
amendement pagina regel indiener pre-advies preadvies

1 26 2 Aron Scheffer overnemen Goede tekstuele verbetering.

2 26 2 Aron Scheffer ontraden
Ambitie in het programma is helder. Geen uitwerking in programma 
opnemen.

3 46 47 Aron Scheffer ontraden

We willen de stijl van de tekst zoveel mogelijk overeind houden. We 
beseffen dat een schrijfstijl persoonlijk is, en dat soms een bepaalde 
creatieve woordkeuze niet in goede aarde valt - maar geven voorrang aan 
eenduidigheid.  

4 46 7 Aron Scheffer ontraden

Nog los van de vraag of we in een 020 programma graag expliciet naar 
een 010 voorbeeld verwijzen :), geldt ook hier dat we de schrijfstijl van 
het programma graag in stand houden.

5 37 2 Aron Scheffer overnemen Goede toevoeging.

6 46 7 Aron Scheffer ontraden

Los van het feit dat de opstellers hier een kwinkslag hebben gemaakt, 
geldt ook hier dat we de schrijfstijl van het programma graag in stand 
houden.

7 44 24 Bob Polak ontraden

We erkennen de economische waarde van Schiphol en de banenmotoer 
die Schiphol is in het programma. De overlast voor omwonenden is echter 
ook aanzienlijk. Wij willen ruimte maken voor groei van de hub-functie 
van Schiphol door budget en vakantievluchten weg te halen op Schiphol 
en van regionale luchthavens te laten vertrekken. 

8 35 9 Yoram Krozer ontraden
We zijn voor experimenten, maar niet onder de term basisinkomen. Zie 
ook preadviezen bij andere amendementen inzake het basisinkomen.

9 63 17 Yoram Krozer gewijzigd overnemen

Wij willen het superlatief ‘hart van Europese...’ niet overnemen maar de 
rest wel, dus: "Wij ondersteunen het havenbedrijf Amsterdam bij 
herinrichting van haar gehele gebied tot hart van duurzame innovaties in 
de woningbouw, industrie, transport, cultuur en energieproductie.”

10A 9 24 Johan van Schaick niet amendeerbaar
Het 'Woord vooraf' is een bericht van de lijsttrekker bij de introductie van 
het verkiezingsprogramma en is niet amendeerbaar.

10B 17 16 Johan van Schaick ontraden

Dit is een ongewenste inperking van hetgeen wij willen. "(eigen) 
bewoners eerst" druist in tegen het principe dat Amsterdam ook altijd 
een stad is geweest en moet blijven voor mensen die daar graag willen 
gaan wonen. Terecht verzetten wij ons tegen mensen die in Amsterdam 
slechts uit beleggingsoogpunt huizen kopen.



10C 18 14 Johan van Schaick ontraden
De in de tekst gegeven toelichting doet er nu juist wel toe, omdat dit 
specifiek de reden is waarom wij verkamering tegen willen gaan.

10D 18 5 Johan van Schaick ontraden

De in de tekst gegeven toelichting doet er nu juist wel toe, omdat het 
tegengaan van huizenbezit uit speculatiedoeleinden nu juist datgene is 
waartegen wij ons verzetten.

10E 19 26 Johan van Schaick ontraden De volkstuinparken worden elders in de tekst al genoemd.

10F 20 4 Johan van Schaick ontraden
We zijn vóór experimenteren met klein wonen, maar niet gekoppeld aan 
volkstuinparken.

10G 20 10 Johan van Schaick overnemen Goede toevoeging.

10H 36 2 Johan van Schaick ontraden
Resocialisatie is inderdaad belangrijk evenals werk voor iedereen; maar 
niet specifiek voor ex-gedetineerden in de vorm van een vast contract.

10I 44 25 Johan van Schaick ontraden Huidige tekst is helder, voorstel tekst maakt het onnodig gecompliceerd.

10J 45 9 Johan van Schaick ontraden programma bevat een duidelijk statement; niet nuanceren.

10K 61 1 Johan van Schaick ontraden

We geven in het programma nu juist aan waarom het begrip 
'duurzaam'zo is uitgehold. Voorgestelde tekst is geen goed alterantief 
want gebruikt wederom begrip duurzaamheid zonder verdere toelichting.

10L 62 26 Johan van Schaick ontraden We hebben een programma op hoofdlijnen; tekst is te gedetailleerd.

10M 74 22 Johan van Schaick ontraden Dit voorstel is contrair aan ons programma.

10N 75 10 Johan van Schaick ontraden Niet nuanceren in programma, invulling is uitwerking.

10O 75 13 Johan van Schaick ontraden
Voorstel is te vergaand (pleidooi voor verkiezingen?) maar de 
democratische legitimatie is wel een punt van aandacht.

10P 75 18 Johan van Schaick ontraden
In het programma wordt een duidelijke keuze gemaakt voor deze groep. 
Dat is de ambitie.

10Q 75 19 Johan van Schaick ontraden
Programma bevat op dit punt een duidelijke politieke keuze en een 
ambitie voor de toekomst.

10R 103 14 Johan van Schaick ontraden Voorgestelde tekst is passiever. We houden vast aan de ambitie.

10S 103 19 Johan van Schaick ontraden Subsidie is ook geld

10T 103 19 Johan van Schaick ontraden
Onze politieke ambitie is dat het laag houden van de prijzen van belang is 
voor de verenigingen en de stad.

11 26 0 Reinie kaas overnemen
Voorstel is om de zinsnede op pagina 36 (waarin wordt gesproken over 
'zes weken') te schrappen.

12 64 21 Reinie kaas gewijzigd overnemen Voorstel nieuw kopje: 'Afval wordt grondstof'



13 65 0 Reinie kaas gewijzigd overnemen 1e deel tekstvoorstel overnemen, 2e deel niet (te specifiek)

14A 17 4 Jochem Floor ontraden Het betreft twee verschillende voorstellen met andere inkomensgrenzen.

14B 33 16 Jochem Floor gewijzigd overnemen Overnemen met weglating van het woord "gelukkig"

14C 36 4 Jochem Floor ontraden

Eens met intentie. Maar het is lastig vast te stellen wat structureel 
uurloon is. En we zien complicatie bij uitvoerbaarheid door gemeente. 
Gemeente moet sowieso zelf voorbeeld geven door regulier uurloon te 
betalen aan externen.

14D 38 5 Jochem Floor ontraden
Er bewust voor gekozen om dit aspect twee keer te laten benoemen in 
het programma. 

14E 63 8 Jochem Floor ontraden
Auto's met accu's kunnen op sommige plaatsen wel degelijk dienen voor 
de opslag van energie die bijvoorbeeld 's nachts gebruikt wordt.

14F 72 23 Jochem Floor ontraden
T.b.v. grachten wordt afzonderlijk voorstel gedaan in dit hoofdstuk, 
namelijk proef met één kant autovrij.

14G 72 23 Jochem Floor ontraden
T.b.v. grachten wordt afzonderlijk voorstel gedaan in dit hoofdstuk, 
namelijk proef met één kant autovrij.

14H 72 7 Jochem Floor ontraden
Programma is inderdaad ambitieus. Bij uitwerking streven naar maximale 
haalbaarheid en vertaling in concrete maatregelen. 

14I 62 11 Jochem Floor ontraden
Programma is inderdaad ambitieus. Bij uitwerking streven naar maximale 
haalbaarheid en vertaling in concrete maatregelen. 

14J 73 4 Jochem Floor overnemen Goede suggestie om de ambitie op dit vlak te verhogen.

14K 73 14 Jochem Floor overnemen Deelfietsen is inderdaad een betere benaming, OV fiets is een merknaam.

14L 74 1 Jochem Floor gewijzigd overnemen

Alternatieve toevoeging: "en zoeken we naar manier om gebruik ervan te 
stimuleren." De voorgestelde toevoegingen in het amendement zijn 
sympathiek, maar te gedetailleerd.

14M 75 3 Jochem Floor ontraden Zie ons preadvies bij amendement 47O (wat we wel overnemen)

14N 75 19 Jochem Floor ontraden Zie voorstel om amendement 47K op dit punt (PTA) over te nemen.

14O 100 14 Jochem Floor ontraden
Op zich juiste constatering, maar geen noodzakelijke toevoeging in deze 
inleiding op deze paragraaf. 



14P 101 7 Jochem Floor ontraden

Executieverkoop is wellicht de meeste ingrijpende gebeurtenis die een 
eigenaar van een woning kan mee maken. Leven met restschulden kan 
soms nog jaren voortduren. In dit opzicht begrijpen wij het sentiment 
achter dit amendement. 
Toch ontraden wij dit amendement, en wel om twee redenen: Allereerst 
is voorkoming van executieverkoop ongewenst omdat hieraan vaak een 
rechterlijk vonnis ten grondslag ligt. Effectief vraagt deze motie dat de 
gemeente een uitspraak van een rechter te doorkruizen. Dat lijkt ons een 
onwenselijke zaak. 
Ten tweede zal een interventie en/of het meebieden op Amsterdamse 
woningen in executoriale verkoop door de gemeente ongewenst gedrag 
van verkopers en geldverstrekkers uitlokken. Als de gemeente op de 
Amsterdamse woningmarkt het predicaat “buyer of last resort” krijgt, 
zullen marktpartijen naar alle waarschijnlijkheid hun gedrag daarop 
afstemmen door riskantere hypotheken te verstrekken. Immers, de 
gemeente staat feitelijk verkapt garant voor de hoofdsom.

15 29 29 Erik Binsbergen ontraden

Dit voorstel voor het invoeren van een pilot met een onvoorwaardelijk 
basisinkomen gaat ons te ver. Wel gaan we maximaal inzetten op het 
zoeken naar creatieve oplossingen en het starten van (sociale) 
experimenten. Daarin heeft Amsterdam ook altijd voorop gelopen en dat 
blijven we de PvdA betreft ook doen. Zie ook preadvies bij amendement 
17 

16 35 1 Johan Horeman gewijzigd overnemen
Overnemen, maar zinsnede eerlijk loon "voor iedereen" schrappen want 
we hebben het in dit hoofdstuk over (betaald) werk.

17 36 7 Johan Horeman overnemen Nuttige toevoeging. Zie ook pradvies bij amendement 15.

18 27 9 Tom Leenders e.a. ontraden

Toelichting is weliswaar informatief en ondersteunend, maar is voor het 
programma (veel) te gedetailleerd. Ambitie zoals neergelegd in 
programma is duidelijk en dekt de lading.

19 17 1 Alida van der Veen ontraden Ongewenst, onuitvoerbaar en onrealistisch.

20 9 3 Alida van der Veen niet amendeerbaar
Het 'Woord vooraf' is een bericht van de lijsttrekker bij de introductie van 
het verkiezingsprogramma en is niet amendeerbaar.



21 16 12 Alida van der Veen ontraden

We delen de zorg over de lange wachttijden en het vanwege het 
puntenstelsel verdwijnen van een groot deel van de betaalbare voorraad 
in handen van particulieren. Lange wachttijden liggen helaas niet aan 
wijze van aanbieden en het heroprichten van de Gemeentelijke Dienst 
Herhuisvesting vergroot het aanbod niet en is erg kostbaar. Er is een 
tekort aan vrijkomende of nieuw gebouwde sociale huurwoningen in 
verhouding tot de Amsterdammers die op deze woningen zijn 
aangewezen. We verwijzen naar de tekst elders in het programma en 
amendementen daarop die betrekking hebben op de verkoop en 
liberalisatie van bestaand corporatiebezit bij mutatie.

22 16 10 Alida van der Veen ontraden
Wij vinden de tekst in het programma nu voldoende duidelijk en 
voldoende genuanceerd. 

23 17 2 Alida van der Veen ontraden

Woningcoropraties moeten passend aanbieden, dus het is niet zo dat er 
dan geen woningen meer beschikbaar komen voor de laagste inkomens. 
Sociale huurwoningen zijn bedoeld voor mensen die met hun inkomen in 
de marktsector (huur of koop) niet of moeilijk in hun woonbehoefte 
kunnen voorzien. In Amsterdam geldt dit (helaas) zeker ook voor mensen 
met een inkomen tot 45.000 euro. Wij vinden dan ook dat corporaties in 
Amsterdam ook moeten kunnen aanbieden aan inkomens boven de 
huidige landelijke inkomensgrens. De vaste voorraad van corporaties zal 
vanzelfsprekend moeten meegroeien met de grotere doelgroep.

24 17 2 Alida van der Veen ontraden

De PvdA kiest juist - zie eerder in de tekst - voor een evenwichtige 
woningmarkt en wil nadrukkelijk de betaalbare voorraad (onder de 
liberalisatiegrens) vergroten en de bestaande voorraad beter 
beschermen. De huisvestingsvergunning geldt gewoon voor sociale 
huurwoningen. Particulier bezit met een huur onder de liberalisatiegrens 
verdwijnt bij mutatie uit de betaalbare voorraad vanwege het 
puntenstelsel. In de passage waar naar verwezen wordt wordt gedoeld op 
het voorkomen dat woningen gekocht worden door- of verhuurd aan 
mensen die geen maatschappelijke of economische binding met 
Amsterdam hebben. 



25 18 13 Alida van der Veen ontraden

Extended stay binnen een hotelbestemming is ons inziens juist een goed 
alternatief (want gereguleerd en expliciet toegestaan) voor de inmiddels 
terecht afgeschafte short stay vergunningen (uitsterfbeleid) die ten koste 
gingen van reguliere woningen. Expat-pensions die in feite illegale hotels 
zijn of een niet vergunde vorm van verhuur zijn reeds verboden en daar 
wordt streng op gehandhaafd. Short stay (extended stay verhuur van 
nieuwbouwwoningen van na een bepaalde datum) is alleen voor nieuwe 
woningen na 2008 toegestaan door opname in relevante 
bestemmingsplannen als vorm van wonen, tenzij uitgesloten in het 
bestemmingsplan. Bij herziening van relevante bestemmingsplannen 
wordt dit als vorm van wonen al enige tijd niet meer opgenomen. 
Daarnaast is het vaak in VvE reglementen verboden en dient dit door de 
VvE gehandhaafd te worden.

26 18 22 Alida van der Veen ontraden

Wij delen de zorg van de indieners en gelukkig is splitsing van panden die 
nog niet gesplitst zijn in appartementsrechten zowel voor corporatiebezit 
als voor particulier bezit dan ook gereguleerd en is Amsterdam daar met 
name als het om particulieren gaat streng in voor wat betreft rechten van 
zittende huurders, kwaliteitseisen etc. De huurniveau's zijn geregeld via 
het puntenstelsel en daarvoor willen we een aanvullende bescherming 
door voor woningen die geliberaliseerd kunnen worden de puntentelling 
door te trekken. Verhuur (ook van gesplitste) etages aan meerdere 
personen is eveneens onderworpen aan regels waar wij juist elders in de 
tekst extra aandacht voor vragen (handhaving overbewoning etc)

27 20 19 Alida van der Veen ontraden

Het oprichten van een NV is geen doel op zich en is bovendien kostbaar. 
We zullen zeker niet nalaten dit wel te doen, maar geven er de voorkeur 
aan door een combinatie van deels al op ons initiatief genomen 
maatregelen (langere-of geen uitpondingstermijn, regeling huurstijgingen 
via erfpacht etc) en het stimuleren van wooncooperaties (zie elders in de 
tekst) deze doelen te bereiken. 

28 20 28 Alida van der Veen ontraden

De fractie heeft in de discussie over het stelsel een eigen alternatief plan 
ingediend. We willen daar nu niet op terugkomen. Het amendement 47F 
is preciezer als het gaat om de details van het fractievoorstel en 
ondervangt volgens ons feitelijk een groot deel van het bezwaar van de 
indiener door het extra percentage (Eicholz).



29 20 32 Alida van der Veen ontraden

Hoogbouw is geen doel op zich, maar op plekken waar dit kan en zowel 
Amsterdamse stedenbouwkundige kwaliteit als meer goede woningen 
oplevert zijn wij daar voor. Het door de raadsfractie recent ondersteunde 
stedenbouwkundig plan bevat 5 torens van maximaal 125 meter in 
verband met de zichtbaarheid vanuit het UNESCO-gebied. Bovendien 
heeft de raadsfractie zich bij de behandeling van dit voorstel samen met 
anderen met succes sterk gemaakt voor niet alleen 40% sociale huur, 
maar ook minimale afmetingen voor zowel de betaalbare- en 
middensegment huur.

30 20 32 Alida van der Veen ontraden

De wet biedt voldoende waarborgen voor een bestuurlijke afweging. Die 
moet gemaakt worden door het colege. De gemeenteraad kan het 
benutten van de ruimte in de wet bij de vaststelling van 
bestemmingsplannen per plan inperken.  

31 91 0 Alida van der Veen ontraden

De PvdA Amsterdam heeft nog nooit gepleit voor een bordeelverbod. Wel 
hebben we oa via de Wallenaanpak en de steun voor My Red Light ons 
ingezet om excessen en uitbuiting tegen te gaan.

32 34 7 Alida van der Veen ontraden

Terecht wordt opgemerkt dat een arbeidsbeperking niet betekent dat 
verstandelijke vermogens minder zijn en inderdaad zijn daarover vaak 
vooroordelen. In de praktijk gebeurt het gelukkig ook vaak dat waar dat 
kan arbeidsbeperkten in functies worden aangenomen met hogere 
opleidingsniveaus. Het is echter zo dat een meerderheid 
arbeidsbeperkten die aangewezen zijn op een garantiebaan met subsidie 
tevens verstandelijk beperkt of minder geschoold zijn. Daarom zien wij 
vooral aan de onderkant van de arbeidsmarkt de garantiebanen ontstaan. 
Het is bovendien zo dat het aanbod van garantiebanen door werkgevers 
best goed op orde. Er is door veel werkgevers een grote stap gezet. Het is 
het vinden van de juiste kandidaten voor de match dat momenteel 
vertraging oplevert.  Met dit amendement ontstaat in dit stadium van 
doorvoering van de participatiewet onnodige regeldruk.



33 34 11 Alida van der Veen ontraden

De basisbanen zijn reguliere banen waar soms reguliere beroepskleding 
bij hoort. Een medewerker bij de Stadsreiniging of een verkeersregelaar 
dienen goed en beschermd gekleed te zijn, zo ook iemand in de thuiszorg. 
Daar is niks mis mee, integendeel. Het zijn eerbare en noodzakelijke 
beroepen war wij respect voor horen te hebben. Hetzelfde geldt voor 
buurtconcierges, tramconducteurs of handhavingsfunctionarissen. Zeker 
is het zo dat de opleidingen en waar nodig ook de bevoegdheden van de 
functie goed geregeld dienen te worden.

34 34 0 Alida van der Veen gewijzigd overnemen

Toevoeging kolom 1 overnemen. Toevoeging kolom 2 alleen eerste zin 
overnemen daar de rest voor een programma teveel in detail gaat. Dus 
overnemen: We ondersteunen het opstarten van een zelfstandige 
onderneming vanuit een uitkering.  

35 26 0 Alida van der Veen ontraden

We willen geen nieuwe paragraaf opnemen over de lengte van het 
zwangerschapsverlof voor de moeder in gemeentedienst in Amsterdam, 
omdat dat op landelijk niveau goed is geregeld. Dit is niet het geval voor 
vaderschapsverlof. Hier is een progressieve beweging van bedrijven en 
organisaties die dit voor hun werknemers regelen, de PvdA Amsterdam 
wil met het standpunt over vaderschapsverlof aansluiten bij die 
progressieve beweging.

36 107 0 Alida van der Veen ontraden

De huidige samenwerking met beide steden is uitvoerig besproken en 
wordt nu gerealiseerd. We ontraden het voorstel om in deze fase een 
nieuwe discussie te starten over de aard van de samenwerking.

37 38 7 Johan Horeman ontraden
De huidige tekst, en daarna de voorstellen, komen overeen met het 
amendement. We vinden de huidige tekst daarbij tekstueel beter.

38 44 3 Johan Horeman ontraden

Een terecht punt, maar het wordt al uitgebreid gemaakt op bladzijde 35 
waar wordt gesproken over het inkomen waarvan je kunt leven (living 
wage)

39 26 17 afdeling Zuid ontraden

Gelijke kansen zijn we altijd voor geweest, dat hoeven we niet op te 
nemen in ons programma. We willen juist een stap verder gaan en 
streven naar evenveel vrouwen als mannen die bij Amsterdam werken, in 
alle sectoren.



40 26 26 afdeling Zuid ontraden

Een kind krijg je samen. Je wilt als ouder ook zeker zijn dat je bij de 
opvoeding betrokken kunt zijn. Zo'n band bouw je juist in de eerste 
maanden op. Geen ouder zou terwijl zijn of haar partner nog in de 
kreukels van de bevalling ligt naar werk moeten hollen. Niet enkel de 
mensen met hun schaapjes op het droge die zelf extra verlof op zouden 
kunnen nemen moeten hiertoe in staat zijn, maar iedere Amsterdammer 
zou zeker moeten kunnen zijn van de ruimte een rol te hebben in de 
opvoeding in die cruciale eerste maanden. Bovendien wil de PvdA 
Amsterdam wil kansenongelijkheid op werk systematisch aan de kaak 
stellen. Wij willen betaald ouderschapsverlof van twee maanden voor 
vaders en meemoeders, omdat dit de arbeidsdeelname van vrouwen 
bevordert. De situatie in andere landen heeft ook laten zien dat een 
langer ouderschapsverlof voor partners zorgt voor een gelijkmatigere 
rolverdeling in een gezien en een betere arbeidsparticipatie voor 
vrouwen. Dit kost geld, maar kunnen we samen dragen, omdat we het 
belangrijk vinden dat iedereen meedoet. Dat is niet duur, dat is 
waardevol.

41 27 20 afdeling Zuid overnemen Goede tekstsuggestie

42 73 6 afdeling Zuid gewijzigd overnemen

1e deel van de voorgestelde tekst is te gedetailleerd (uitwerking); tweede 
deel "We moeten terug, of liever vooruit, naar het in 2016 door het 
stadsbestuur verlaten motto: minder reclame, meer kwaliteit!"wel 
overnemen.

43 39 4 afdeling Zuid gewijzigd overnemen

We stellen voor de tekst over te nemen, inclusief de vetgedrukte 
toevoeging: : “ Binnen de wettelijke mogelijkheden  betalen we  
armoedevoorzieningen 6 maanden door nadat mensen een inkomen 
boven de 120% van het minimumloon zijn gaan verdienen. Dat geeft een 
extra beloning voor werk en voorkomt veel gedoe voor mensen die maar 
tijdelijk iets meer verdienen."

44 16 26 Bouwe Olij e.a. overnemen

Vanzelfsprekend willen we nauw samenwerken met de regio in het 
bouwen van woningen. Dit wordt elders in het programma ook gezegd en 
kan hier herhaald worden.

45 76 29 Bouwe Olij e.a. overnemen Akkoord met deze wijziging.

46 16 10 Bouwe Olij e.a. ontraden

Dit amendement maakt heel specifiek waar en hoeveel 
corporatiewoningen verkocht mogen worden. We adviseren in het 
programma niet in die mate in detail te treden. 



47A 16 19 Bouwe Olij e.a. ontraden Behoud van 35% sociale woningbouw is in elke buurt een goed streven. 

47B 16 23 Bouwe Olij e.a. overnemen Is consistent met eerder beleid.

47C 17 28 Bouwe Olij e.a. INGETROKKEN

We stellen doelen in het verkiezingsprogramma. Het voorgestelde is 
conform de ambitie die al in het programma staat, maar is te specifiek en 
te ver ingevuld.

47D 18 1 Bouwe Olij e.a. overnemen Goede tekstsuggestie (gebruik juiste termen)

47E 20 19 Bouwe Olij e.a. overnemen Goede tekstsuggestie. Meer positieve benadering.

47F 20 30 Bouwe Olij e.a. overnemen Juiste toevoeging. Conform fractiestandpunt in de erfpachtdiscussie.

47G 45 18 Bouwe Olij e.a. ontraden
De tekst in het programma is helder en we willen geen als/dan redenering 
toevoegen

47H 46 11 Bouwe Olij e.a. INGETROKKEN

47I 46 23 Bouwe Olij e.a. OVERNEMEN Prima aanvulling.

47J 72 8 Bouwe Olij e.a. INGETROKKEN

Het verkiezingsprogramma stelt een duidelijke ambitie. Wij willen de 
snelle technologische ontwikkelingen aanjagen en niet een ‘ja, maar’ 
toevoegen aan de tekst.

47K 73 24 Bouwe Olij e.a. INGETROKKEN
Besluitvorming over dit onderwerp is reeds definitief, mede naar 
aanleiding van uitvoerig onderzoek naar beide opties.

47L 74 22 Bouwe Olij e.a. ontraden

Het is een te groot detailniveau in een verkiezingsprogramma om de 
parkeerplekken aan te wijzen die rondom de parkeergarage opgeheven 
worden. 

47M 74 0 Bouwe Olij e.a. INGETROKKEN
Een naamswijziging van een parkeergarage willen we liever met de 
bewoners afstemmen dan in een verkiezingsprogramma regelen.

47N 74 29 Bouwe Olij e.a. INGETROKKEN

Het besluit is democratisch genomen. Onze fractie heeft zich daar tegen 
verzet, maar het besluit is met meerderheid aangenomen en daarmee is 
moment van besluitvorming gepasseerd.

47O 75 4 Bouwe Olij e.a. overnemen Goede tekstuele verbetering.

47P 75 10 Bouwe Olij e.a. INGETROKKEN

Onze ambitie is dat Amsterdammers ook 's nachts veilig met het OV thuis 
kunnen komen. Sommige trams kunnen 's nachts rijden. We willen nu niet 
vooruitlopen op welke tram dat moet zijn en hoe lang die tram moet 
doorrijden. 

47Q 75 19 Bouwe Olij e.a. ontraden
Onze ambitie is gratis OV voor iedereen, we willen deze ambitie niet 
afzwakken.



47R 75 26 Bouwe Olij e.a. ORIGINEEL INGETROKKEN, GEWIJZIGD AMENDEMENT: OVERNEMEN

Voorstel om alleen de laatste zin te schrappen, dus te laten staan: "Het 
GVB realiseert steeds betere resultaten en daar zijn we trots op. Tegelijk 
bezuinigt het Rijk enorm op ons openbaar vervoer. " Bij amendent 63V 
voegen we vervolgens een zin toe. 

47S 75 12 Bouwe Olij e.a. ORIGINEEL INGETROKKEN, GEWIJZIGD AMENDEMENT: OVERNEMEN
Wij stellen voor om onder andere te schrappen in de nieuwe tekst en alle 
veerdiensten te benoemen.

47T 76 13 Bouwe Olij e.a. INGETROKKEN
Besluitvorming over dit onderwerp is reeds definitief. Zie ander 
amendement.

47U 76 15 Bouwe Olij e.a. overnemen
Aanpassing van deze tekst door verdere besluitvorming voor te bereiden 
met onderzoek is in het kader van zorgvuldigheid een goed voorstel. 

47V 108 31 Bouwe Olij e.a. overnemen Dit is waar de PvdA altijd vóór is geweest, dus goede toevoeging.

47W 109 3 Bouwe Olij e.a. ORIGINEEL INGETROKKEN, GEWIJZIGD AMENDEMENT: OVERNEMEN

We erkennen de achtergrond van deze motie, maar kunnen de precieze 
consequenties niet overzien. Daarom stellen we deze tekst voor: We 
willen dat het geld in het mobiliteitsfonds aan andere dingen kan worden 
besteed dan mobiliteit en openbare ruimte. Daarom willen we de 
mogelijkheid onderzoeken om het fonds op te heffen, en de inkomsten 
uit parkeren integraal onderdeel te maken van de gemeentebegroting. 

48 56 16 Dennis Boutkan ontraden
Het VP gaat over onze ambities en is compact. De toevoeging geeft al een 
hele specifieke invulling van de uitvoering en is hier onnodig.

49 91 30 Dennis Boutkan overnemen De indiener heeft gelijk, de drie thema's zijn wezenlijk anders.

50 92 10 Dennis Boutkan overnemen Maakt de tekst specifieker.

51 47 25 Dennis Boutkan ontraden Dit vinden we geen verbetering van de tekst.

52 35 16 Dennis Boutkan ontraden
De vertaling van living wage (loon waarvan je kunt leven) staat goed in de 
tekst. Leefbaar loon is geen goed Nederlands.

53 26 29 Dennis Boutkan gewijzigd overnemen

We stellen voor de tekst 'groot voorstander' over te nemen. De tekst 'en 
ondersteunen het onderzoek' is niet actueel: dat besluit is al genomen 
door de gemeenteraad.

54 35 11 Dennis Boutkan overnemen Maakt de tekst specifieker.

55 92 17 Dennis Boutkan ontraden

Het voorbeeld om ook naar buitenlandse transacties te kijken, is een goed 
voorbeeld maar niet uitputtend. We kiezen er hier voor om geen 
voorbeelden op te nemen.

56 92 20 Dennis Boutkan overnemen



57 17 8 JS Amsterdam gewijzigd overnemen

De ambitie voor het realiseren van studentenwoningen met een huur 
onder de 500 euro, staat duidelijk benoemd. Voor wat betreft 
jongerenwoningen geldt een ander uitgangspunt: jongeren met een baan 
hebben een inkomen. Daarom stellen we als alternatieve tekst voor: 
"Daarnaast streven wij ernaar dat nieuwe jongerenwoningen naar 
behoefte een kale huur hebben van maximaal € 500 per maand”. 

58 29 21 JS Amsterdam overnemen
Wij delen het treven naar diversiteit van een jongerenraad en zijn voor dit 
voorstel.

59 63 12 JS Amsterdam overnemen
Goede aanvulling. Als Gemeente dit wil moet ze ook haar 
verantwoordelijkheid nemen voor de medewerkers van de centrale.

60A 44 25 Lourens Burger ontraden

De constatering is juist, maar voegt geen wezenlijk punt toe. Hoewel 
vliegverkeer boven steden voor de bevolking statistisch slechts zeer 
geringe risico's met zich meebrengt, zijn we ons natuurlijk bewust van 
Bijlmerramp en haar vrselijke gevolgen. Echter, hieraan is geen directe 
actie gekoppeld in die zin dat we geen vliegverkeer meer zouden toelaten 
boven dichtbevolkt gebied.

60B 44 25 Lourens Burger ontraden

Als aandeelhouder van Schiphol zal de Gemeente Amsterdam erop blijven 
toezien dat Schiphol zich optimaal blijft inzetten voor vliegveiligheid. Een 
grote luchthaven in de nabijheid van een grote stad brengt met zich mee 
dat er in de aanvliegroutes over dicht bevolkt gebied moet worden 
gevlogen. Sluiten van de gnoemde banen betekent voor de luchthaven 
dat er te weinig capaciteit ontstaat, terwijl ook bij bepaalde 
windrichtingen te weinig banen beschikbaar zullen zijn.

61 46 10 Irini Schrijer gewijzigd tekstvoorstel
Wij stellen voor om 'binnenstad' te vervangen door 'stad'. Voor het 
specifieke punt over de Pijp verwijzen we naar de buurtprogramma's.

62A 20 2 afdeling ZuidOost overnemen
Het voorstel om bewoners een belangrijke rol te geven in de toekennnen 
van de budgetten vinden we een goed voorstel.

62B 28 9 afdeling ZuidOost ontraden
De uitwerking van de ambitie in concrete (boekhoudkundige) 
maatregelen vinden we voor dit programma te gedetailleerd.

62C 35 4 afdeling ZuidOost ontraden

De term 'basisinkomen' kent verschillende definities. De ruimte voor 
experimenten wordt breed benoemd en biedt gelegenheid om hierin 
innovatieve projecten te starten.

62D 38 2 afdeling ZuidOost overnemen
De inzet van ervaringsdeskundigen om dit onderwerp op de aandacht te 
brengen, vinden wij een goede suggestie.



62E 51 27 afdeling ZuidOost ontraden

De uitwerking van de ambitie in een concrete (financiele) maatregel 
vinden we voor dit programma te gedetailleerd. Toekennen van financiele 
prikkels wordt elders wel benoemd. 

62F 52 10 afdeling ZuidOost gewijzigd overnemen

Gewijzigd tekstvoorstel: We maken het mogelijk dat brede scholen krijgen 
indien nodig extra middelen krijgen om huiswerkbegeleiding en bijlessen 
mogelijk te maken zonder financiële drempels voor kinderen met ouders 
met een smalle beurs.

62G 84 26 afdeling ZuidOost ontraden
De rol van de OBA in het tegengaan van laaggeletterdheid is ons inziens 
voldoende benoemd in dit hoofdstuk.

62H 102 22 afdeling ZuidOost ontraden
Dit betreft uitwerking van de ambitie, dat niet in detail hoeft te worden 
opgenomen in dit programma.

63A 16 17 StudieCie Binnenstad ontraden

We stellen duidelijk dat onze ambitie 120.000 woningen zijn tot en met 
2030. De toevoeging is een reactie op een nota van D66/VVD/SP en willen 
we niet in ons verkiezingsprogram toevoegen.

63B 20 4 StudieCie Binnenstad ontraden

Op sommige plaatsen in de stad kan zeker wel sprake zijn van hoogbouw 
en zal dat bijdragen aan goede voorzieningen in de buurt. Zie ook ons 
preadvies inzake de Sluisbuurt bij amendement 29.

63C 20 10 StudieCie Binnenstad ontraden

We zijn ons bewust van de hoge ambitie binnen onze gemeentegrenzen 
en dat dit een onorthodoxe aanpak vergt. De samenwerking met 
buurgemeenten is op het woonbeleid belangrijk, maar wij kunnen niet in 
ons Verkiezingsprogram voorschrijven wat de buurgemeenten moeten 
doen. 

63D 16 21 StudieCie Binnenstad ontraden Een hogere bouwproductie was ons inziens wel mogelijk geweest. 

63E 17 8 StudieCie Binnenstad overnemen Akkoord met deze verduidelijking.

63F 17 4 StudieCie Binnenstad ontraden
Zie ons preadvies bij amendement 57, waarover wij adviseren het wel 
gedeeltelijk over te nemen.

63G 16 10 StudieCie Binnenstad ontraden
Wij vinden de tekst in het programma nu voldoende duidelijk en 
voldoende genuanceerd. 



63H 27 22 StudieCie Binnenstad ontraden

Het gaat hier om een toename van discriminatie in de laatste jaren. 
Onderzoeken tonen aan dat juist moslims veel last hebben van 
discriminatie: op de arbeidsmarkt, in het krijgen van een stage, bij het 
uitgaan. Dit is veel minder het geval voor mensen met een andere 
religieuze overtuiging. Bedreigingen van synagogen zouden we 
geweldsbedreiging noemen en geen discriminatie, vandaar ook extra 
beveliging.

63I 44 12 StudieCie Binnenstad ontraden
De alinea bevat alle elementen die het amendement ook noemt en bevat 
geen als/dan redeneringen. Wij geven de voorkeur aan de huidige tekst.

63J 45 18 StudieCie Binnenstad ontraden Staat elders al genuanceerd in het programma

63K 46 11 StudieCie Binnenstad ontraden

We zijn het eens dat dit een belangrijk onderwerp is dat aandacht 
behoeft, maar vinden de uitwerking te veel op detailniveau voor dit 
programma. 

63L 46 21 StudieCie Binnenstad ontraden
De toevoeging betekent dat er nergens meer een 24 uurs voorziening bij 
zou mogen komen en dat vinden we een te grote beperking.

63M 46 17 StudieCie Binnenstad gewijzigd overnemen

We stellen voor de zin: "Dus niet nog meer verkooppunten .... op 
toeristen gericht zijn." over te nemen. Ook stellen we voor "bewoners' 
toe te voegen aan de laatste zin (en niet bewonersorganisaties: er zijn 
genoeg digitale manieren om bewoners rechtstreekt te raadplegen).

63N 53 2 StudieCie Binnenstad ontraden De huidige tekst is specifieker. Geen rden om die aan te passen.

63O 7 7 StudieCie Binnenstad overnemen goede toevoeging.

63P 72 19 StudieCie Binnenstad gewijzigd overnemen

Wij zijn niet voor het gelijkschakelen van commercieel en particulier 
gebruik van de stoep. Als buurtbewoners samen koffie willen drinken 
voor hun huis, dan juichen we dat toe. Wij stellen vast dat 'brede' 
gebruikers als kinderwagends en scootmobiels de ruimte nodig hebben, 
een nieuwe norm vaststellen van 2 meter gaat veel verder. 

63Q 73 9 StudieCie Binnenstad overnemen eens met schrappen van "eindelijk"

63R 74 8 StudieCie Binnenstad overnemen

63S 74 13 StudieCie Binnenstad ontraden

Goed punt. Echter dat betekent niet dat alle bezoekers maar kunnen 
blijven parkeren. we ontraden daarom het schappen van de tekst over 
vergunningszones voor bewoners en stellen voor toe te voegen: ”De 
kraskaart voor 65plussers blijft in tact” op blz. 74 regel 20



63T 74 24 StudieCie Binnenstad ontraden

Een taxichauffeur is legaal, een snorder illegaal. De voorgestelde tekst is 
dus onjuist. De aanpak van snorders is al intensief en dat wordt 
voortgezet. 

63U 74 26 StudieCie Binnenstad ontraden binnen de context van deze paragraaf (taxivervoer) is het duidelijk

63V 5 26 StudieCie Binnenstad overnemen terechte aanvulling op de tekst

63W 0 0 VERVALLEN VERVALLEN VERVALLEN

63X 76 20 StudieCie Binnenstad ontraden

De ambitie om verkeersveiligheid te vergroten vraagt om concrete 
vertaling in vele maatregelen. De voorgestelde toevoegingen zijn 
gedetailleerd van aard en niet alomvattend. 

63Y 77 3 StudieCie Binnenstad ontraden

Vanzelfsprekend zullen veranderingen gepaard gaan met overleg en 
afstemming met de eindgebruikers. Om dat nu al 'krachtig stimuleren' te 
noemen, gaat ons te ver. We werken samen aan een schone stad en 
betrekken alle stakeholders daarbij.

63Z 83 19 StudieCie Binnenstad overnemen prima aanvulling

63AA 84 7 StudieCie Binnenstad ontraden

De stadsbouwmeester gaat over de schoonheid en de samenhang van het 
gebouwde in de stad. De bouwmeester in dit amendement moet 
verrommeling tegengaan, veroorzaakt door bedrijven en particulieren: dit 
is dus vooral een handhavingstaak en zouden we bij handhavers beleggen 
ipv bij een bouwmeester.

63BB 90 5 StudieCie Binnenstad ontraden
Njet' is een populaire manier om de ervaring van de bewoners van de 
afwachtende houding te omschrijven. 

63CC 90 30 StudieCie Binnenstad ontraden

In het woord 'gelovigen' zit al besloten dat het geloof een belangrijk 
onderdeel is van de identiteit van die persoon. Een overbodige 
toevoeging.

63DD 91 1 StudieCie Binnenstad ontraden
Strekking van de tekst is dat innovatie vraagt om een open geest. Nadere 
detaillering lijkt ons in het programma nu overbodig.

63EE 91 23 StudieCie Binnenstad ontraden

Nee hoor. Je ergens voor inzetten betekent niet dat je er over gaat. 
Mensen zetten zich in tegen het doden van walvissen door Japanse 
vissers of andere doelen zonder dat zij daarover gaan.

63FF 92 32 StudieCie Binnenstad overnemen Goede tekstuele aanpassing.

63GG 93 21 StudieCie Binnenstad overnemen inderdaad niet nodig om specifiek De Balie te noemen.

63HH 98 5 StudieCie Binnenstad overnemen herstellen van schrijffout

63II 99 1 StudieCie Binnenstad overnemen herstellen van schrijffout



63JJ 99 4 StudieCie Binnenstad ontraden Dit vinden we een overbodige toevoeging.


