er opeens klassieke muziek te 
horen is, zoals in Noord. Cultuurtoerisme houdt veel 
Amsterdammers met goede banen aan de slag. In 
onze bibliotheken komen kunst, literatuur en andere 
wijkinitiatieven samen. Kunstenaars zijn er vaak het 
eerst bij om wijken of gebouwen die op achterstand 
staan op te knappen.
Initiatieven waarin de creatieve sector samenwerk-
ing zoekt met andere sectoren, moeten onderste-
und worden, belemmeringen weggenomen. Niet 
omdat kunst altijd ‘van nut’ moet zijn, maar wel om-
dat die samenwerking grote meerwaarde heeft voor 
de stad en de Amsterdammers. Zo willen we kunst 
en cultuur meer integreren bij ander beleid van de 
gemeente, o.a. bij economische missies, in de zorg, 
openbare ruimte en infrastructuur, en de aanpak van 
eenzaamheid van ouderen bijvoorbeeld.

7.09 Oog voor monumentale waarde
Amsterdam is een monumentale stad van topniveau. 
Onze stad kent ruim 8500 rijks- en gemeentelijke 
monumenten en een aantal beschermde stads- en 
dorpsgezichten. Het centrum is sinds 1999 besch-
ermd stadsgezicht en de grachtengordel sinds 2010 
zelfs UNESCO Werelderfgoed. Het is van belang 
zorgvuldig met deze historische waarden om te 
gaan zodat de komende generaties Amsterdammers 
hier ook volop van kunnen genieten.

7.10 Vernieuwing in de monumentale stad
Niet alleen de oude monumentale binnenstad is een 
toeristische trekpleister. De stadsvernieuwing op het 
Java-eiland, langs de Oostelijke Handelskade en het 
Eye op de kop van noord zijn dat ook. Dat willen we 
zo houden en steeds beter en meer spreiden over 
de stad. De PvdA draagt zorg voor de monumen-
tale stad en werkt aan de sociaal-culturele menging 
van de beste oude gebouwen en nieuwe stedenbou-
wkundige toevoegingen.
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De vrije stad
Hoofdstuk 8
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Naima woont met haar vriendin Marjan in Bos en 
Lommer. Hun relatie heeft nogal wat voeten in de 
aarde gehad. De moeder van Naima moest wel wen-
nen. Maar uiteindelijk heeft ze de keuze van haar 
dochter volledig geaccepteerd en staat ze achter 
haar. De ouders van Marjan waren ook wat wantrou-
wend: Naima is van Marokkaanse afkomst, daar heb-
ben ze het niet op homo’s toch? Ze waren bang dat 
hun dochter gekwetst zou worden. Inmiddels wonen 
ze samen in een kleine huurflat, vlakbij waar Naima 
is opgegroeid. In het begin was er niets aan de 
hand, soms keken kinderen en jongeren uit de bu-
urt hen, en dan vooral Naima, wat vreemd aan maar 
daar bleef het bij. Maar het werd erger, ze werd uit-
gescholden en nagesist op straat; ‘ jij bent vies’ siste 
de jongetjes haar na op straat. Naima probeerde 

het van zich af te zetten. Ze wist immers waar deze 
jongens vandaan kwamen. Totdat ze op een middag 
thuiskwam en verbrande lucifers vond in de brieven-
bus. Ze ging naar de politie en het stadsdeel. Naima 
wilde geen aangifte doen: ‘ik wil dat het ophoudt zei 
ze, maar dit zijn kleine jongens. Ik wil hen vertellen 
over wie ik ben en over mijn keuze’. 

Ik nodigde iedereen uit op het stadsdeelkantoor in 
aanwezigheid van de wijkagent. Het gesprek duurde 
een paar uur. Het ging over homoseksualiteit maar 
ook over pesten en discriminatie. Dat hielp. Het pes-
ten hield op en Naima en Marjan leven weer rustig. 
De wijkagent houdt de jongens in de gaten. Tot nu 
toe geen enkele reden geweest om in te grijpen.

Martien 

In Amsterdam telt je toekomst, niet je afkomst. Je mag geloven wat je wil, 
houden van wie je liefhebt en dragen waar je zin in hebt



amsterdammers maken de stad40

Speciale aandacht is er voor de positie van LHBT’s 
uit minderheidsgroepen. Amsterdam draagt natio-
naal en internationaal actief haar LHBT-vriendelijke 
beleid uit.

8.05 Eerlijk en duidelijk horeca beleid
Amsterdam vaart wel bij de horeca. De restaurants 
komen op een steeds hoger niveau, het ‘nouveau 
ruig’ is een Amsterdamse term. Daar zijn we trots op. 
Veel horeca in de stad heeft ook een keerzijde. Soms 
kunnen rotte appels het voor een grote groep ver-
pesten. We willen daarom een eerlijk beleid ten aan-
zien van overlast van horeca. Diegenen die het goed 
doen en goed rekening houden worden beloond 
met flexibelere regels en diegenen die zich keer op 
keer niet aan de regels houden worden bestraft. Zij 
verpesten het immers voor anderen. We steunen 
beleid om streng te handhaven op doorschenken 
door horecaeigenaren.

8.06 Door met 24-uursbeleid en plek voor inno-
vatieve evenementen
Amsterdam heeft een naam hoog te houden als het 
gaat om innovatieve evenementen. We willen de in-
novatieve evenementen ook graag een plek bieden 
in de stad. We zijn in Amsterdam nog maar net be-
gonnen met het experimenteren van het 24-uurs-
beleid voor horeca en evenementen. We willen 
de experimenten graag evalueren en zo mogelijk 
voortzetten.

8.07 Drugs: soft op gebruikers, hard op criminal-
iteit
Drugs horen bij Amsterdam, of we dat nu willen of 
niet. We zijn dan ook niet voor het keihard uitroeien 
van recreatief drugsgebruik. Wel maken we ons zor-
gen over het gebruik van harddrugs onder jongeren, 
gebruik van drugs als GHB en de afname van be-
trouwbare voorlichting op scholen en evenementen.
Tegelijkertijd sluiten we niet onze ogen voor de 
overlast die coffeeshops in sommige delen van Am-
sterdam veroorzaken. We steunen het idee voor 
stadseigen proef met legaal geteelde wiet.

8.01 Een stad voor iedereen
Amsterdam is een vrije stad, hier telt je toekomst, 
niet je afkomst. We zijn trots op onze stad waar 180 
nationaliteiten, talloze levensbeschouwingen, het-
ero’s, lesbo’s, homo’s en transgenders met elkaar 
leven. Je mag houden van wie je wilt, geloven wat je 
wilt en dragen wat je wilt. Zolang je de grenzen van 
de vrijheid van een ander maar niet overschrijdt. De 
PvdA heeft zich hier altijd hard voor gemaakt en dat 
blijven we doen. 

8.02 Stop discriminatie in de horeca
De Amsterdamse horeca is er voor iedereen die 
een leuke avond uit wil. We accepteren het niet dat 
mensen op voorhand geweigerd worden in een club. 
We nodigen Amsterdamse horeca ondernemers om 
een samen met ons een offensief tegen discriminatie 
starten.

8.03 Confrontaties over taboes gaan we niet uit 
de weg
Samenleven in een grote stad is verre van gemak-
kelijk.  Niet iedereen is gecharmeerd van elkaars lev-
ensstijl. Dat hoeft ook niet. Maar dat wil niet zeggen 
dat je een ander in zijn of haar levensstijl mag 
belemmeren. Laat staan dat we gescheld of geweld 
accepteren. Taboes bespreekbaar maken horen wat 
ons betreft bij stad. Dat zullen we blijven doen, door 
het organiseren van schurende gesprekken een-op-
een of in een groep en bij debatten. Ook willen we 
prikkelende manifestaties de ruimte geven.

8.04 Amsterdam moet weer Gay Destination van 
de wereld worden
Amsterdam heeft nog steeds het imago van een 
vrijzinnige, diverse en energieke stad. Amsterdam 
heeft de laatste jaren echter wel ingeboet op haar 
imago als Gay Destination van de wereld. Wij zien 
dat graag anders. 
Door het actief faciliteren en promoten van evene-
menten voor LHBT’s (lesbisch, homoseksueel, bisek-
sueel, transgender) en het versterken van de sociale 
acceptatie van LHBT’s bevorderen we een positief 
klimaat voor LHBT-bewoners en -bezoekers.
We zetten stevig in op het voorkomen en veroorde-
len van geweld en discriminatie van LHBT’s door 
samen te werken met politie (roze in blauw), Open-
baar Ministerie en maatschappelijke organisaties. 

Actiepunten
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In de bereikbare stad Amsterdam krijgt de fiets 
alle ruimte, pakken we scooteroverlast aan en 
houden we openbaar vervoer betaalbaar

Thea Janssen neemt vanuit Amersfoort twee keer 
per week het openbaar vervoer naar haar kleinkind 
in Amsterdam, omdat haar zoon en schoondochter 
allebei werken. Tot voor kort pakte zij op Amster-
dam Centraal Station de fiets, maar door de toe-
genomen drukte op het fietspad gaat ze nu met de 
tram. Ze is één keer te vaak door een scooter de 
weg afgesneden om zich nog veilig te voelen. Aan 
de ene kant vindt ze dat jammer, aan de andere 
kant geniet ze van het tramritje dwars door de 
binnenstad van Amsterdam. Ze voelt zich op haar 
gemak in de ruime tram, onder het toeziend oog 
van de tramconducteur. Thea maakt graag van 
gebruik van de tram, ook als ze met haar kleinkind 
de stad in gaat om boodschappen te doen. Het kan 
alleen wel wat sneller. Want op de fiets is ze twee 
keer zo snel in het centrum als met de tram. Dat is 
ook de reden dat haar schoondochter regelmatig 
de auto pakt naar haar werk in plaats van het OV. 

Kleine ergernissen, waar ze eigenlijk haar schouders 
over ophaalt. 

Dat is anders wanneer ze samen met haar man hun 
oude kennissen uit Amsterdam bezoekt. Die wonen 
vlakbij de Overtoom, waar de parkeerkosten vier 
euro per uur bedragen. De kennissen hebben wel-
iswaar een kortingskaart voor bezoek, maar hebben 
door het ingewikkelde telefoonsysteem opgegeven 
om daar gebruik van te maken. Nieuwerwetse 
fratsen noemen zij dat. Dus betalen ze zich één per 
twee weken blauw aan parkeerkosten en hebben 
ze vorige week besloten om nog maar één keer per 
maand te komen, omdat ze het parkeren exorbitant 
duur vinden.

Als we willen dat de stad voor iedereen bereikbaar 
blijft moeten we vier dingen combineren; meer 
ruimte voor de fiets, investeren in schonere auto’s 
en het gedeeld gebruik van auto’s stimuleren en 
beter openbaar vervoer. 

Rik

De bereikbare stad
Hoofdstuk 9
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maar ergens neer te gooien. Wie dat toch doet, ris-
keert een boete en een rit naar de Fietscentrale. 

9.05 Betaalbaar en fijnmazig OV
Frequentie, betrouwbaarheid en goede aansluitin-
gen in het OV zijn belangrijk om een goed alterna-
tief te zijn voor de auto. De PvdA wil meer en beter 
OV voor minder geld. De afgelopen periode is dat 
gelukt. De kwaliteit van het OV is de afgelopen jaren 
fors verbeterd. Trams en bussen rijden vaker op tijd, 
de klantvriendelijkheid is toegenomen en de beta-
lingsgraad gestegen.
De PvdA blijft kritisch kijken naar manieren om het 
OV verder te verbeteren. Langere rijtijden voor de 
metro, zowel in het weekend als doordeweeks, heb-
ben daarbij prioriteit voor de PvdA.

9.06 Veilig OV: meer conducteurs
Het OV moet veilig blijven. Conducteurs hoeven wat 
betreft de PvdA niet in een hokje te zitten, maar ze 
moeten wel aanwezig zijn in de tram en (vanaf 2014) 
ook in de bus. Het aantal conducteurs blijft minimaal 
gelijk. De PvdA wil controleurs effectiever inzetten, 
namelijk op trams en bussen waar de overlast het 
grootst is. 

9.07 Toegankelijk openbaar vervoer
Openbaar vervoer is er voor iedereen. Dus ook voor 
ouderen, minder validen, zieken en kinderen. Dat 
betekent dat het vervoer en de locaties toegankelijk 
moeten zijn. Dat is niet altijd zo. De PvdA wil een 
OV-check zodat we zeker weten dat het ov goed 
toegankelijk wordt en blijft voor ouderen of mensen 
met een handicap. 

9.08 Gratis OV voor minima-ouderen
Dankzij de PvdA is er in Amsterdam gestart met gra-
tis ov voor minima ouderen. Steeds meer minimaou-
deren hebben moeite met het betalen van bus of 
tramkosten. Ook de komende jaren willen wij dat het 

9.01 Goede bereikbaarheid
Elke week komen er honderdduizenden mensen 
naar Amsterdam om te werken, uit te gaan, om hun 
kleinkinderen te zien of vrienden te bezoeken. Een 
goede bereikbaarheid van Amsterdam is essen-
tieel. Voor onze economie, maar ook het sociale en 
maatschappelijke leven. De PvdA streeft naar hoog-
waardig, fijnmazig en veilig vervoer voor bewoners, 
bezoekers en bedrijven. Belangen worden daarbij 
goed afgewogen: economie, ecologie, gezondheid 
en veiligheid. 

9.02 Autoluwe stad; ruimte voor voetgangers en 
fietsers
Onze binnenstad is prachtig. Daar moeten we zuinig 
op zijn. Met steeds meer auto’s loopt het verkeer 
steeds vaker vast, wordt parkeren steeds moeilijker 
en de lucht slechter. De PvdA wil doorgaan met het 
autoluwer maken van de stad. Dat kan alleen door 
vervoersalternatieven interessanter te maken.

9.03 Bredere fietspaden, meer fietsstraten
Ruim baan voor de fiets! We willen een stad waar 
iedereen, kinderen, jongeren, gezinnen en ouderen 
zich veilig op de fiets kunnen verplaatsen. De PvdA 
wil daarom bredere fietspaden, waarin de twee fi-
etsers naast elkaar kunnen rijden en een derde er 
langs kan. In smallere straten is de auto te gast en 
zijn fietsers de baas.

9.04 Meer gratis fietsenstallingen, strengere 
handhaving
De PvdA wil meer gratis fietsenstallingen en dat 
gaat niet vanzelf. Dat kan met pontons in grachten, 
door ruimte beter te benutten of anders in te delen. 
Maar die keuzes moeten wel gemaakt worden, zodat 
nog meer Amsterdammers zich gezond, goedkoop 
en efficiënt door Amsterdam kunnen verplaatsen. 
Tegelijkertijd schroeven we de handhaving op. Als 
er genoeg plekken zijn, is er geen reden om je fiets 

Actiepunten
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ov gratis blijft voor minimaouderen. 

9.09 Een verdriedubbeling van het aantal dee-
lauto’s tot 2018
Het autogebruik in de stad kan veel efficiënter. De 
PvdA wil daarom de deelauto meer gaan promoten. 
Door lagere parkeertarieven en een kortere wachtti-
jd voor een vergunning stimuleren we particulieren 
hun auto te delen. In de stad willen we daarnaast 
een gedifferentieerd aanbod van commerciële aan-
bieders die stadsauto’s aanbieden. Hierdoor bren-
gen we het aantal auto’s in de stad naar beneden, 
gaat de luchtkwaliteit omhoog en kunnen we vrijge-
komen parkeerplekken gebruiken voor de verbred-
ing van fietspaden of het creëren van verblijfruimte 
voor buurtbewoners.
9.10 Veilig verkeer: aanpak red routes en black 
spots
Iedere ongeluk in Amsterdam is er een teveel. Nog 
altijd zijn er teveel gevaarlijke kruispunten en wegen 
in Amsterdam. De PvdA wil veilige straten. School-
gaande kinderen krijgen les over verkeersveiligheid 
en de verkeersveiligheid rondom scholen wordt 
streng bekeken. Waar mogelijk, stimuleren we dat 
kinderen met de fiets, te voet of met het OV naar 
school gaan en ouders de auto laten staan. Red 
routes en black spots worden aangepakt. Op on-
veilige straten wordt de maximumsnelheid verlaagd 
naar 30 kilometer per uur. 

9.11 Parkeertarieven hoog genoeg
De komende jaren stijgen de parkeertarieven in Am-
sterdam alleen met het niveau van de inflatie. 

9.12 P&R succesvol
Dit college heeft met succes voor meer en goed-
kopere P&R voorzieningen gezorgd. De PvdA is blij 
met dat resultaat. P&R blijft een goed middel om de 
stad verder te ontlasten. De PvdA wil het gebruik van 
P&R ook de komende periode verder stimuleren en 

goed aangesloten houden op ov-voorzieningen in 
de stad. 

9.13 Nieuwe verbindingen
Goed vervoer en mobiliteit zijn voor een stad als 
Amsterdam cruciaal. De afgelopen jaren is volop 
geïnvesteerd in het verder verbeteren van de in-
frastructuur. De Westrandweg en de Noordzuidlijn 
zijn de beste voorbeelden daarvan. De PvdA blijft 
kritisch kijken naar nieuwe grootschalige infrastruc-
turele projecten. 

9.14 Vernieuw het vervoer over water
Het vervoer over water moet creatiever en innova-
tiever worden dan een pont van A naar B. Omarm 
ideeën en experimenten van nieuwe particuliere par-
tijen en werk samen met de provincie, bijvoorbeeld 
voor een multistop verbindingen tussen IJmuiden en 
IJburg, vergelijkbaar met Rotterdam-Dordrecht of 
de Thames Clippers in London. Zo kunnen we met 
verschillende andere partijen komen tot een vervoer 
over water dat duurzaam en kostenefficiënt is en 
veel toevoegt aan de beleving van Amsterdam.

9.15 Lik-op-stukbeleid voor scooters
We willen lik-op-stukbeleid voor scooters die zich 
niet aan de regels houden. Het aantal ongevallen 
met scooters is onacceptabel hoog. Een speciaal 
team van handhavers gaat erop toezien dat deze 
verkeersdeelnemers zich aan de regels houden. Al-
leen zo dringen we het aantal ongelukken terug. 
We blijven streven naar een zo effectief mogelijke 
manier om snelheidsovertredingen, ook van scoot-
ers, te bestraffen. We streven ernaar dat dit door ve-
randering in landelijke regelgeving in de toekomst 
mogelijk is door geautomatiseerde snelheidscon-
troles met camera’s.
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Vlak voor haar huis in Amsterdam West ontmoet ik 
Tara. Ik heb met haar afgesproken om samen met 
haar naar haar onlangs gehuurde bedrijfsruimte in 
de Van der Pekbuurt te fietsen. Tara heeft Ameri-
kaans-Poolse ouders, overal en nergens gewoond 
en is toevallig in Amsterdam terecht gekomen en 
hier verliefd geworden (op de stad). Hoewel hoog 
opgeleid verdient ze niet veel geld, maar samen 
met haar partner heeft ze hier een etage gekocht. 
Het is een voormalige coöperatiewoning. De won-
ing is erg slecht geïsoleerd. De energierekening is 
torenhoog en nog steeds voelt het in haar huis niet 
overal lekker warm. “Hoe kan dit toch, in dit zo goed 
gereguleerde Nederland?”. Ze is in gesprek met de 
drie andere leden uit haar VvE om het pand te gaan 
isoleren. Sinds kort bestaat de Energielening van de 
gemeente om warmte-isolatie te financieren, maar 
ze is nog onzeker of het gaat lukken. Ook had ze 
graag zonnepanelen op het dak gewild. Hoewel de 
panelen vanaf de straat niet te zien zijn, heeft Wel-
stand hun aanvraag afgewezen. Geen regels voor 
woningisolatie, maar wel om zonnepanelen tegen 
te houden. “Dat zou toch precies andersom moeten 
zijn?”
We fietsen samen door de stad. Een scootertje rijdt 

toeterend achter ons, ik laat hem passeren waarbij 
we getrakteerd worden op een ‘heerlijke’ blauwe 
wolk. “Ook zoiets”, zegt Tara, “allemaal illegaal op-
gevoerde walmende scootertjes en niemand die 
wat doet. Zelfs in diverse Italiaanse steden is dit al 
jarengeleden verboden.” Bij de Singelgracht beland-
en we in een ‘fietsfile’ voor het verkeerslicht. We zit-
ten nog in de staart van de ochtendspits. Hoewel 
ze al een paar jaar in Amsterdam woont blijft Tara 
zich verbazen over het massale fietsgebruik. Jullie 
fietspaden liggen er pas net, maar zijn nu al te smal.

De PvdA Amsterdam heeft oog voor de generat-
ies na ons. Duurzaamheid mag daarom niet alleen 
weggelegd zijn voor wie het zich kan permitteren, 
maar vanzelfsprekend worden voor iedereen. De ge-
meente moet zelf het goede voorbeeld geven. Wij 
willen schone lucht, een betaalbare energierekening 
voor huishoudens, en meer zonne- en windener-
gie. Hierbij willen we dat Amsterdammers de ruimte 
krijgen om hier zelf aan bij te dragen, alleen, met 
je vrienden, met je buurt, met je bedrijf. Duurzaam 
en sociaal, dus met oog voor kwetsbaren en lagere 
inkomensgroepen.

Rolf 

We willen een betaalbare energierekening, schone lucht, minder verk-
wisting en baas zijn over de eigen energievoorziening



amsterdammers maken de stad46

woningcorporaties gemaakt, splitsingseisen worden 
aangepast. Buurtprogramma’s voor woningisolatie 
worden opgezet om ook particuliere eigenaren (van 
huurwoningen) mee te krijgen in deze opgave. Met 
dit programma wordt aangesloten op de afspraken 
met Nuon (6000 woningen per jaar aansluiten op het 
warmtenet). Het doel van het programma is om de 
energierekening, in het bijzonder van hen met een 
laag inkomen maar ook voor anderen, te verlagen 
en betaalbaar te houden.

10.05 Meer ruimte voor groen in straten en op 
daken
Meer groen is goed voor het leefklimaat en bereidt 
ons voor op een veranderend klimaat. De groene 
scheggen in de stad blijven daarom ongebouwd. 
Stadsdelen worden gestimuleerd om in alle buurten 
delen woonstraat om te zetten in buurtparkjes met 
ruimte om te spelen. Ook wordt de regeling voor 
groene daken gecontinueerd en aangepast zodat 
het toegestaan zal zijn om op alle platte daken, zo 
mogelijk ook bij monumenten, een groen dak aan 
te leggen.

10.06 Afval bestaat niet
Het Afval Energiebedrijf (AEB) wordt een duurzaam 
grondstoffenbedrijf. De PvdA wil meer recycling. De 
PvdA streeft ernaar dat afval in de toekomst wordt 
hergebruikt als grondstof voor nieuwe producten. 
Dit levert geld en werkgelegenheid op en draagt bij 
aan een beter milieu. Zo willen we van onze ‘lineaire’ 
economie een ‘circulaire’ (kringloop-) economie 
maken. 
De grote grijze afvalzak wordt een kleine restafvalzak. 
GFT-afval wordt gescheiden van het overige afval. 
Het kan tot compost worden verwerkt, maar het kan 
ook worden vergist of op andere wijzen worden ver-
werkt. 
De PvdA wil in 2016 beginnen met de invoering van 
een nieuwe vorm van afvalinzameling (buurtgewijs). 
In 2020 zal er daardoor 65% minder restafval zijn. 

10.07 Zeggenschap over eigen energievoorzien-
ing
Uit onvrede met de trage verduurzaming van de 

10.01 Doe-het-zelf duurzaamheid
Steeds meer Amsterdammers werken, ook in kleine 
collectieven, aan duurzame ontwikkeling. De PvdA 
steunt deze ontwikkeling en wil dat de gemeente 
waar mogelijk deze initiatieven ondersteunt. Naast 
het ‘doe-het-zelf recht’ wil de PvdA dat de stad 
nieuw groen ondernemerschap en de arbeidsplaat-
sen die dit oplevert omarmt. Dit doen we door de 
informatievoorziening te verbeteren, overbodige en 
tegenstrijdige en regelgeving weg te nemen, ge-
bruik maken van revolverende investeringsfondsen, 
het bieden van organisatorische ondersteuning en 
mede-aandeelhouderschap. 

10.02 Ruimte voor stadslandbouw
Stadslandbouw wint letterlijk rap terrein in de stad. 
Mensen willen graag meer groen, verse groente, 
bloemen en bijen in hun buurt. En ze zijn bereid 
om daar de handen voor uit de mouwen te steken. 
We willen daar samen met de stadsdelen graag een 
handje bij helpen, daar waar nodig. 

10.03 Vervoer zonder uitstoot
De lucht in Amsterdam is op veel plekken helaas nog 
steeds niet schoon genoeg, een forse inspanning is 
vereist. De PvdA zet in op vervoer zonder emissies. 
We willen meer elektrische deelauto’s. Vanaf 2020 
mogen alleen nog elektrische taxi’s gebruik maken 
van de standplaatsen). We willen een hogere uit-
stootnorm voor scooters en brommers en elektrisch 
krijgt voorrang. Elektrisch goederenvervoer krijgt 
ruimere venstertijden. 
De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld: eigen 
vervoer en al het vervoer dat in opdracht van ge-
meentelijke diensten rijdt zonder uitstoot. 

10.04 Programma woningisolatie
Er komt een programma met als doel dat er vanaf 
2040 geen fossiele brandstoffen meer worden ge-
bruikt voor het verwarmen van woningen en gebou-
wen en geen koeling door ventilatoren op de buiten-
lucht worden toegestaan. Zo zullen alle woningen 
die vanaf 2015 worden gebouwd of gerenoveerd 
klimaat neutraal zijn (5 jaar eerder dan de landeli-
jke regelgeving), worden er prestatieafspraken met 

Actiepunten
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grote geprivatiseerde energiebedrijven, zijn er di-
verse burgerinitiatieven gestart om zelf de ver-
duurzaming ter hand te nemen. Om hieraan meer 
slagkracht te geven, gaat de gemeente een samen-
werkingsverband aan met deze initiatieven. Dit 
samenwerkingsverband van burgers zal als vliegwiel 
functioneren van de overgang naar een duurzame 
energiehuishouding in de stad in coöperatieve vorm. 
Naar het voorbeeld van het project Kopenhagen 
Middelgrunden gaat de gemeente het voortouw ne-
men in de bouw van windmolens in de Amsterdamse 
Haven, waarin de burgers van Amsterdam kunnen 
investeren en uiteindelijk de gemeente zal uittreden. 

10.08 Alternatieve energie voor iedereen
Alternatieve energie is geen luxeproduct maar moet 
voor iedereen bereikbaar zijn. Daarom krijgen Am-
sterdammers de mogelijkheid om zelf zonnepanelen 
te plaatsen. Lage inkomens krijgen hiervoor subsi-
die. Onnodige regelgeving die plaatsing hindert 
wordt weggenomen. Met alle woningcorporaties 
wordt afgesproken dat huurders hun eigen energie 
mogen opwekken en dat zij, of de gemeente, be-
woners hierbij ondersteunt. Aan de randen van de 
stad komen windmolens. Toekomstige exploitanten 
worden geacht om omwonenden de kans te geven 
financieel participeren: hoe meer een molen op-
brengt, hoe meer winst de omwonenden maken. Dit 
vergroot het gevoel van eigenaarschap en draagv-
lak. 

10.09 Groene gemeente
De gemeente geeft het goede voorbeeld. De PvdA 
wil dat de gemeente Amsterdam zoveel mogelijk 
producten en diensten duurzaam inkoopt en haar 
gebouwen voor 2024 klimaatneutraal maakt. Het 
wagenpark wordt verschoond; vervuilende auto’s 
maken plaats voor een elektrische variant. 

10.10 Stimuleringsprogramma voor bedrijven
De gemeente gaat bedrijven helpen om energie-
zuiniger en duurzamer te werken. De kennis die door 
bedrijven is opgedaan opgedaan wordt zo veel mo-
gelijk gedeeld. Daarmee bespaart het bedrijfsleven 
kosten en maken we de stad groener. 
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‘In De Baarsjes zetelt sinds kort ‘Mid West’; een initia-
tief van lokale zzp’ers, buurtbewoners en ondernem-
ers om samen een wijkonderneming te starten. 
MidWest is gezeteld in een oud-schoolgebouw. 
Coöp MidWest  combineert ondernemerschap met 
maatschappelijke functies. Zo zijn er allerlei culturele 
activiteiten voor- en door buurtbewoners, worden 
de tuinen en pleinen rondom het gebouw door bu-
urtbewoners beheerd en ontwikkeld en is er ruimte 
voor kleine bedrijfjes. Het rendement gaat terug 
naar de wijk. Het initiatief draait op de kracht van 
buurtbewoners, maar was er nooit gekomen zonder 
de steun van het stadsdeel en de centrale stad.
Als ik met mensen spreek over politiek zeggen ze 
negen van de tien keer dat ze daar geen belangstel-
ling voor hebben. Dat het te ver van ze afstaat en dat 
ze geen zin en tijd hebben om zich daarmee bezig 
te houden. Tegelijkertijd zie ik steeds meer Amster-
dammers dingen organiseren voor hun eigen buurt, 
hun straat, de vereniging, zoals Coöp MidWest. ‘Dat 
is geen politiek’ zeggen ze dan, dit gaat over ons. En 
zo is het ook. Amsterdammers zijn politiek veel te 

veel gaan zien als iets wat op TV is, maar waar ze in 
het dagelijks leven geen invloed op hebben.

Werken als volksvertegenwoordiger in Amsterdam 
is misschien wel een van de leukste banen die er 
is. Maar ook een van de moeilijkste. In Amsterdam 
is er steeds meer sprake van samenredzaamheid; 
mensen doen het zelf. Daar zijn we trots op, in Am-
sterdam. Dat betekent niet dat volksvertegenwoor-
digers overbodig zijn geworden. Integendeel, ze zijn 
een cruciaal onderdeel van deze beweging. Maar ze 
moeten wel de juiste rol innemen. Ik heb gemerkt 
hoe belangrijk het is om middenin een conflict of 
discussie te staan. Als volksvertegenwoordiger heb 
je mijns inziens de plicht te benoemen waar de pijn 
zit, te agenderen wat ongemakkelijk is en zichtbaar 
te maken wat onzichtbaar is. En vooral ook in be-
weging te zetten wat een duwtje nodig heeft en te 
stoppen met dat wat weinig oplevert. Je hoeft het 
niet zelf beter te weten, maar je kunt iets wel op-
tillen.’

Martien 

‘De overheid’ is van ons allemaal. Amsterdamse politici en bestuurders 
zijn er voor Amsterdammers. Niet wegkijken, erop af, bondgenoten zoeken
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11.03 Burgemeestersnorm
We willen paal en perk stellen aan de topverdieners 
in de publieke sector. En dat kunnen we in ieder 
geval voor die organisaties die we zelf als stad sub-
sidiëren. Er komt een ‘burgemeestersnorm’: organi-
saties die subsidie ontvangen van de gemeente Am-
sterdam en waarvan de bestuurder meer verdient 
dan de burgemeester worden met datzelfde bedrag 
gekort op hun subsidie. 
De burgemeestersnorm wordt opgenomen bij aan-
bestedingsregels voor aanbestedingen die door de 
gemeente Amsterdam worden uitgevoerd met be-
trekking tot organisaties uit de publieke sector.

11.04 Sociaal doe-het-zelf recht
Veel Amsterdammers zijn bereid hun handen uit de 
mouwen te steken voor hun eigen buurt. Wij wil-
len daarbij zoveel mogelijk ondersteunen en ruimte 
bieden. Dat betekent bijvoorbeeld dat we altijd eerst 
kijken naar wat buurtbewoners zelf kunnen en wil-
len.
Amsterdammers krijgen het ‘right to challenge’: het 
‘recht om uit te dagen’ om een alternatief aanbod te 
kunnen doen voor het organiseren van welzijnsactiv-
iteiten in plaats van de reguliere welzijnsaanbieder.
Daarnaast krijgen Amsterdammers het ‘right to bid’: 
het ‘recht om een bod uit te brengen’ op leegstaand 
(maatschappelijk) vastgoed om bijvoorbeeld een 
coöperatieve woon-zorgvoorzieningen te starten.
Bewoners krijgen het ‘right to build’: een ‘voorkeursre-
cht voor buurtinitiatieven om gebouwen te bouwen 
en hergebruiken’ waarin gemeenschapsvoorzienin-
gen kunnen worden gerealiseerd, al of niet in com-
binatie met commerciële voorzieningen die een ge-
zonde exploitatie mogelijk maken.
Buurtorganisaties krijgen het ‘right to make a neig-
bourhood plan’: het recht om zelf een gebied-
sontwikkelingsplan uit te werken.
De regels voor deze laatste twee vormen van het so-
ciaal doe-het-zelf recht worden uitgewerkt door de 
stadsdelen.

11.05 Volksvertegenwoordigers gaan ‘eropaf’
PvdA’ers worden wel eens als bemoeials gezien. En 
we dragen dat als een Geuzennaam. Wij zien het als 

11.01 De Amsterdammersregeling
Amsterdammers maken de stad! Dat zien we overal. 
In alle wijken van de stad nemen burgers zelf initia-
tieven om voor elkaar te zorgen, een tuin te onder-
houden of een speelgoed uitleen te starten. 
Wij willen deze beweging ruimte geven. Dat doen we 
door 1% van de lokale belastinginkomsten van in to-
taal 200 miljoen euro voor de zogenoemde ‘Amster-
dammersregeling’ beschikbaar te stellen. Het doel is 
Amsterdammers in staat te stellen initiatieven te ne-
men voor de stad. Het kan daarbij om alle onderw-
erpen gaan: zorg, fysieke omgeving, onderwijs, ver-
voer of combinaties hiervan. Dit kan ertoe leiden dat 
in de praktijk de gemeente sommige uitgaven niet 
hoeft te doen, zodat de investeringen onmiddellijk 
renderen. 
Bij de aanvragen in het kader van de Amsterdam-
mersregeling wordt voorrang gegeven aan initia-
tieven die zich ten doel stellen dat meer burgers ve-
rantwoordelijkheid nemen voor publieke zaken. Alle 
inwoners van een buurt of wijk moeten initiatieven 
kunnen indienen voor de toekenning van middelen 
uit de Amsterdammersregeling. De besteding van 
deze middelen vindt plaats per buurt op basis van 
een jaarlijkse prioriteitstelling waar alle inwoners 
van de buurt of wijk bij betrokken zijn (conform het 
model ‘Goedgekeurd door bewoners’ zoals ontwik-
keld in Bos en Lommer). De uitwerking vindt plaats 
samen met de stadsdelen.

11.02 Bewoners hebben actieve rol bij het ontwik-
kelen, uitvoeren en evalueren van beleid
Amsterdammers zijn experts op het gebied van ‘Am-
sterdam’; ze maken gebruik van de voorzieningen, 
vragen een vergunning aan, gebruiken de openbare 
ruimte etc. Wij willen dan ook dat Amsterdammers 
een veel centralere plek krijgen bij het maken en 
evalueren van beleid. Dat betekent dat we meer dan 
nu vragen aan Amsterdammers waar hun prioritei-
ten liggen, maar ook wat we niet meer moeten doen. 
We doen dat hand in hand met stadsdelen, die op 
dit punt al veel goede voorbeelden hebben ontwik-
keld.  Wij omarmen dan ook het Burgermanifest 
zoals onlangs gepresenteerd in Pakhuis de Zwijger.

Actiepunten
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taak als volksvertegenwoordiger om ons tegen zak-
en aan te bemoeien en ons druk te maken over de 
publieke zaak.  Amsterdamse PvdA’ers gaan eropaf, 
kijken niet weg ook al ‘gaan ze er niet over’. 

11.06 Investeren in bemiddeling
We willen dat de gemeente belanghebbenden zoals 
ondernemers en bewoners zoveel mogelijk als een 
gelijkwaardige gesprekspartner behandelen. Ook 
om advocaatkosten te besparen.  Amsterdamse 
bestuurders zullen investeren in bemiddeling met 
bewoners, bedrijven en organisaties als er conflicten 
ontstaan in de stad. Daarnaast willen we doorgaan 
met investeren in bemiddeling tussen buurtbewon-
ers onderling. Want dat kan een belangrijke bijdrage 
leveren aan de leefbaarheid van de stad.

11.07 Uitgaan van complementaire kracht in het 
nieuwe bestuurlijk stelsel
We hebben net een intensieve discussie achter de 
rug over de inrichting van het bestuurlijk stelsel in de 
stad. En we hebben weer een evenwicht gevonden. 
De komende jaren willen we dat nieuwe even-
wicht verder uitwerken. De gemeenteraad maakt 
beleidskaders voor de hele stad en betrekt daarbij 
bewoners, organisaties en stadsdelen. Beleidskad-
ers zijn niet voorschrijvend voor de uitvoering, maar 
laten ruimte voor stadsdelen om, samen met be-
woners, maatwerk te leveren in de beleidsrealisa-
tie. De gemeenteraad en het College sluiten aan bij 
de kracht van de stadsdelen en vice versa. We lo-
pen elkaar niet voor de voeten en doen geen taken 
dubbel. De gemeenteraad zal dan ook geen dingen 
overdoen die door een stadsdeelraad besloten zijn.  

11.08 De taken en bevoegdheden in het sociaal 
domein dichtbij de burgers
De stad krijgt er de komende jaren veel taken bij. 
Wij willen dat deze taken op het gebied van zorg, 
jeugd en participatie zo dicht mogelijk bij de bewon-
ers in de wijken worden belegd. De decentralisaties 
worden tijdig geëvalueerd om te bepalen op welk 
niveau taken het best kunnen worden uitgevoerd. 

11.09 Amsterdamse voorwaarden voor particuli-

ere bijdragers
Veel mensen zijn trots op onze stad. Een velen wil-
len ook actief bijdragen aan de ontwikkeling van 
Amsterdam. Door een activiteit te ondernemen of 
vrijwilligerswerk te doen. Sommige vermogenden 
willen geld investeren. Dat wordt hen niet altijd even 
makkelijk gemaakt en dat is jammer. We zouden hen 
juist moeten verwelkomen. Dat willen we doen door 
een ieder die in de stad wil investeren zonder direct 
economisch belang een ambtenaar ter beschikking 
te stellen die helpt bij het wegnemen van bureauc-
ratische belemmeringen.

11.10 Een Amsterdam-fonds door een Amster-
damloop
Veel Amsterdammers willen iets doen voor de 
school van hun kinderen, het buurthuis om de hoek, 
het verpleegtehuis van oma. Door vrijwilligerswerk, 
maar soms hebben die instellingen ook gewoon geld 
voor een extraatje nodig. Om daar een sportief feest 
van te maken, regelt de stad een jaarlijkse hardloop-
wedstrijd langs alle mooie plekken van de stad, waar 
alleen voor het goede doel meegedaan kan worden. 
Alle maatschappelijke instellingen van de stad kun-
nen zich inschrijven en aantal toegangsbewijzen aan 
sponsorwervers uitdelen. 
De opbrengsten kunnen ook naar een Amsterdam-
fonds zodat de mogelijkheden van private middelen 
voor sociale doelen groter worden.

11.11 Minder (beleid)ambtenaren die meer mo-
gen
De kracht van het bestuur van de stad zit m niet 
in wat je bedenkt, maar in wat je voor elkaar kri-
jgt. We denken dat Amsterdam toekan met minder 
ambtenaren. Maar we denken ook dat ambtenaren 
ook baat hebben bij ruimte voor hun eigen profes-
sionaliteit en niet voor elk punt naar het volgende 
loket moeten wijzen. Minder ambtenaren die meer 
mogen dus
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• Lastenverhoging voor Amsterdammers zullen 
wij vermijden. Allereerst zal de politiek moeten kiezen 
binnen bestaande budgetten.
• Als we in een college plaatsnemen maken we 
vooraf afspraken over mee- en tegenvallers.
• Bij financiële tegenvallers zal de PvdA altijd 
eerst kijken of er verder gesneden kan worden in de 
eigen organisatie en beleidsontwikkeling, zodat Am-
sterdammers er zo min mogelijk zelf van merken in de 
uitvoering.

• Als er geschrapt moet worden in taken en 
beleid zal de PvdA altijd zorgen dat de mensen die het 
het meeste nodig hebben ontzien worden. De uitgaven 
voor armoedebeleid houden we dan ook de komende 
jaren overeind.
• Als er meevallers zijn dan willen we die deels 
besteden aan verdere investeringen in de stad. Zoveel 
mogelijk via structurele investeringen die de econo-
mische structuur versterken en zo min mogelijk naar 
eenmalige pilots. Intensivering van de vijf opdrachten 
voor de stad heeft hierbij prioriteit. Een deel van een-
malige incidentele meevallers willen we gebruiken om 
meer structurele ruimte in de toekomst te creëren.
• Alhoewel in de begroting al veel moeite is 
gedaan een koppeling te maken tussen doelstellingen 
en uitgaven, willen we er de komende jaren naar stre-
ven de begroting inzichtelijker te maken voor alle Am-
sterdammers. Als we willen dat Amsterdammers het 
heft in eigen hand nemen, dan dienen we het ook ge-
makkelijk te maken om met concurrerende aanbied-
ingen te komen. Daarom dient op activiteitenniveau 
zichtbaar te zijn wat de uitgaven en daarmee samen-
hangende apparaatskosten zijn. 

We stellen ons voor de komende 4 jaar 5 belangrijke 
opdrachten waar we met prioriteit op willen inzetten: 
1. Kans voor alle kinderen: itnvesteer in de Am-
sterdamse leraar 
- We investeren de komende 4 jaar 24,8 miljoen 
euro in de kwaliteitsverbetering van het onderwijs.
2. Aanvalsplan tegen jeugdwerkloosheid
- In de bestrijding van de jeugdwerkloosheid in-
vesteren we 7 miljoen euro.
3. Bouwen en ombouwen voor starters en door-
stromers
- In de groeiende stad en het zorgen voor door-
stroming in de woningmarkt investeren we 11,2 mil-
joen euro
4. Speciale aandacht voor en aanpak van jonge 
daders
- Op de aanpak van jeugdige daders zetten we 6 
miljoen euro in.
5. Minder eenzame Amsterdammers en zorg di-

“Ten eerste, dat de gemeente om een gulden te kun-
nen uitgeven er eerst één moet hebben; ten tweede, 
dat de gemeente om een gulden te hebben, die ee-
rst ergens moet nemen en ten derde dat de gemeente 
dezelfde gulden maar eenmaal kan uitgeven”.

Zo zette Floor Wibaut bij zijn aantreden als wethouder 
financiën voor de SDAP, de voorloper van de PvdA, in 
1919 zijn financieel beleid uiteen.

De PvdA wil de komende jaren investeren ondanks de 
crisis en de grote voorgenomen besparingen. Dat ver-
dienen de Amsterdammers en Amsterdam. En juist in 
tijden van crisis dienen we te investeren in onze toe-
komst. Dat verdienen we ook terug. 

Wibaut indachtig gaan we investeren in werk voor jon-
geren, in Amsterdamse leraren, in de aanpak van jeug-
dige daders, in het verminderen van eenzaamheid en 
de doorstroming op de woningmarkt door te bouwen 
en ‘om te bouwen’ zonder de rekening door te schu-
iven naar de toekomst. NIET door extra lasten te leg-
gen bij Amsterdammers en ondernemers die het nu al 
moeilijk hebben. 

Het stadsbestuur heeft de afgelopen jaren de ge-
meentelijke financiën door de crisis geloodst. Door 
vroegtijdig besparingen in te zetten, met name op het 
eigen apparaat konden we voorkomen dat we hal-
soverkop het roer moesten omgooien bij onvoorziene 
economische omstandigheden. Het resultaat is dat er 
de komende jaren nog ruimte in de begroting is om te 
investeren. 
De komende 4 jaar zal het echter nog wel een uitdag-
ing zijn de 462 miljoen euro aan ingeboekte bezuinig-
ingen ook daadwerkelijk te realiseren. Dat gaan we 
strak monitoren.

Juist nu zijn de drie lessen van Wibaut dus belangrijker 
dan ooit. Om de rekening niet door te schuiven, vinden 
we dat de spelregels scherper en duidelijker moeten. 
De PvdA hanteert daarom bij het maken van begrotin-
gen voor de komende jaren een aantal leidende princi-
pes:

• De begroting is altijd sluitend. We schuiven 
geen rekeningen door naar de toekomst. 
• Structurele lasten niet dekken met incidentele 
middelen.
• Het geld uit de investeringsfondsen van de 
stad, zoals het Amsterdamse Investeringsfonds maar 
ook het Stimuleringsfonds voor de woningbouw, ge-
bruiken we om de stad sterker te maken, en niet om 
gaten in de begroting te dichten

Financien: reken op de PvdA!
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chtbij
- We investeren in de zorg in 4 jaar 65,5 miljoen 
euro, deels om de forse Rijksbezuinigingen te com-
penseren

In de onderstaande tabel is uitgewerkt waar verder in 
wordt geïnvesteerd en hoe we dit dekken. In totaal in-
tensiveren wij structureel 24,1 miljoen extra, daarnaast 
nog incidenteel 44,0 miljoen over 4 jaar. In vier jaar tijd 
gaat het bij elkaar opgeteld dus om 145,6 miljoen euro. 
Voor alle duidelijkheid, dit zijn dus investeringen die 
komen boven op de investeringen die de Raad zich al 
had voorgenomen in de lopende begroting vanaf 2014. 
Beknopte toelichting per post:
• Zorgzame stad: De 14 miljoen euro structureel 
willen wij besteden aan een programma kwaliteitsaan-
pak ouderenzorg (4 mln); gedeeltelijke compensatie 
van de rijksbezuiniging op de dagbesteding (9 mln); 
bestrijding van eenzaamheid (1 mln). Tevens besteden 
wij 4 miljoen incidenteel aan respijtzorg (jaarlijks 1 mil-
joen euro) en zetten wij 4 miljoen euro in om zorghui-
zen om te bouwen naar op maat gesneden woningen 
voor senioren. Deze laatste post 
wordt gefinancierd uit de ruimte die er nog is in het 
stimuleringsfonds volkshuisvesting, dat samen met de 
woningcorporaties wordt besteed. In het kader van 
‘weg met overgewicht’ besteden we incidenteel 0,5 

mln aan speelplaatsen en krijgt het jeugdsportfonds 
incidenteel een extra impuls van 1 mln; ofwel 0,25 mln 
per jaar.

• Talentrijke stad: voor het ‘versterken van de 
Amsterdamse leraar’ wordt 5 miljoen incidenteel uit-
getrokken voor het ontwikkelprogramma ‘omgaan 
met verschillen’ en 0,4 miljoen euro om Amsterdamse 
leraren te kunnen compenseren voor verlengde leertijd 
aan kinderen die het nodig hebben Voor de kwaliteit-
saanpak van het onderwijs, onder andere in het VO en 
MBO willen we daarnaast 4 miljoen structureel en nog 
eens 2,2 mln incidenteel inzetten...
• Veilige stad: voor de aanpak van jeugdige 
daders willen wij 1,5 miljoen euro structureel uittrek-
ken, bovenop de reeds in de gemeentebegroting ger-
eserveerde bedragen.
• Werkende stad: Voor het Aanvalsplan Jeugd-
werkloosheid willen wij 7 miljoen euro incidenteel vrij-
maken, van 2,5 mln in 2015 aflopend tot 1 mln in 2018.
• Bouwen en ombouwen voor starters en door-
stromers: voor ons ambitieuze bouwprogramma voor 
de ´groeiende stad´ trekken wij 10 miljoen euro inci-
denteel uit. Dit is onder andere bedoeld om de door-
stroming te verbeteren en om grondprijzen zo vast te 
stellen dat daadwerkelijk (extra) wordt gebouwd. Een 
deel van deze bedragen zullen aldus weer naar de ge-
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meentekas terugvloeien in de vorm van extra gron-
dopbrengsten. Voor de Wijksteunpunten Wonen trek-
ken we structureel 0,3 mln uit.
• Ondernemende stad: voor Green Capital trek-
ken wij eenmalig 0,3 miljoen euro uit.
• De bereikbare stad. Wij willen 1,9 miljoen euro 
structureel besteden aan het gratis toegankelijk maken 
van het openbaar vervoer voor oudere minima. Daar-
naast willen we extra investeren in het aanpakken van 
zogenaamde black spots (onveilige kruispunten, 9 mil-
joen euro incidenteel) en een lik op stuk beleid voor 
scooteroverlastbestrijding (2 miljoen euro incidenteel).
• Voor de duurzame stad trekken wij 4,2 miljoen 
uit. Dit besteden we aan een tegemoetkoming voor 
lage inkomens bij het installeren van zonnepanelen 
(2 miljoen euro), aan het ondersteunen van het invo-
eren van een nieuwe vorm van afvalinzameling (‘afval 
bestaat niet’) (1 miljoen euro) en het zo goed mogelijk 
klimaatneutraal maken van gemeentelijke gebouwen 
in 2024 (1,2 miljoen euro uit het Amsterdams Invester-
ingsfonds, AIF), waarbij we in eerste instantie het geld 
besteden waar de meeste klimaatwinst behaald kan 
worden.
• Amsterdammers maken de stad! Dat zien we 
overal. In alle wijken van de stad nemen burgers zelf 
initiatieven om voor elkaar te zorgen, een tuin te on-
derhouden of een speelgoed uitleen te starten. Wij wil-
len deze beweging ruimte geven. Dat doen we door 
1% van de lokale belastinginkomsten van in totaal 200 
miljoen euro  voor de zogenoemde ‘1% Amsterdam-
mersregeling’ beschikbaar te stellen. Het doel is Am-
sterdammers in staat te stellen initiatieven te nemen 
voor de stad. Het kan om alle onderwerpen gaan: zorg, 
fysieke omgeving, onderwijs, vervoer of combinaties 
hiervan. Het kan ertoe leiden dat in de praktijk de ge-
meente sommige uitgaven niet hoeft te doen, zodat de 
investeringen onmiddellijk renderen.

Zoals blijkt uit de samenvattende tabel kunnen de pri-
oriteiten die de PvdA stelt gefinancierd worden door:

• de structurele ruimte die is voorzien in het fi-
nancieel meerjarenperspectief van 11,6 miljoen te be-
nutten;
• voor incidentele uitgaven het naar verwachting 
positieve resultaat van de jaarrekening van 2013 te be-
nutten. Als het resultaat tegenvalt dan zal de PvdA naar 
rato de te investeren bedragen naar beneden brengen. 
Daarnaast wil de PvdA de inkomsten uit parkeergelden 
uit de parkeerfondsen en het mobiliteitsfonds breder 
besteden dan aan mobiliteit alleen.

Dat parkeergeld zondermeer in infrastructuur wordt 
gestoken is niet verantwoord in tijden van crisis. De 
parkeertarieven stijgen mee met niveau inflatie;
• voor overige incidentele uitgaven is nog geld 

beschikbaar in een aantal fondsen. Het stimulerings-
fonds volkshuisvesting wordt samen met de corpora-
ties besteed. Hieruit willen wij een aantal ambities uit 
zorg financieren. Voor ons ambitieuze woningbou-
wprogramma zijn een aantal maatregelen nodig die 
soms aan de voorkant geld kosten, maar per saldo geld 
opleveren. Het AIF (Amsterdams Investeringsfonds) 
kan hiervoor worden ingezet, omdat we dat inzetten 
voor die maatregelen die rendement opleveren voor 
de gemeente, zoals ook afgesproken bij de vorming 
van het fonds. 
• onze ambities voor een efficiënt werkende ge-
meente zoals beschreven in het voorgaande hoofdstuk 
reiken verder dan de reeds afgesproken programma’s 
(bv ‘1 stad 1 opgave’). Naar verwachting kunnen, met 
name bij de centrale diensten, verdere besparingen 
van minstens 30 miljoen euro worden gerealiseerd. Wij 
rekenen ons echter niet rijk: uit oogpunt van behoed-
zaamheid hebben wij daarom slechts 10 miljoen euro 
als dekking opgenomen ter financiering van onze am-
bities.

 
We blijven de komende jaren investeren in de stad. 
Waar private sector en Rijk zich terugtrekken, doen wij 
wat we kunnen om de economische structuur verder 
te versterken. Dit doen wij zoveel mogelijk met andere 
partijen, zowel overheden als marktpartijen. Soms kan 
de gemeente het verschil maken met een deelneming 
of garantiestelling die rendabel is zodat marktpartijen 
over de streep worden getrokken. De PvdA zal hierbij 
altijd een goede analyse van risico’s maken en hiervoor 
reserveringen treffen. Het geld dat we verdiend heb-
ben met de verkoop van Nuon kan op deze wijze via 
het ‘Amsterdams Investeringsfonds’ met rendement 
teruggeïnvesteerd worden in de stad, zodat ook gen-
eraties na ons hiervan meeprofiteren. Om dezelfde re-
den zijn wij daarom voor de handhaving van de voort-
durende erfpacht, waarbij de waardestijging van de 
grond terugvloeit naar de gemeenschap.

Veel van onze ambities kunnen we alleen realiseren 
door maximale samenwerking te zoeken, zowel met 
het Rijk, de provincie en de stadsregio, als met mark-
tpartijen en individuele Amsterdammers of groepen. 
Voor de laatste groep willen we dus de 1%-Amster-
dammersregeling in het leven roepen. Als Amster-
dammers met ideeën komen om zelf het heft in eigen 
hand te nemen, helpt de stad hen met co-financiering, 
deelnemingen of garantiestellingen in plaats van hen 
tegen te werken met overbodige regels.



55verkiezingsprogramma gemeenteraadsverkiezingen 2014 pvda amsterdam

bijeenkomsten liep op: van 40, naar 60 tot 70 bij de 
derde bijeenkomst. Via een aangemaakt twitterac-
count, een facebook account, via de nieuwsbrief en de 
website van de PvdA Amsterdam werden belangstel-
lenden, leden en niet-leden opgeroepen aanwezig te 
zijn. 
 
In de zomer die volgde op de Van Waarde debatten is 
door de werkgroepen ieder op een eigen wijze gewerkt 
aan de deelthema’s. Ze organiseerden expertmeetings, 
werkbezoeken, discussiebijeenkomsten en een-op-een 
gesprekken. Na de zomer kwam de hele programma 
commissie weer bijeen om alle bevindingen en analyse 
te delen. 
Dit leidde tot een eerste analyse van de staat van de 
stad, geconstateerde problemen en mogelijk oploss-
ingen.

Op basis van deze bevindingen is vanaf dat moment 
structureel contact onderhouden met de beoogd poli-
tiek leider en de fractievoorzitter. Ook werd door het 
PvdA bestuur contact onderhouden met de program-
macommissies van de 7 Amsterdamse afdelingen. 
Deze commissies hadden elk een eigen proces voor 
het programma. 

In de zomer is samen met Tom Leenders een plan 
opgesteld hoe via internet en op straat de Amsterdam-
mer gevraagd zou kunnen worden om ideeën aan te 
leveren voor het programma. Op internet is daarvoor 
een open podium gekozen, padlet, waar van 20 sep-
tember tot en met 11 oktober door Amsterdammers 
meningen, ervaringen en ideeën in woord en beeld 
kon worden achtergelaten. Hiervoor is veel aandacht 
gevraagd via email, website, sociale media en tijdens 
het canvassen tijdens de Straten Generaal op 21 sep-
tember. Dit heeft ruim 60 bijdragen opgeleverd. De 
ideeën inzameling werd aangevuld met een Schaefer 
café op 8 oktober waar leden de finale mogelijkheid 
kregen hun ervaringen en mening mee te geven aan 
de commissie. 
Tot slot hebben allerhande organisaties hun belangen 
kenbaar gemaakt door een brief of e-mail te richten 
aan de programmacommissie.
Michiel Mulder, Arco Verburg, en Pim Bouwman schre-
ven mee aan de financiële onderbouwing van het pro-
gramma. De medewerkers van het fractiebureau waren 
de commissie op veel fronten tot steun.

‘Amsterdammers maken de stad’, dat is de titel van 
ons programma. En dat is mede geïnspireerd door alle 
verhalen, ideeën, ervaringen en meningen van Amster-
dammers voor en over de stad die als inspiratie heb-
ben gediend. We zijn trots op het resultaat, We willen 
iedereen danken die meegedacht, meegesproken en 
meegesproken heeft. Zonder hen was het programma 
nooit tot stand gekomen.

“We zullen duidelijk moeten maken hoe wij als Partij 
van de Arbeid in de periode 2014-2018 de crisis in Am-
sterdam het hoofd willen bieden. En hoe we – ook met 
een nieuw bestuurlijk stelsel, met meer gemeentelijke 
verantwoordelijkheden en met minder financiële mid-
delen – zullen blijven werken aan een sterke, sociale en 
ongedeelde stad” 

Met deze opdracht ging de Programmacommissie 
2014 op 15 mei aan de slag. De commissie bestond 
uit een voorzitter, Paul Tang, twee vice-voorzitters, 
Martien Kuitenbrouwer en Gritta Nottelman, een sec-
retaris, Koen Maes, zeven werkgroeptrekkers op vooraf 
geselecteerde thema’s: Rolf Steenwinkel, Thijs Reuten, 
Arnold Jonk, Merel Schogt, Maarten Poorter, Rob Ruts, 
en Marcel La Rose en Amma Asante. Het bestuur werd 
in de commissie vertegenwoordigd door Jort Schu-
itemaker en Geert Eggink. 

De programma commissie startte in mei met een pre-
sentatie van Monika Sie; directeur van de Wiardi Beck-
man Stichting over ‘Van Waarde’. Het Van Waarde pro-
ject, gestart door de Wiardi Beckman Stichting, heeft 
op het PvdA-congres van april dit jaar een vertaling 
gekregen in een aangenomen resolutie. “Het is het 
politieke uur U. Juist nu, in tijden van crisis, is het aan 
de politiek de samenleving mee te nemen op weg naar 
de toekomst. Met begrip en mededogen de pijn van 
de burger te voelen, met visie en passie oplossingen te 
schetsen, leiderschap te tonen. Sociaal democratische 
kernwaarden als bestaanszekerheid, goed werk, ver-
heffing en binding staan onder druk. Het is aan de 
programmacommissie om samen met de leden deze 
kernwaarden te vertalen naar de noden van de Amster-
damse burger.“ Geïnspireerd door deze woorden ging 
de commissie aan de slag. 

Op 13 en 20 juni werden twee ‘Van Waarde 020’ de-
batten georganiseerd: in Nieuw-West over bestaan-
szekerheid en goed werk en in Oost over verheffing 
en binding. Daartoe uitgenodigde sprekers van bin-
nen en buiten de partij daagden de aanwezige leden 
uit. Zef Hemel, Harvey Otten, Frank Kalshoven, Oguz 
Dulkadir, Henk van Waveren en Bas Jacobs kwamen in 
Nieuw-West aan het woord. Sywert van Lienden, Tanja 
Jadnanansing, Nina Tellegen, Paul Kalma, Floor Ziegler, 
Mark de Kruijk en Mercedes Zandwijken inspireerden 
de leden in Oost. De resultaten van de beide bijeen-
komst kwamen aan de orde tijdens de op 30 juni in 
Oost georganiseerde stadsconferentie. Minister Jet 
Bussemaker gaf de bijeenkomst een extra waarde door 
ook haar ideeën voor Amsterdam met de aanwezigen 
te delen. Via stemkastjes, van Petra Boom’s stemkastjes.
nl, konden de aanwezigen reageren op een grote ho-
eveelheid stellingen. Controversiële stellingen werden 
in discussie gebracht. 
De aanwezigheid van leden en niet-leden bij de drie 

Verantwoording




