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Woord	Vooraf	
van	de	lijsttrekker

- niet	amendeerbaar -
8



hoofdstuk:

Goed	Wonen	in	een	
gemengde	stad

9



22	– preadvies:	ontraden

invoegen:
“De	gemeente	gaat	een	fors	deel	van	de	sociale	woningvoorraad	
vorderen	als	huurwoningen		en	neemt	de	toewijzing	daarvan	aan	de	
lagere	en	laagste	inkomens	weer	in	eigen	hand.	Naast	de	
woningcorporaties	moeten	ook	particuliere	verhuurders	een	vast	deel	
van	hun	bezit	aan	de	sociale	onderlaag	verhuren.	Amsterdam	ziet	
daarop	toe	bij	verlening	van	de	huisvestigingsvergunningen.”
advies:
Wij	vinden	de	tekst	in	het	programma	nu	voldoende	duidelijk	en	
voldoende	genuanceerd.	

10Indiener:	Alida	v/d	Veen



46	– preadvies:	ontraden

Schrappen: Verkoop	van	corporatiewoningen	is	daarom	alleen	bespreekbaar	
als	tenminste	twee	nieuwe	betaalbare	woningen	worden	bijgebouwd	in	
wijken	waar	al	een	tekort	is	mag	sowieso	niet	meer	worden	verkocht.
Nieuw:	Verkoop	en	liberalisatie	van	corporatiewoningen	mag	alleen	nog	
plaatsvinden	in	de	stadsdelen	met	veel	corporatiebezit	te	weten	Noord,	
ZuidOost en	Nieuw	West.	De	betaalbare	corporatievoorraad	mag	daar	niet	
dalen	onder	de	50%
Advies:
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.	

11Indiener:	Bouwe	Olij c.s.



63G	– preadvies:	ontraden

Tekstvoorstel:
Verkoop	van	corporatiewoningen	is	daarom	alleen	bespreekbaar	als	
tenminste	twee	nieuwe	betaalbare	woningen	worden	bijgebouwd.	Van	
deze	regel	kan	worden	afgeweken	als	een	corporatie	kan	aantonen	in	
een	bepaald	geval	zonder	die	verkoop	wegens	gebrek	aan	andere	
financieringsmiddelen	geen	nieuwbouw	te	kunnen	realiseren.	In	
wijken	waar	al	een	tekort	is	mag	sowieso	niet	meer	worden	verkocht
Advies:	Wij	vinden	de	tekst	in	het	programma	nu	voldoende	duidelijk	en	
voldoende	genuanceerd.	

12Indiener:	studiecommissie



21	– preadvies:	ontraden

toevoegen	na	regel	15:
“Maar	ook	particuliere	eigenaren	hebben	een	fors	deel	van	de	sociale	woningvoorraad	in	
handen,	die	de	afgelopen	decennia	ten	onrechte	is	geliberaliseerd.	Daarom	voeren	wij	
opnieuw	een	verordening	tot	Woonruimteverdeling	in	en	nemen	de	woningtoewijzing	
weer	in	eigen	hand	met	heroprichting	van	de	Gemeentelijke	Dienst	Herhuisvesting.	De	
gemeente	gaat	een	fors	deel	van	de	sociale	woningvoorraad	vorderen	als	huurwoningen,	
die	alleen	toegewezen	worden	aan	de	lagere	en	laagste	inkomens.	Naast	de	
woningcorporaties	moeten	ook	particuliere	verhuurders	een	vast	deel	van	hun	bezit	sociaal	
verhuren.	Amsterdam	ziet	daarop	toe	bij	verlening	van	de	huisvestigingsvergunningen.”
Advies:	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.

13Indiener:	Alida	v/d	Veen



63A	– preadvies:	ontraden

Tekstvoorstel:
Om	zoveel	mogelijk	aan	de	vraag	te	voldoen	streven	wij	naar	
verdubbeling	van	de	5.000	nieuwe	woningen	per	jaar	waarin	het	
huidige	actieplan	van	de	gemeente	voorziet,	met	als	randvoorwaarde	
dat	er	v.w.b.	de	nodige	bouwlocaties	niet	wordt	ingeleverd	op	kwaliteit,	
bijv.	door	te	veel	groen	op	te	offeren	of	in	te	hoge	dichtheden	te	
bouwen.	Voor	zover	nodig	worden	bouwlocaties	in	de	regio	gezocht.	
We	houden	vast	aan	de	verdeling	40%	sociaal,	40	procent	
middensegment	en	20	%	duur	bij	nieuwbouw.	
Advies:	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.

14Indiener:	Studiecie.	Binnenstad



47A	– preadvies:	ontraden

Onderstaande	tekst	schrappen:
In	de	buurten	met	minder	dan	35%	sociaal,	mogen	sociale	
huurwoningen	sowieso	niet	worden	verkocht	of	geliberaliseerd.		
Advies:
Behoud	van	35%	sociale	woningbouw	is	in	elke	buurt	een	goed	streven.	

15Indiener:	Bouwe	Olij c.s.



63D	– preadvies:	ontraden

De	productie	van	nieuwe	betaalbare	woningen	is	de	afgelopen	jaren	
onnodig	achtergebleven.
Wijzigen	in:
De	productie	van	nieuwe	betaalbare	woningen	is	de	afgelopen	jaren	
helaas	onvoldoende	gebleken	om	aan	de	vraag	te	voldoen.	
Advies:	
Een	hogere	bouwproductie	was	ons	inziens	wel	mogelijk	geweest.

16Indiener:	Studiecie.	Binnenstad



47B	– preadvies:	overnemen

regel	23	schrappen	en	vervangen
1000	euro	vervangen	door	950	euro

Advies:
Is	consistent	met	eerder	beleid.

17Indiener:	Bouwe	Olij c.s.



44	– preadvies:	overnemen

Nieuwe	tekst:
Voor	het	realiseren	van	de	hoge	bouwproductie	is	een	goede	
samenwerking	met	de	regiogemeenten	van	groot	belang.	Alleen	samen	
met	de	omliggende	gemeenten	kan	Amsterdam	de	enorme	druk	op	de	
woningmarkt	opvangen.	De	PvdA	wil	daarom	in	regionaal	verband	de	
mogelijkheden	onderzoeken	hoe	de	bouwproductie	in	de	regio	kan	
worden	opgevoerd.		
Advies:	
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.

18Indiener:	Bouwe	Olij c.s.



45	– preadvies:	overnemen

Onderstaande	tekst	schrappen:
Er	moeten	ook	voldoende	ruime	woningen	bijkomen	voor	gezinnen.	Wij	
nemen	daarvoor	lagere	grondexploitaties	voor	lief	en	accepteren	dat	de	
gemeente	minder	winst	maakt	op	de	grond	die	we	uitgeven	in	erfpacht.		

Nieuwe	tekst:
Er	moeten	ook	betaalbare	woningen	voor	gezinnen	worden	gebouwd.

19Indiener:	Bouwe	Olij c.s.



19	– preadvies:	ontraden

• invoegen:
• “De	gemeente	gaat	een	fors	deel	van	de	sociale	woningvoorraad	
vorderen	als	huurwoningen		en	neemt	de	toewijzing	daarvan	aan	de	
lagere	en	laagste	inkomens	weer	in	eigen	hand.	Naast	de	
woningcorporaties	moeten	ook	particuliere	verhuurders	een	vast	deel	
van	hun	bezit	aan	de	sociale	onderlaag	verhuren.	Amsterdam	ziet	
daarop	toe	bij	verlening	van	de	huisvestigingsvergunningen.”
• Advies:	Ongewenst,	onuitvoerbaar	en	onrealistisch.

20Indiener:	Alida	v/d	Veen



23	– preadvies:	ontraden

• schrappen	en	vervangen	door:
• “De	inkomensgrens		om	in	aanmerking	te	komen	voor	een	sociale	huurwoning	
wordt	niet	verhoogd.	De	gemeente	reserveert	huurwoningen	in	het	
middensegment	voor	inkomens	tot	45.000	euro.”
• advies:	
• 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.

21Indiener:	Alida	v/d	Veen



24	– preadvies:	ontraden

invoegen	vanaf	regel	18:
“Via	de	huisvestingsvergunning	worden	sociale	sector	huurwoningen	alleen	aan	de	
lagere	en	laagste	inkomens	toegewezen.	Het	gaat	om	bezit	van	woningcorporaties	
en	van	particuliere	eigenaren.”

Advies: 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.	

22Indiener:	Alida	v/d	Veen



14A	– preadvies:	ontraden

23Indiener:	Jochem

• Wijzigen:	‘45.000	euro’	naar	‘50.000	euro’.	
• Advies:	Het	betreft	twee	verschillende	voorstellen	met	andere	
inkomensgrenzen.



63F	– preadvies:	ontraden

Samen	met	onderwijsinstellingen	en	studentenvertegenwoordigers	
maken we	ons	sterk voor	studentenhuisvesting.	De	ambitie	voor	het	
realiseren	van	betaalbare	studentenwoningen,	met	een	huur	onder	de	
500	euro,	blijft	op	peil.
Advies:	
Zie	ons	preadvies	bij	amendement	57,	waarover	wij	adviseren	het	wel	
gedeeltelijk	over	te	nemen.

24Indiener:	Studiecie.	Binnenstad



57	– preadvies:	gewijzigd	overnemen

• Het	(nieuwe)	tekstvoorstel;	“Daarnaast	streven	wij	ernaar	dat	alle	
nieuwe	jongerenwoningen	een	kale	huur	hebben	van	maximaal	€	500	
per	maand”.
• Advies:	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”.

25Indiener:	JS	Amsterdam	



63E	– preadvies:	overnemen

• Tekstvoorstel:
• Amsterdam	moet	de	wettelijke	mogelijkheden	krijgen	om	de	
huurvoorraad	in	het	middensegment	beter	te	beschermen.	Dit	kan	
door	de	puntentelling	aan	te	passen	zodat	het	op	een	groter	deel	van	
de	huurvoorraad	betrekking	zal	krijgen, en	door	meer	handvatten	te	
geven	om	speculanten	te	weren.
• Advies:	Akkoord	met	deze	verduidelijking.

26Indiener:	Studiecie.	Binnenstad



10B	– preadvies:	ontraden

• (Woningen	moeten	verhuurd	en	verkocht	worden	aan	mensen	 die	er	echt	gaan	
wonen	en	niet	aan	beleggers.	We	willen	de	 huisvestingsvergunning	herinvoeren,	
waarbij	woningen)	“alleen	terecht	kunnen	komen	bij	mensen	met	een	
maatschappelijke	of	economische	binding	met	Amsterdam.	Bijvoorbeeld	omdat	
je	hier	studeert,	werkt	of	al	woont.”
• Wijzigen	in:	
• alleen	terecht	kunnen	komen	bij	mensen	die	hier	al	wonen	en	mensen	met	een	
maatschappelijke	of	economische	binding	met	Amsterdam.	Bijvoorbeeld	omdat	
je	hier	studeert	of	werkt.
• Advies:	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.

27Indiener:	Johan	van	Schaick



47D	– preadvies:	overnemen

• regel	1	schrappen	en	vervangen
• Woonvergunning	vervangen door	huisvestingsvergunning.	(zie	ook	
hierboven)

Advies
Goede	tekstsuggestie	(gebruik	juiste	termen)

28Indiener:	Bouwe	Olij c.s.



10D	– preadvies:	ontraden

• Schrappen:	onderstreepte	tekst:We staan	niet	toe	dat	woningen	leeg	
blijven		staan,	omdat	ze	alleen	maar	dienen	als	speculatieobjecten	
van	vastgoedinvesteerders.”	
• Advies:	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.

29Indiener:	Johan	van	Schaick



25	– preadvies:	ontraden

• invoegen	vanaf	regel	13:
“Ook	luxe		appartementscomplexen voor	short	stay en	expat-pensions	worden	
fors	ingeperkt.”
• Advies: 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.

30Indiener:	Alida	v/d	Veen



10C	– preadvies:	ontraden

• “Verkamering - het	opdelen	van	een	huis	in	zoveel	mogelijk	kleine	
woonruimten	om	zoveel	mogelijk	te	verdienen	- staan	we	niet	toe.”	
• Wijzigen	in
Verkamering - het	opdelen	van	een	huis	in	zoveel	mogelijk	kleine	
woonruimten
- staan	we	niet	toe.	
• Advies:	De	in	de	tekst	gegeven	toelichting	doet	er	nu	juist	wel	toe,	
omdat	dit	specifiek	de	reden	is	waarom	wij	verkamering tegen	willen	
gaan.

31Indiener:	Johan	van	Schaik



26	– preadvies:	ontraden

• invoegen	bij	regel	22	(vóór	“Woningdelen	...”):
“Het	opdelen	van	panden	in	appartementen	(etages)	wordt	strikt	gereguleerd.	
Deze	mogen	alleen	voor	permanente	huisvesting	beschikbaar	komen	en	de	
zittende	huurders	worden	beschermd.”	
• Advies:	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)

32Indiener:	Alida	v/d	Veen



10E	preadvies:	ontraden

• “Tegelijkertijd	willen	we	het	weldadige	groen	in	de	stad	behouden:	de	
parken,
sportaccommodaties	en	de	zogenaamde	groene	scheggen	rondom	de	
stad.	
Invoegen	na	de	parken:	“volkstuinparken,”.	
• Advies:	De	volkstuinparken	worden	elders	in	de	tekst	al	genoemd.

33Indiener:	Johan	van	Schaik



62A	preadvies:	overnemen

• Amendement:	toevoegen	na	...wachtende	wijken	een	extra	zin:	De	
extra	investering	wordt	geoormerkt	als	buurtbudget,	waar	bewoners	
zelf	elk	jaar	hun	prioriteiten	in	kunnen	aangeven.	
• Advies:	Het	voorstel	om	bewoners	een	belangrijke	rol	te	geven	in	de	
toekennnen van	de	budgetten	vinden	we	een	goed	voorstel.

34Indiener:	afdeling	Zuidoost



10F	preadvies:	ontraden

• (Met	meer	woningen	per	hectare	kunnen	we	behalve	het	groen	ook	
het	behoud	van	andere	voorzieningen	veilig-)	“stellen.”	
Na	stellen	invoegen:	
Kleinschalig	wonen	op	volkstuinparken	wordt	mogelijk	gemaakt	voor	
mensen	die	hun	(grotere)	woning	willen	verruilen	voor	hun	tuinhuis.
• Advies:	We	zijn	vóór	experimenteren	met	klein	wonen,	maar	niet	
gekoppeld	aan	volkstuinparken.

35Indiener:	Johan	van	Schaik



63B	– preadvies:	ontraden

• Aannemende	dat	de	betreffende	regel	een	niet	amendeerbare	
overweging	is	zou	de	volgende	tekst	na	regel	13	van	p.	20	ingevoegd	
kunnen	worden:	Bij	het	streven	naar	hoge	dichtheden	houden	we	
ons	aan	de	structuurvisie	en	komen	we	niet	aan	de	vereiste	
aantallen	door	al	te	kleine	hoogbouw- appartementen	voor	de	
happy	few	te	bouwen.
• Advies:	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.

36Indiener:	Studiecie.	Binnenstad



10G	preadvies:	overnemen

• (Bij	de	grootschalige	(her-)	ontwikkeling	van	gebieden	maakt)	“de	
behoefte	aan	maatschappelijke	voorzieningen	als	scholen,	sport	en	
zorg	volwaardig	deel	uit	van	het	plan.
de	behoefte	aan	maatschappelijke	voorzieningen	als	scholen,	sport	
en	zorg	volwaardig	deel	uit	van	het	plan.”	
• Wijzigen	in
de	behoefte	aan	maatschappelijke	voorzieningen	als	scholen,	
groenvoorzieningen,	buurtparken	en	kleinschalige	volkstuinen	sport	
en	zorg	volwaardig	deel	uit	van	het	plan.	
• Advies:	goede	toevoeging

37Indiener:	Johan	van	Schaik



63C	– preadvies:	ontraden

• Inwoners	van	Amsterdam	mogen	evenmin	gehinderd	worden	door	
gemeentegrenzen	als	inwoners	van	de	regio.	Een	aantrekkelijk	en	
goed	verbonden	stedelijk	gebied	is	in	ieders	belang.	Daar	hoort	
bijvoorbeeld	bij	dat	iedereen	voldoende	sociale	huurwoningen	bouwt	
maar	ook	dat	het	Amsterdamse	woningbouwprogramma	indien	en	
voor	zover	nodig	in	de	regio	wordt	 gerealiseerd.
• Advies:	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.	

38Indiener:	Studiecie.	Binnenstad



27	– preadvies:	ontraden

• schrappen	en	vervangen:
“Als	dat	onvoldoende	oplevert”	schrappen.	
Het	erop	volgende	laten	staan	en	aanvullen	met:“We	beginnen	zelf	
opnieuw	met	een	gemeentelijke	bouwbedrijf	(NV	Wibaut)	en	herpakken	de	
goede	initiatieven	van	de	vroegere	gemeentelijke	Woningdienst	(later	
Woningbedrijf,	vóór	dit	geprivatiseerd	werd)	en	richten	ook	de	
Gemeentelijke	Dienst	Herhuisvesting	(GDH)	weer	op.”
• Advies:	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.	

39Indiener:	Alida	v/d	Veen



47E – preadvies:	overnemen

• Nieuwe	tekst:
Daarnaast	zijn	er	steeds	meer	initiatieven	van	bestaande	(De	
Samenwerking)	en	nieuwe	wooncoop̈eraties	die	graag	willen	
bouwen	in	het	middenhuursegment.	De	PvdA	wil	dat	de	gemeente	
bij	nieuwe	gronduitgiften	deze	coop̈eraties	ruimhartiger	behandelt	
dan	tot	nu	toe	het	geval	is.	Pas	als	dat	onvoldoende	oplevert	
enz..........	
• Advies:	Goede	tekstsuggestie.	Meer	positieve	benadering.

40Indiener:	Bouwe	Olij c.s.



28	– preadvies:	ontraden
• regel	28:	“verplichte”	schrappen,	omzetten	in:
“Erfpacht	voor	bedrijven,	kantoren	en	corporaties	blijft	op	dit	principe	gebaseerd:	voortdurende	
erfpacht	zonder	afkoop.	We	schaffen	de	afkoop- variant	en	de	onlangs	ingevoerde	eeuwigdurende	
erfpacht	geheel	af,	ook	voor	woningen	van	particulieren.	Want	door	bij	eeuwigdurende	erfpacht	
nu	eenmaal	voor	altijd	de	canon	(jaarlijkse	‘huur’	van	de	grond)	vast	te	zetten,	geeft	de	gemeente	
haar	grond	in	feite	in	eigendom	weg.	Het	bestaande	stelsel	van	voortdurende	erfpacht	stelt	de	
canon	telkens	aan	het	einde	van	een	tijdvak	van	50,	soms	75	jaar,	opnieuw	vast	op	basis	van	de	
dan	geldend,	actuele	grondwaarde.	In	de	loop	van	dat	tijdvak	van	50	jaar	vindt	daarbinnen	nu	
enkel	inflatiecorrectie	plaats.	Daardoor	deelt	de	gemeente	maar	heel	beperkt	in	de	
grondwaardestijging,	maar	via	eeuwigdurende	erfpacht	helemaal	niet	meer.	Het	vorige	
gemeentebestuur	wilde	zo	snel	geld	binnenhalen	om	de	gemeenteschuld	omlaag	te	brengen.	
Maar	dit	is	desastreus	voor	onze	toekomst.	Daarom	maken	wij	de	invoering	van	de	eeuwigdurende	
erfpacht	ongedaan	en	houden	vast	aan	voortdurende	erfpacht,	ook	voor	bedrijven,	kantoren	en	
projectontwikkelaars.	We	hervormen	het	stelsel	drastisch	door	de	canon	voortaan	jaarlijks	aan	de	
grondwaardestijging	aan	te	passen.”	

• 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).

41Indiener:	Alida	v/d	Veen



47F	– preadvies:	overnemen

• Tekst	aanvullen	na	,door	uit	te	gaan	van,:	de	historische	
waardebepaling	van	de	grond	aangevuld	met	een	vast	percentage	
voor	de	waardestijging	van	de	grond.	
• Juiste	toevoeging.	Conform	fractiestandpunt	in	de	erfpachtdiscussie.

42Indiener:	Bouwe	Olij c.s.



29– preadvies:	ontraden

• Toevoegen	aan	slot	van	het	hoofdstuk,	na	regel	32:	
“De	nieuwe	geplande	Sluisbuurt	op	Zeeburg	wordt	géén	‘Manhattan	aan	het	IJ’.	
De	bouwhoogte	van	de	woontorens	wordt	maximaal	60	meter	(15	etages	hoog).	
De	gemeente	nodigt	architecten	uit	om	plannen	in	te	dienen	om	de	5500	
nieuwbouwwoningen	(40%	sociale	sector	–	40%	middeninkomens	–	20%	vrije	
sector)	te	verwezenlijken	zonder	wolkenkrabbers	van	100	tot	145	meter	hoog,	die	
de	zon	aan	de	woningen	en	buurten	rondom	ontnemen	met	hun	slagschaduw	en	
rukwinden	veroorzaken.”	
• 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.

43Indiener:	Alida	v/d	Veen



30– preadvies:	ontraden

• Toevoegen	aan	slot	van	het	hoofdstuk	Goed	Wonen,	,	na	regel	32:	“Amsterdam	maakt	
geen	gebruik	van	de	sluiproute,	die	de	WABO,	de	Wet	Algemene	Bepalingen	
Omgevingsrecht	(WABO)	nu	in	artikel	2.12	aan	gemeenten	biedt	om	
omgevingsvergunningen	te	verlenen,	die	in	strijd	zijn	met	het	bestemmingsplan.	Langs	
deze	sluipweg	van	artikel	2.12,	eerste	lid,	onder	a,	onder	3° van	de	WABO	mogen	
gemeente	nu	de	uitgebreide	voorbereidingsprocedure	en	bewonersinspraak	ontlopen	
door	planologisch	afwijkend	gebruik	toe	te	staan,	mits	de	aanvrager	‘voldoende	
ruimtelijke	onderbouwing’	biedt.	Dan	kunnen	omwonenden	enkel	nog	zienswijzen	
indienen	of	achteraf	bezwaar	maken	tegen	verleende	vergunningen.	Amsterdam	
garandeert	haar	inwoners	volwaardig	inspraak	over	de	inrichting	en	het	gebruik	van	hun	
eigen	woonbuurt,	niet	alleen	politiek	via	bestuurs-of	stadsdeelradencommissies,	maar	
ook	door	individuele	inspraak	via	de	uitgebreide	voorbereidingsprocedure,	die	de	
Algemene	Wet	Bestuursrecht	verlangt	voor	het	veranderen	van	bestemmingsplannen.	
Eigenmachtig	ambtelijk	optreden	wordt	tegengegaan.	

• Advies:	"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.		

44Indiener:	Alida	v/d	Veen



hoofdstuk:

Samen	thuis	in	Amsterdam

45



1	– preadvies:	overnemen

• Verbetervoorstel:	zin	vervangen	met:	"Wij	nemen	maatregelen	om	
het	salaris	voor	vrouw	en	man	gelijk	te	stellen."	
• Advies:	Goede	tekstuele	verbetering.

46Indiener:	Aron	Scheffer



2 – preadvies:	ontraden

• Toevoeging:	Een	voorstel	en/of	maatregel	toevoegen	om	de	wens	
voor	gelijk	salaris	tussen	vrouw	en	man	te	bewerkstelligen.	
Bijvoorbeeld	een	wet	indienen	dat	de	gemeente	verplicht	om	een	
vrouw	evenveel	salaris	te	geven	als	een	man,	of	een	wetsvoorstel	dat	
aantoonbare	verschillen	in	salaris	tussen	vrouw	en	man	strafbaar	en	
beboetbaar wordt	gesteld.	Ook	kan	gedacht	worden	aan	het	opzetten	
van	een	commissie	die	meldingen	van	ongelijk	salaris	onderzoekt	en	
bemiddeld	in	een	oplossing.	
• Advies:	Ambitie	in	het	programma	is	helder.	Geen	uitwerking	in	
programma	opnemen.

47Indiener:	Aron	Scheffer



35	– preadvies:	ontraden

• Invoegen	nieuwe	paragraaf	bij	vaderschapsverlof:	“Betaald	
zwangerschaps- en	ouderschapsverlof:
Gemeenteorganisaties	breiden	het	zwangerschaps- en	ouderschapsverlof	
voor	(aanstaande)	moeders	uit	tot	minstens	20	weken,	volgens	het	voorstel	
van	het	Europees	Parlement	voor	de	EU	(in	2010).”	
• Advies:	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.

48Indiener:	Alida	v/d	Veen



11	– preadvies:	overnemen

• Kiezen	welke	termijn	geldt	voor	zwangerschapsverlof	van	partners	
van	vrouwen	die	een	kind	hebben	gebaard.
Op	blz 26	2e	kolom,	regel	26	wordt	een	termijn	genoemd	van	2	
maanden.
Maar	op	blz 36	kolom	2	regel	1	wordt	gezegd	vaderschapsverlof	gaat	
naar	6	weken.	
• Advies:	Voorstel	is	om	de	zinsnede	op	pagina	36	(waarin	wordt	
gesproken	over	'zes	weken')	te	schrappen

49Indiener:	Reinie Kaas



39	– preadvies:	ontraden

• Was:	De	gemeente	Amsterdam	biedt	werk	aan	evenveel	mannen	als	
vrouwen.	
• Wordt:	De	gemeente	Amsterdam	geeft	mannen	en	vrouwen	gelijke	
kansen	op	werk.	
• Advies:	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.

50Indiener:	afdeling	Zuid



39	– preadvies:	ontraden

• Was:	De	gemeente	Amsterdam	voert	een	partnerschapsverlof	in	van	twee	maanden	voor	de	
partners	van	net	bevallen	vrouwen.

• Wordt:	De	gemeente	Amsterdam	voert	een	partnerschapsverlof	in	van	twee	weken	voor	de	
partners	van	net	bevallen	vrouwen.	

• Advies:	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.

51Indiener:	afdeling	Zuid



53	– preadvies:	gewijzigd	overnemen

• Tekst:
maar	we	zouden	het	goed	vinden	als	er	een	museum	over	het	
slavernijverleden	komt.	
• Te	wijzigen	naar
..’we	zijn	grote	voorstander	van	een	museum	over	het	
slavernijverleden	en	steunen	het	onderzoek	hiernaar.’	
• 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.

52Indiener:	Dennis	Boutkan



18	– preadvies:	ontraden

• Amsterdam	helpt	nieuwkomers	Nederlands	te	leren	[aanvulling:	met	als	
doel	ze	maximaal	voor	te	bereiden	op	een	kans	op	de	arbeidsmarkt.	Doen	
we	dat	niet,	dan	is	de	kans	groot	dat	een	tijdelijk	probleem,	structureel	
wordt	en	dat	willen	we	niet.	Kans	op	passend	werk	is	het	grootst	bij	
taalniveau	B1	waar	nu	niveau	A2	verplicht	is.	Op	dit	moment	haalt	86%	
niveau	A2	en	stopt	daarna.	We	gaan	nieuwkomers	informeren	over	het	
belang	en	de	mogelijkheden	om	taalniveau	B1	te	halen.	Daarnaast	zetten	
we	in	op	een	hoge	kwaliteit	van	het	taalonderwijs	voor	nieuwkomers,	
omdat	op	dit	moment	34%	van	hen	niet	op	tijd	slaagt.]	
• 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.

53Indiener:	Tom	Leenders	e.a.



41	– preadvies:	overnemen

• Was	“Alle	vormen	van	discriminatie	hebben	onze	aandacht.	
• Wordt	“We	doen	niet	aan	selectieve	verontwaardiging:	Alle	vormen	
van	discriminatie	hebben	onze	aandacht.”	
• Advies:	Goede	tekstsuggestie

54Indiener:	afdeling	Zuid



63H– preadvies:	ontraden

• discriminatie	van	moslims	vervangen	door	godsdienstige	overtuiging	
(m.n.	joden	en	moslims).	
• Advies:	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.

55Indiener:	studiecie.	Centrum



62B– preadvies:	ontraden

• Amendement:	toevoegen	na	...	beschikbaar	voor	buurtinitiatieven	
een	extra	zin:	De	boekwaarde	van	buurtaccommodaties	in	eigendom	
van	de	Gemeente	wordt	op	nul	afgewaardeerd.	
• De	uitwerking	van	de	ambitie	in	concrete	(boekhoudkundige)	
maatregelen	vinden	we	voor	dit	programma	te	gedetailleerd.

56Indiener:	afd.	Zuidoost



58– preadvies:	overnemen

• •	Het	(nieuwe)	tekstvoorstel;	“Wij	streven	ernaar	om	een	inclusief	
inspraakorgaan	van	jongeren	op	te	richten,	waarin	de	diversiteit	van	
de	stad	zoveel	mogelijk	gewaarborgd	wordt”.	
• Wij	delen	het	streven	naar	diversiteit	van	een	jongerenraad	en	zijn	
voor	dit	voorstel.

57Indiener:	Jonge	Socialisten



15– preadvies:	ontraden
• Wij	starten	een	EXPERIMENT	BASISINKOMEN	AMSTERDAM.
Dit	experiment	vindt	plaats	in	drie	verschillende	buurten	in	Amsterdam.	In	elk	van	die	drie	buurten	krijgen	
±350	willekeurig	gekozen	burgers	twee	jaar	lang	maandelijks	een	onvoorwaardelijk	basisinkomen	van	€1100.	
Naast	die	individuele	burgers	wordt	in	het	onderzoek	ook	hun	directe	omgeving	betrokken:	leden	uit	
hetzelfde	huishouden,	buren,	sleutelfiguren	en	instanties	uit	de	buurt.	
Een	breed	scala	van	variabelen/effecten	wordt	gevolgd:	persoonlijk	welbevinden,	maatschappelijk	bezig	zijn,	
gezondheid,	scholing/studie,	energie	toe-/afname,	meer/minder	werken	{betaald	en	onbetaald),	inkomen,	
schulden,	consumptief	gedrag	etc.	etc.	
Universiteiten,	onderzoeksinstituten	worden	uitgenodigd	dit	onderzoek	te	faciliteren.	Het	gaat	niet	alleen	om	
houden	van	interviews	en	invullen	van	enquet̂e	formulieren,	ook	zijn	vormen	van	participerend	onderzoek	
gewenst.	
Raadpleging	voor	dit	onderzoek	verdient	nadrukkelijk	het	boek	van	Guy	Standing	‘Basic	income	and	how	can	
we	make	it	happen’.	Hij	besluit	namelijk	zijn	boek	met	een	aantal	regels,	voorwaarden	waaraan	een	
onderzoek	voor	een	Basisinkomen	Experiment	zou	moeten	voldoen.	
Een	idee	is	wellicht	een	van	die	drie	groepen	een	groep	van	bijstanders	(uit	een	buurt)	te	laten	zijn	die	hun	
bijstand	‘inruilen’	voor	een	onvoorwaardelijk	basisinkomen	van	€1100	per	maand.

• Advies:	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

58Indiener:	Erik	Binsbergen



hoofdstuk:

Goed	werk;	eerlijk	loon	voor	
iedereen

59



14b	– preadvies:	gewijzigd	overnemen

• wijzigen	in:	“Een	deel	van	hen	is	uit	vrije	keuze	en	volle	overtuiging	
ZZP-er.”
• Advies:	Overnemen	met	weglating	van	het	woord	"gelukkig"

60Indiener:	Jochem	Floor

Overnemen	met	weglating	van	het	woord	"gelukkig"Overnemen	met	weglating	van	het	woord	"gelukkig"



34– preadvies:	gewijzigd	overnemen

• Kolom1,	toevoegen	vanaf	regel	30:
De	gemeente	stimuleert	en	financiert	eigen	werkcoöperaties	van	langdurig	en	
kansloze	werklozen.	
Kolom	2,	toevoegen	vanaf	regel	6:
We	ondersteunen	het	opstarten	van	een	zelfstandige	onderneming	vanuit	een	
uitkering.	Maar	de	gemeente	waakt	ervoor,	dat	mensen	vanuit	een	uitkering	door	
werkgevers	in	een	zzp-baan	worden	gesluisd,	die	slechts	een	schijnconstructie	
vormt	om	onder	werkgeverslasten	uit	te	komen,	terwijl	het	in	feite	om	een	
dienstverband	gaat.	De	WPI	en	het	UWV	stimuleren	opzet	van	werkcoöperaties	
door	werklozen	in	zelfbeheer,	gebaseerd	op	gedeelde	zeggenschap	en	
verantwoordelijkheid:	emancipatie.	
• Advies:	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.	

61Indiener:	Alida	v/d	Veen



32– preadvies:	ontraden

• invoegen	bij	regel	7:	
“We	garanderen	bij	alle	Amsterdamse	overheidsinstanties	en	stellen	aan	alle	bedrijven,	
waar	de	gemeente	opdrachten	aan	geeft	of	mee	samenwerkt,	als	voorwaarde,	dat	zij	op	
alle	functieniveaus	arbeidsgehandicapten	in	dienst	nemen	onder	inachtneming	van	ieders	
capaciteiten,	dus	niet	alleen	op	de	onderste	trede	van	de	ladder.	Alle	werkgevers	moeten	
hier	hun	verantwoordelijkheid	nemen.”	

• Advies:	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.

62Indiener:	Alida	v/d	Veen



33	– preadvies:	ontraden

• in	regel	11-14	schrappen:	
“Bijvoorbeeld	in	de	thuiszorg,	bij	het	schoonhouden	van	de	stad,	om	regels	op	
straat	te	handhaven,	concier̈ges	op	school,	toezicht	in	het	openbaar	vervoer,	(...),	
buurtconcier̈ges.”	
• in	regel	21-22-26	schrappen:
“zoals	gastheren	en	gastvrouwen	op	uitgaanspleinen	en	in	drukke	gebieden”	en	
“basisbanen”.	
• 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.

63Indiener:	Alida	v/d	Veen



16	– preadvies:	gewijzigd	overnemen

• Goed	Werk;	naast	een	leefbaar	inkomen	voor	iedereen	i.p.v.
Goed	werk	en	eerlijk	loon	voor	iedereen	- de	PvdA	is	er	zo’n	beetje	
voor	opgericht.	In	onze	visie	is	werk	meer	dan	een	bron	van	inkomen.	
Goed	werk	betekent	behalve	bestaanszekerheid	sociale	contacten,	
ontplooiing	van	je	talent	en	voldoening.	Het	gevoel	dat	je	meedoet	in	
de	samenleving.	Wie	geen	baan	heeft,	of	maandelijks	maar	moet	
afwachten	hoeveel	werk	en	loon	hij	of	zij	ontvangt,	leeft	voortdurend	
in	onzekerheid.	Bestaansonzekerheid,	die	nog	altijd	te	veel	
Amsterdammers	ervaren.	
• Advies:	Overnemen,	maar	zinsnede	eerlijk	loon	"voor	iedereen"	
schrappen	want	we	hebben	het	in	dit	hoofdstuk	over	(betaald)	werk.

64Indiener:	Johan	Horeman



62C– preadvies:	ontraden

• Tussenvoegen	in	de	zin	WIj willen	experimenteren	na	....	
leertrajecten,	regelarme	bijstand	en	bijverdienen	met	behoud	van	
uitkering.
De	laatste	zin	Wij	volgen	...	vervalt.	
• Advies:	
De	term	'basisinkomen'	kent	verschillende	definities.	De	ruimte	voor	
experimenten	wordt	breed	benoemd	en	biedt	gelegenheid	om	hierin	
innovatieve	projecten	te	starten.

65Indiener:	Zuidoost



8	– preadvies:	ontraden

• na	regel	9	toevoegen:
“Wij	ondersteunen	initiatieven	om	te	experimenteren	met	
basisinkomen	in	Amsterdam.”
• Advies:	
We	zijn	voor	experimenten,	maar	niet	onder	de	term	basisinkomen.	
Zie	ook	preadviezen	bij	andere	amendementen	inzake	het	
basisinkomen.

66Indiener:	Yoram Krozer



54	– preadvies:	overnemen

• Tekst:
Wij	zetten	ons	in	voor	wie	niet	uit	eigen	keuze	flexwerker	of	zzp’er is	
geworden	en	flexibilisering	op	de	arbeidsmarkt	proberen	we	waar	
mogelijk	te	bestrijden	
• Te	wijzigen	naar:
Wij	zetten	ons	in	voor	wie	niet	uit	eigen	keuze	flexwerker	of	zzp’er is	
geworden	en	doorgeslagen	flexibilisering	op	de	arbeidsmarkt	
proberen	we	waar	mogelijk	te	bestrijden	
• Advies:	
Maakt	de	tekst	specifieker.

67Indiener:	Dennis	Boutkan



52	– preadvies:	ontraden

• Tekst	
Naar	Engels	voorbeeld	willen	we	in	Nederland	het	begrip	‘living	wage’	
of	‘loon	waarvan	je	kunt	leven’	introduceren.	
• Te	wijzigen	naar	
Naar	Engels	voorbeeld	willen	we	in	Nederland	het	begrip	‘living	wage’	
of	‘leefbaar	loon’	introduceren.	
• Advies:	De	vertaling	van	living	wage (loon	waarvan	je	kunt	leven)	
staat	goed	in	de	tekst.	Leefbaar	loon	is	geen	goed	Nederlands.

68Indiener:	Dennis	Boutkan



10H	– preadvies:	ontraden

• invoegen:	
• Werk	dat	door	mensen	wordt	verricht	in	het	kader	van	een	taakstraf	
mag	niet	langer	regulier	werk	vervangen.	Gestraften	wordt	het	werk	
na	afloop	van	de	straf	als	vaste	baan	aangeboden.	
• Advies:	Resocialisatie	is	inderdaad	belangrijk	evenals	werk	voor	
iedereen;	maar	niet	specifiek	voor	ex-gedetineerden	in	de	vorm	van	
een	vast	contract.

69Indiener:	Johan	van	Schaik



14C– preadvies:	ontraden

• Toevoegen	bullet:	- Een	ZZP-er	is	iemand	die	zijn	positie	verbetert	door	werk	als	
zelfstandige	uit	te	voeren.	Indien	zulke	werkzaamheden	structureel	worden	verricht	
tegen	een	tarief	dat	lager	ligt	dan	het	equivalent	van	een	modaal	uurloon,	kan	
worden	aangenomen	dat	het	schijnzelfstandigheid	betreft.	Veelal	onder	die	
omstandigheden	is	dat	werkelijk	het	geval.	Schijnzelfstandigheid	gaat	gepaard	met	
(grove)	onderbetaling,	onderverzekering	en	financiële	kwetsbaarheid	van	de	
betrokkene.	Het	doet	afbreuk	van	een	gezonde	arbeidsmarkt	en	vormt	een	
methode	voor	het	afwentelen	van	(normale	werkgevers-)lasten	op	de	
maatschappij.	Uiteindelijk	is	ook	de	gemeente	via	de	maatschappelijke	vangnetten	
de	dupe	van	dergelijke	misstanden.	Van	partners	van	de	gemeente	worden	deze	
praktijken	daarom	niet	geaccepteerd.	Indien	zij	zich	hieraan	schuldig	maken	wordt	
daartegen	door	de	gemeente	zoveel	als	mogelijk	opgetreden.	
• Advies:	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.

70Indiener:	Jochem	Floor



17	– preadvies:	overnemen

• Vervang	laatste	zin	“Wij	volgen	ook	elders	in	het	land	experimenten	
met	regelarme	uitkering	en	het	basisinkomen.”	door	“Wij	gaan	
experimenten	met	andere	opvattingen	over	werk	niet	uit	de	weg	en	
zullen	streven	naar	het	faciliteren	van	praktijkgerichte	experimenten	
basisinkomen.”	
• Advies:	Nuttige	toevoeging.	Zie	ook	pradvies bij	amendement	15.

71Indiener:	Johan	Horeman



5– preadvies:	overnemen

• Verbetervoorstel:	"Dat	vinden	we	onacceptabel	en	blijven	we	hard	
bestrijden."	
• Advies:	Goede	toevoeging

72Indiener:	Aron	Scheffer



62D	– preadvies:	overnemen

• Toevoegen	achter	....	ervaringsdeskundigen.	Jongeren	die	weten	hoe	
het	toegaat	worden	ingezet	bij	voorlichting	op	scholen	over	het	
omgaan	met	geld	en	de	gevaren	van	schulden.	
• De	inzet	van	ervaringsdeskundigen	om	dit	onderwerp	op	de	aandacht	
te	brengen,	vinden	wij	een	goede	suggestie.

73Indiener:	Zuidoost



14D	– preadvies:	ontraden

• Voorstel:	deze	bullet schrappen
• Advies:	Er	bewust	voor	gekozen	om	dit	aspect	twee	keer	te	laten	
benoemen	in	het	programma.		

74Indiener:	Jochem	Floor



37– preadvies:	ontraden

• Voeg	toe	na	“Amsterdam	bevindt	zich	in	een	periode	van	ongekende	
welvaart.	Des	te	schrijnender	is	het	dat	er	nog	altijd	kinderen	zijn	die	
in	armoede	opgroeien.”	
• “Wij	realiseren	ons	dat	de	kinderen	in	armoede	veelal	veroorzaakt	
worden	door	overheidsbeleid.	Wij	vinden	dat	elk	kind	moet	kunnen	
meedoen	en	vinden	daarom	dat	het	overheidsbeleid	moet	zorgen	dat	
kinderen	en	hun	ouders,	en	alleenstaanden	en	ouderen	niet	in	
armoede	terecht	komen.”	
• Advies:	De	huidige	tekst,	en	daarna	de	voorstellen,	komen	overeen	
met	het	amendement.	We	vinden	de	huidige	tekst	daarbij	tekstueel	
beter.

75Indiener:	Johan	Horeman



37– preadvies:	ontraden

• Voeg	toe	na	“Amsterdam	bevindt	zich	in	een	periode	van	ongekende	
welvaart.	Des	te	schrijnender	is	het	dat	er	nog	altijd	kinderen	zijn	die	
in	armoede	opgroeien.”	
• “Wij	realiseren	ons	dat	de	kinderen	in	armoede	veelal	veroorzaakt	
worden	door	overheidsbeleid.	Wij	vinden	dat	elk	kind	moet	kunnen	
meedoen	en	vinden	daarom	dat	het	overheidsbeleid	moet	zorgen	dat	
kinderen	en	hun	ouders,	en	alleenstaanden	en	ouderen	niet	in	
armoede	terecht	komen.”	
• Advies:	De	huidige	tekst,	en	daarna	de	voorstellen,	komen	overeen	
met	het	amendement.	We	vinden	de	huidige	tekst	daarbij	tekstueel	
beter.

76Indiener:	Johan	Horeman



hoofdstuk:

Een	economie	die	werkt	voor	
iedereen

77



43– preadvies:	gewijzigd	overnemen

• Toevoegen:	“We	betalen	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.	
• 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."

78Indiener:	Zuid



38	– preadvies:	ontraden

• Voeg	toe	na	“Economisch	gaat	het	Amsterdam	voor	de	wind.	Maar	
het	gaat	ons	niet	om	de	cijfers.”	
• “Hoewel,	een	leefbaar	inkomen	is	weer	te	geven	in	cijfers.	Om	die	
reden	vinden	we	dat	het	inkomen	waarvan	men	goed	kan	leven	in	
Amsterdam	bepaald	wordt	en	als	maatstaf	gehanteerd	wordt	voor	
economische	activiteit	en	sociale	voorzieningen.	Groei	moet	een	
leefbare	vooruitgang	opleveren	voor	alle	Amsterdammers:	...”	
• Advies:	Een	terecht	punt,	maar	het	wordt	al	uitgebreid	gemaakt	op	
bladzijde	35	waar	wordt	gesproken	over	het	inkomen	waarvan	je	kunt	
leven	(living	wage)

79Indiener:	Johan	Horeman



63i– preadvies:	ontraden

• We	voeren	actief	beleid	om	de	beste	én	meest	verantwoordelijke	
bedrijven	naar	de	regio	Amsterdam	te	halen,	voor	zover	mogelijk	
i.v.m.	de	beschikbaarheid	van	passende	voorzieningen	voor	de	
medewerkers	van	die	bedrijven,	en	voor	zover	verantwoord	om	
verdere	oververhitting	van	de	woningmarkt	met	bijbehorende	
prijsopdrijving	in	Amsterdam	en	de	regio	te	voorkomen.

• Advies:	De	alinea	bevat	alle	elementen	die	het	amendement	ook	
noemt	en	bevat	geen	als/dan	redeneringen.	Wij	geven	de	voorkeur	
aan	de	huidige	tekst.

80Indiener:	studiecie.	Binnenstad



7– preadvies:	ontraden
• Stop	de	verdere	groei	van	Schiphol	
• Verantwoorde	groei	Schiphol	in	overleg	met	de	omgeving	
• Vijfhonderdduizend	vluchten	per	jaar	is	meer	dan	genoeg.	De	overlast	voor	omwonenden	heeft	de	kritische	
grens	bereikt.	

• Schiphol	mag	alleen	groeien	boven	de	vijfhonderdduizend	bewegingen	als	voldaan	wordt	aan	de	
Aldersafspraken.	Dit	betekent	dat	na	2020	de	milieuwinst	wegens	stillere	vliegtuigen	eerlijk	wordt	verdeeld	
over	de	omgeving	(minder	geluidhinder)	en	de	luchtvaartsector	(ruimte	voor	extra	luchtverkeer).	
Amsterdam	beschikt	over	aandelen	in	Schiphol.	We	zitten	daar	niet	voor	spek	en	bonen,	om	alleen	maar	ja	
te	knikken	bij	de	voorstellen	van	de	directie	van	de	luchthaven.	Amsterdam	houdt	vast	aan	haar	
deelnemingen	en	voert	actief	invloed	uit	op	de	bedrijfsvoering.	Schiphol	biedt	veel	werkgelegenheid,	maar	
we	zijn	kritisch	op	de	plannen	voor	verdere	groei	en	zouden	het	liefst	zien	dat	budgetvluchten	uitwijken	naar	
andere	vliegvelden.	
Low-budgetvluchten	moeten	voortaan	uitwijken	naar	regionale	vluchthavens.	Schiphol	kan	zo	een	hub	
blijven	voor	internationale	lijnvluchten.	
Voor	nabije	Europese	bestemmingen	worden	schonere	alternatieven	voor	het	vliegtuig	gestimuleerd.	

• Advies:	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.

81Indiener:	Bob	Polak



10i– preadvies:	ontraden

• “De	overlast	voor	omwonenden	heeft	de	kritische	grens	bereikt.”	
• Wijzigen	in
De	geluids- en	stank	overlast	voor	mens,	plant	en	dier	hebben	niet	
alleen	de	kritische	grens	bereikt	maar	in	veel	gevallen	overschreden	
en	in	elk	geval	het	incasseringsvermogen	overschreden.	
• Advies:	Huidige	tekst	is	helder,	voorstel	tekst	maakt	het	onnodig	
gecompliceerd.

82Indiener:	Johan	van	Schaik



60a– preadvies:	ontraden

• Amendement	1	na:	"De	overlast	voor	omwonenden..."	Toevoegen:	"	
Vliegen	boven	dichtbevolkt	gebied	levert	gevaar	op	voor	de	
bewoners,	zoals	op	4	oktober	1992	bleek	bij	de	Bijlmerramp.	De	les	
van	die	ramp	hebben	we	geleerd."	
• Advies:	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	vreselijke	gevolgen.	Echter,	hieraan	
is	geen	directe	actie	gekoppeld	in	die	zin	dat	we	geen	vliegverkeer	
meer	zouden	toelaten	boven	dichtbevolkt	gebied.

83Indiener:	Lourens	Burger



60b– preadvies:	ontraden

• Amendement	2	Nieuwe	bullit:	 De	vliegpaden	die	over	
aaneengesloten	dichtbevolkte	stedelijke	gebieden	lopen,	worden	
gesloten.	Dit	betekent	het	buiten	gebruik	nemen	van	de	
Buitenveldertbaan	en	de	Schiphol	Oost	baan.
• 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	genoemde	
banen	betekent	voor	de	luchthaven	dat	er	te	weinig	capaciteit	
ontstaat,	terwijl	ook	bij	bepaalde	windrichtingen	te	weinig	banen	
beschikbaar	zullen	zijn.

84Indiener:	Lourens	Burger



10j– preadvies:	ontraden

• “We	stoppen	met	city marketing.”
Wijzigen	in:
We	brengen	city marketing	tot	basale	proporties	terug.	Deze	richt	zich	
voortaan	met	name	op	de	promotie	van	de	andere	delen	en	hun	
eigenschappen	van	de	stad	en	van	haar	omgeving	(MRA).	
• Advies:	programma	bevat	een	duidelijk	statement;	niet	nuanceren.

85Indiener:	Johan	van	Schaik



47G– preadvies:	ontraden

• De	hotelstop	blijft	van	kracht.	Hotels	met	een	aantoonbare	
meerwaarde	voor	buurten	buiten	het	centrum	zijn	nog	wel	mogelijk.	
Zodra	het	verbod	op	airbnb is	gerealiseerd	moet	bezien	worden	of	dit	
consequenties	heeft	voor	het	hotelbeleid.
• Advies:	De	tekst	in	het	programma	is	helder	en	we	willen	geen	
als/dan	redenering	toevoegen

86Indiener:	Bouwe	Olij



63j– preadvies:	ontraden

• Wijzig	de	tekst	”Een	hotelstop	moet	ook	echt	een	hotelstop	zijn.	Alleen	
daar	waar	een	hotel	duidelijk	een	meerwaarde	biedt	voor	de	buurt	
volgens	de	buurtbewoners	staan	we	nieuwe	hotels	toe”	als	volgt:	
• Een	hotelstop	moet	ook	echt	een	hotelstop	zijn.	Daarom	halen	we	de	
uitzonderingen	op	de	hotelstop	uit	de	huidige	hotelstrategie	en	
wijzen	we	bovendien	alle	aanvragen	af	waarvoor	de	gemeente	nog	
geen	juridisch	bindende	verplichtingen	is	aangegaan
• Advies:	Staat	elders	al	genuanceerd	in	het	programma

87Indiener:	studiecie.	Binnenstad



3– preadvies:	ontraden

• Njet:	Verbetervoorstel:	Vervangen	met:	"Het	niet	luisteren	door".	
• Advies:	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.

88Indiener:	Aron	Scheffer



4– preadvies:	ontraden

• Beter	goed	gejat	dan	slecht	bedacht.	Verbetervoorstel:	Vervangen	
met:	"Naar	Rotterdams	voorbeeld".

• Advies:	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.

89Indiener:	Aron	Scheffer



6– preadvies:	ontraden

• Van	eeeh Rotterdam:	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.
• Advies:	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.

90Indiener:	Aron	Scheffer



61	– preadvies:	gewijzigd	tekstvoorstel

• Het	tekstvoorstel	betreft	de	toevoeging	ambachten	in	de	Pijp	(	dit	is	
een	andere	categorie	dan	winkeliers:	denk	daarbij	aan	meubelmakers,	
meubelrestauratoren,	glas	in	lood,	metaalbewerking,	leer	e.a.)
• Advies:	Wij	stellen	voor	om	'binnenstad'	te	vervangen	door	'stad'.	
Voor	het	specifieke	punt	over	de	Pijp	verwijzen	we	naar	de	
buurtprogramma's.

91Indiener:	Iriri Schrijer



63k	– preadvies:	ontraden

• We	willen	deze	evenementen	leuk	houden	voor	zowel	bezoekers	als	omwonenden.	We	
willen	daarom	een	forse	beperking	van	het	huidige	aantal	van	ca.	2000	festivals	en	
evenementen	per	jaar	en	een	goede	spreiding	van	locaties	naar	de	randen	van	de	stad.	
Daar	bevinden	zich	echter	veel	parken,	natuurgebieden	en	volkstuincomplexen,	die	
vooral	bedoeld	zijn	voor	ontspanning	in	rust	en	stilte	en	daarom	feitelijk	geen	
geluidsoverdracht	verdragen.	Ook	moet	rekening	worden	gehouden	met	de	bewoners	
van	aangrenzende	gemeenten,	want	spreiding	mag	niet	leiden	tot	verplaatsing	van	
geluidsoverlast.Daartoe is	tijdig	overleg	met	die	buurgemeenten	nodig.	De	
geluidsoverlast	van	alle	evenementen	moet	worden	verminderd- om	de	
spraakverstaanbaarheid	binnenshuis	met	gesloten	ramen	te	garanderen,- om	de	
gehoorschade	van	bezoekers	te	beperken	conform	advies	van	de	GGD’en- en	om	de	
bewoners	hun	nachtrust	te	gunnen	door	een	absolute	sluitingstijd	van	2300	uur,	rekening	
houdend	met	de	behoeften	van	kinderen,	ouderen	en	werknemers	die	vroeg	moeten	
opstaan.

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

92Indiener:	studiecie.



63m	– preadvies:	gewijzigd	overnemen

• We	knokken	voor	het	behoud	van	het	karakter	van	winkelstraten.	We	
passen	bestemmingsplannen	aan	om	te	voorkomen	dat	ongewenste	
functies	zich	vestigen.	Dus	niet	nog	meer	verkooppunten	van	
• ‘to go’	eet- of	drinkwaar,	of	andere	vestigingen	die	specifiek	op	toeristen	
zijn	gericht.	Om	te	voorkomen	dat	het	overal	hetzelfde	wordt	nemen	we	
de	nodige	brancheringsmaatregelen om	het	specifieke	eigen	karakter	per	
winkelgebied	in	stand	te	houden.
We	reguleren	onder	meer	met	de	nieuwe	Omgevingswet.	De	
samenwerking	met	winkelstraat-managers	en	bewonersorganisaties	gaan	
we	versterken.	
• 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	rechtstreeks	te	raadplegen).

93Indiener:	studiecie.



63l	– preadvies:	ontraden

• We	willen	het	succesvolle	24-uursbeleid	van	burgemeester	Van	der	
Laan	voortzetten,	wat	overigens	niet	betekent	dat	er	nog	meer	24-
uurs	uitgaansgelegenheden	bij	zouden	moeten	komen.
• Advies:	De	toevoeging	betekent	dat	er	nergens	meer	een	24	uurs	
voorziening	bij	zou	mogen	komen	en	dat	vinden	we	een	te	grote	
beperking.

94Indiener:	studiecie.



47i	– preadvies:	overnemen

• We	geloven	in	publiek-private	constructies	als	de	NV	Zeedijk	en	
1012Inc.....	
• Advies:	prima	aanvulling

95Indiener:	Bouwe	Olij cs.



51– preadvies:	ontraden

• Tekst
De	openbare	ruimte	is	van	ons	allemaal.	We	accepteren	daarom	niet	
dat	er	zomaar	illegaal	deelfietsen	worden	geplaatst	in	de	stad	of	dat	
er	op	andere	wijze	geld	wordt	verdiend	aan	onze	openbare	ruimte.	
• Te	wijzigen	naar:	De	openbare	ruimte	is	van	ons	allemaal	en	
vercommercialisering	gaan	we	tegen.	We	accepteren	daarom	niet	dat	
er	geld	wordt	verdiend	aan	onze	openbare	ruimte	en	dat	er	
bijvoorbeeld	zomaar	illegaal	deelfietsen	worden	geplaatst	in	de	stad.	
• Advies:	we	vinden	dit	geen	tekstverbetering

96Indiener:	Boutkan.



hoofdstuk:

Goed	onderwijs	voor	gelijke	
kansen	
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62E– preadvies:	ontraden

• Amendement.	Toevoegen	na	....	steeds	minder	voorkomen	in	
Amsterdam.	Brede	scholen	met	een	brugklas	krijgen	een	bonus.	
• Advies:	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.	

98Indiener:	Zuidoost.



62F– preadvies:	gewijzigd	overnemen

• Toevoegen	achter	...	Niveau	dat	bij	ze	past.	Brede	scholen	krijgen	
extra	middelen	om	huiswerkbegeleiding	en	bijlessen	mogelijk	te	
maken	zonder	financiel̈e	drempels	voor	kinderen	met	ouders	met	een	
smalle	beurs.
• Advies:	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.

99Indiener:	Zuidoost.



63N– preadvies:	ontraden

• Ons	Amsterdam	kent	alleen	goede	scholen.	We	herintroduceren	de	
ondersteunende	teams,	die	scholen	die	door	de	inspectie	als	zwak	zijn	
bestempeld,	coachen	en	helpen.	
• De	huidige	tekst	is	specifieker.	Geen	reden	om	die	aan	te	passen.

100Indiener:	Studiecie.	Binnenstad



48– preadvies:	ontraden

• Het	probleem	dat	sommige	studenten	vanwege	het	ontbreken	van	
een	verklaring	omtrent	gedrag	(VOG)	geen	stage	kunnen	krijgen,	en	
de	opleiding	dus	niet	kunnen	afronden,	gaan	we	oplossen	door	betere	
voorlichting	aan	studenten	en	afspraken	hierover	te	maken	met	de	
verstrekker	van	de	VOG	verklaringen,	Dienst	Justis’
• Advies:	Het	VP	gaat	over	onze	ambities	en	is	compact.	De	toevoeging	
geeft	al	een	hele	specifieke	invulling	van	de	uitvoering	en	is	hier	
onnodig.

101Indiener:	Boutkan



63O– preadvies:	overnemen

• Huidige	tekst:
We	willen	niet	alleen	meer	betaalbare	studentenkamers,	maar	ook	
meer	starterswoningen,	zodat	studenten	na	hun	studie	ook	in	
Amsterdam	kunnen	blijven	wonen.
Tekstvoorstel:
We	investeren	in	studentenkamers	en	kamers	voor	andere	
Amsterdamse	jongeren,	en	in	starterswoningen.
• Advies:	goede	aanvulling

102Indiener:	Studiecie.	Binnenstad



hoofdstuk:

Een	schone	en	
klimaatneutrale stad

103



10K– preadvies:	ontraden

• “Wij	zijn	voor	duurzaam	– al	is	dit	woord	wel	platgetrapt.	Weinig	
begrippen	die	zo	gekaapt	zijn	door	belangengroepen,	technocraten	
en	bedrijven	op	zoek	naar	een	beter	imago.	We	gebruiken	liever	de	
gewone	taal	die	er	ooit	voor	bedoeld	was.”	
• Vervang	deze	tekst	door:
“Ook	in	milieuopzicht	zijn	we	voor	duurzaamheid”	
• Advies:	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.

104Indiener:	Johan	van	Schaik.



14i	– preadvies:	ontraden

• “Het	weren	van	diesels	uit	de	stad	werkt.	De	milieuzones	van	
Amsterdam	worden	daarom	strenger,	wij	zetten	in	op	snelle	
complete	ontdieseling.	Vooral	voor	personenauto’s,	want	daarvoor	
zijn	goede	alternatieven.	Aan	het	eind	van	de	komende	
collegeperiode	mogen	uitsluitend	diesel(vracht)auto’s	van	de	
schoonste	generaties	(euro	5	en	euro	6)	de	stad	in.	Het	laatste	
verkeer	met	dieselmotoren	(personenauto’s	en	busjes	volgens	euro	
5	en	euro	6)	wordt	uiterlijk	in	2025	geheel	de	toegang	ontzegd.	
Meer	vervuilende	lichte	dieselvoertuigen	(tot	en	met	euro	4)	
worden	al	eerder	beperkt,	ook	via	het	parkeerregime.”	
• Advies:	Programma	is	inderdaad	ambitieus.	Bij	uitwerking	streven	
naar	maximale	haalbaarheid	en	vertaling	in	concrete	maatregelen.	

105Indiener:	Jochem	Floor.



10L– preadvies:	ontraden

• “De	volkstuinen	in	de	stad	worden	zoveel	mogelijk	behouden.”	
Wijzigen	in
Het	aantal	volkstuinparken	wordt	in	het	kader	van	de	metropoolregio	
afgestemd	op	de	behoefte.	Hun	plaats	is	niet	in	geluidszones	van	
vlieg- en	snelwegverkeer	anders	dan	wanneer	zij	voldoende	tegen	de	
geluidsoverlast	en	luchtvervuiling	beschermd	worden.	Om	zich	te	
onderscheiden	van	vakantieparken	e.d.	moeten	zij	zo	dicht	mogelijk	
bij	de	stedelijke	bebouwing	liggen,	te	voet	en	per	fiets	goed	
bereikbaar.	
• Advies:	We	hebben	een	programma	op	hoofdlijnen;	tekst	is	te	
gedetailleerd.

106Indiener:	Johan	van	Schaik.



14E	– preadvies:	ontraden

• Schrappen:	en	auto’s
Decentrale	energie	opslag	is	nuttig	en	dient	een	doel	in	het	energienet.	
Deze	oplossing	heeft	echter	betrekking	op	hele	grote,	onhandige	accu’s	op	
wielen.	Dat	komt	neer	op	het	handhaven	van	veel	extra	blik	voor	een	extra	
doel.	De	inzet	moet	juist	gericht	zijn	op	minder	blik	en	daartoe	is	dit	geen	
goede	methode.	Het	vormt	bovendien	te	minder	een	oplossing	in	
Amsterdam.	In	Amsterdam	wordt	naar	verhouding	weinig	in	eigen	garages	
en	op	eigen	opritten	geparkeerd.	In	Amsterdam	wordt	extra	blik	juist	vaak	
meer	op	straat	geparkeerd.	De	huidige	formulering	effent	het	pad	naar	
subsidiëren	van	extra	blik	op	straat	of	snellere	vulling	van	de	
buurtparkeergarage.	Indiener:	Jochem	Floor	
• Advies:	Auto's	met	accu's	kunnen	op	sommige	plaatsen	wel	degelijk	dienen	
voor	de	opslag	van	energie	die	bijvoorbeeld	's	nachts	gebruikt	wordt.

107Indiener:	Jochem	Floor.



59	– preadvies:	overnemen

• Het	(nieuwe)	tekstvoorstel;	“Daarnaast	zorgen	wij	ervoor	dat	de	200	
werknemers	van	de	centrale	weer	zo	snel	mogelijk	aan	de	slag	
kunnen”.	
• Advies:	Goede	aanvulling.	Als	Gemeente	dit	wil	moet	ze	ook	haar	
verantwoordelijkheid	nemen	voor	de	medewerkers	van	de	centrale.

108Indiener:	JS	Amsterdam.



9	– preadvies:	gewijzigd	overnemen

• na	regel	17	toevoegen:	“Wij	ondersteunen	het	havenbedrijf	
Amsterdam	bij	herinrichting	van	haar	gehele	gebied	tot	het	hart	van	
de	Europese	duurzame	innovaties	in	de	woningbouw,	industrie,	
transport,	cultuur	en	energieproductie.”	
• Advies:	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.”

109Indiener:	Yoram Krozer.



12	– preadvies:	gewijzigd	overnemen

• Schrap	regel	21	en	maak	een	nieuw	kopje.	Voorstel:	Duurzame	
oplossing	voor	afval	Of:	Afval	worden	grondstoffen	
• Advies:	Voorstel	nieuw	kopje:	'Afval	wordt	grondstof'

110Indiener:	Reinie Kaas.



13	– preadvies:	gewijzigd	overnemen

• Toevoegen	aan	regel	15:	Regenwater	hoort	in	de	bodem	of	naar	
tijdelijke	bergingen.
Toevoegen	aan	regel	22:	Ook	worden	pleinen	multifunctionele	
waterpleinen	om	water	tijdelijk	te	bergen,	zoals	bij	het	Mirandabad
• Advies:	1e	deel	tekstvoorstel	overnemen,	2e	deel	niet	(te	specifiek)

111Indiener:	Reinie Kaas.



hoofdstuk:

Makkelijk	onderweg	door	
een	mooie	stad
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14H	– preadvies:	ontraden

• “Al	het	gemotoriseerd	verkeer	op	de	weg	en	op	het	water	willen	wij	in	2025	
uitstootvrij	laten	zijn.	Er	moeten	daarom	meer	parkeerplekken	met	elektrisch	
opladen	komen,	bij	voorkeur	snelladers.”	wijzigen	in:	
• “Al	het	gemotoriseerd	verkeer	op	de	weg	en	op	het	water	is	in	2025	zo	
uitstootarm	mogelijk.	Er	moeten	capaciteit	met	elektrisch	opladen	bijkomen,	
bij	voorkeur	met	snelladers.	Ook	worden	er	vier	waterstof	tankstations	
aangelegd.	Verder	moeten	alle	vervoermiddelen	met	tweetakt	motoren	
uiterlijk	in	2021	de	stad	uit.	Alsmede	toevoegen	extra	bullet:	- Ook	
werkmaterialen	moeten	zoveel	mogelijk	uitstootvrij	worden.	Vanaf	2021	wordt	
een	vergunningplicht	ingevoerd	voor	werkmaterialen	met	tweetaktmotoren	en	
dieselmotoren.	Datzelfde	geldt	ook	voor	gemotoriseerd	verkeer	op	het	water.”
• Advies:	Programma	is	inderdaad	ambitieus.	Bij	uitwerking	streven	naar	
maximale	haalbaarheid	en	vertaling	in	concrete	maatregelen.

113Indiener:	Jochem	Floor



63p– preadvies:gewijzigd overnemen

• Er	is	een	minimale	doorloopruimte	van	2	meter	nodig.	Terrasregels	
moeten	hierop	worden	afgestemd	en	stoepen	die	smaller	zijn	dan	2	
meter	moeten	geheel	vrij	blijven	van	obstakels.	
• Advies:	
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	kinderwagens	en	scootmobiels de	ruimte	nodig	
hebben,	een	nieuwe	norm	vaststellen	van	2	meter	gaat	veel	verder.	

114Indiener:	studiecie.	centrum



14F	– preadvies:	ontraden

• “Meer	woonstraten	in	de	stad	worden	autovrij	gemaakt	om	er	speel-
en	leefstraten (woonerf)	van	te	maken.”	
• Wijzigen	in:	“Meer	woonstraten	en	grachten	in	de	stad	worden	
autoluw	gemaakt	om	er	speel- en	leefstraten (woonerf)	van	te	
maken.”
• Advies:	T.b.v.	grachten	wordt	afzonderlijk	voorstel	gedaan	in	dit	
hoofdstuk,	namelijk	proef	met	één	kant	autovrij.

115Indiener:	Jochem	Floor



14G– preadvies:	ontraden

• Toevoegen	na	“woonstraten”:	“en	grachten.”	
• Advies:	T.b.v.	grachten	wordt	afzonderlijk	voorstel	gedaan	in	dit	
hoofdstuk,	namelijk	proef	met	één	kant	autovrij.

116Indiener:	Jochem	Floor



14j– preadvies:	overnemen

• Invoegen	na	‘We	zorgen	voor’:	“ruimschoots	voldoende”;

zodat	de	tekst	komt	te	luiden:	‘We	zorgen	voor	ruimschoots	
voldoende	schone	en	veilige	openbare	toiletten	voor	iedereen,	dus	
ook	voor	vrouwen.’	
• Advies:	Goede	suggestie	om	de	ambitie	op	dit	vlak	te	verhogen.

117Indiener:	Jochem	Floor



42– preadvies:	gewijzigd	overnemen

• Toevoegen:	“De	eind	2016	vastgestelde	nota	Stedelijk	Kader	
Buitenreclame	geeft	veel	te	veel	ruimte	aan	verdere	toename	van	
buitenreclame	in	de	openbare	ruimte.	We	moeten	terug,	of	liever	
vooruit,	naar	het	in	2016	door	het	stadsbestuur	verlaten	motto:	
minder	reclame,	meer	kwaliteit!”	
• Advies:	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.

118Indiener:	Zuid



63Q– preadvies:	overnemen

• Het	tekort	aan	fietsparkeerruimte	is	alleen	op	te	lossen	als	
(schrappen	van:eindelijk)	serieus	werk	wordt	gemaakt	van	het	
verwijderen	van	ongebruikte	fietsen	en	fietswrakken.	Fietsers	die	
hun	fiets	laten	registreren	hebben	voorrang	bij	overdekte	en	
beveiligde	fietsparkeer-garages.	Achtergelaten	fietsen	worden	zo	
makkelijk	gedetecteerd	en	afgevoerd	en	hergebruikt.	
• Eens	met	schrappen	van	‘eindelijk’	

119Indiener:	studiecie.

eens	met	schrappen	van	"eindelijk"



14K– preadvies:	overnemen

• Toelichting:	De	OV-fiets	is	een	merk,	behorend	bij	NS.	Wellicht	is	de	
keuze	voor	een	Amsterdamse	aanbieder	als	Flickbike of	van	een	
andere	aanbieder	veel	aantrekkelijker.	Die	keuzevrijheid	moet	niet	
worden	geblokkeerd.	
• Advies:	Deelfietsen	is	inderdaad	een	betere	benaming,	OV	fiets	is	een	
merknaam.

120Indiener:	Jochem	Floor



14L	– preadvies:	gewijzigd	overnemen

• regel	1	en	2,	na	“daarom	komen	er	2500	plekken	bij	voor	deelauto’s	in	
de	stad”:	 Voorstel	toevoeging:	“Om	deze	snelle	groei	mogelijk	te	
maken	en	veel	eigen	auto’s	snel	te	vervangen	wordt	voor	24-uurs	
deelauto’s	met	vaste	standplaats	een	eigen	0-tarief	aan	
parkeerleges	ingevoerd.	Ook	wordt	de	voucherregeling	voor	
besteding	aan	autodelen	bij	inleveren	van	een	parkeervergunning	
hernomen.”
• Advies:	Alternatieve	toevoeging:	"en	zoeken	we	naar	manier	om	
gebruik	ervan	te	stimuleren."	De	voorgestelde	toevoegingen	in	het	
amendement	zijn	sympathiek,	maar	te	gedetailleerd.

121Indiener:	Floor



63	R– preadvies:	overnemen

• Het	aantal	parkeervergunningen	in	de	binnenstad	en	de	19de	-eeuwse	
wijken	wordt	fors	verminderd	in	overleg	met	de	bewoners,	in	ruil	
daarvoor	volgt	herinrichting	van	delen	van	de	openbare	ruimte,	
zoveel	mogelijk	afgestemd	op	wensen	van	omwonenden.

• Advies:	akkoord

122Indiener:	studiecommissie



63S– preadvies:	gewijzigd	overnemen

• Schrap	de	woorden	“We	introduceren	ook	vergunningszones	waar	
bezoekers	niet	en	alleen
bewoners	kunnen	parkeren”.

• Advies:	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

123Indiener:	studiecommissie



10M	– preadvies:	ontraden

• Betaald	parkeren	voor	bezoekers	wordt	in	de	hele	stad	ingevoerd.	
Mits	de	ruimte	dit	toelaat	wordt	in	de	gehele	stad	het	parkeren	voor	
inwoners	in	hun	woonomgeving	gratis	voor	één	auto	en	een	tweede	
auto	voor	de	huidige	prijs	voor	een	vergunning.	
• Contrair	aan	ons	programma

124Indiener:	Johan	van	Schaik



47L	– preadvies:	ontraden

• Voor	alle	garages	wordt	de	opheffingsnorm	op	straat	minimaal	1	:	1.	
Dat	wil	zeggen	voor	elke	parkeerplaats	in	een	garage	gaat	er	
tenminste	1	parkeerplaats	van	straat.	Dit	geldt	ook	voor	garages	die	in	
aanbouw	zijn	zoals	de	Boerenwetering/Albert	Cuypgarage.	Voor	de	
Frans	Halsbuurt betekent	dit	dat	deze	parkeervrij	gemaakt	wordt.	De	
straten	worden	“fietsstraten”	waar	de	“auto	te	gast”	is.	Het	huidige	
aantal	parkeerplaatsen	op	straat	wordt	volledig	gecompenseerd	in	de	
Boerenwetering/Albert	Cuypgarage
• Advies:	Het	is	een	te	groot	detailniveau	in	een	verkiezingsprogramma	
om	de	parkeerplekken	aan	te	wijzen	die	rondom	de	parkeergarage	
opgeheven	worden.	

125Indiener:	Bouwe	Olij cs



63t	– preadvies:	ontraden

• Sinds	de	invoering	van	de	Taxiwet	is	het	chaos	op	de	taximarkt.	Er	zijn	
te	veel	taxi’s	en	ze	zijn	wisselend	van	kwaliteit.	Het	weren	van	illegale	
taxichauffeurs	krijgt	de	hoogste	prioriteit.

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

126Indiener:	studiecommissie



63u	– preadvies:	ontraden

• Het	is	niet	te	begrijpen	wat	wordt	bedoeld	met	de	woorden:	Wij	
willen	de	scheiding	tussen	de	opstap- en	belmarkt	opheffen.
Tekstvoorstel:
Zo	formuleren	dat	het	begrijpelijk	wordt.	
• binnen	de	context	van	deze	paragraaf	(taxivervoer)	is	het	duidelijk

127Indiener:	studiecommissie

binnen	de	context	van	deze	paragraaf	(taxivervoer)	is	het	duidelijk



63v	– preadvies:	overnemen

• Het	GVB	realiseert	steeds	betere	resultaten	en	daar	zijn	we	trots	op.	
Tegelijk	bezuinigt	het	Rijk	enorm	op	ons	openbaar	vervoer.	Wij	zullen	
daarom	bij	het	Rijk	en	de	vervoersregio	pleiten	voor	meer	financiële	
armslag	voor	het	GVB.	
• Advies:	terechte	aanvulling	op	de	tekst

128Indiener:	studiecie.	



14m– preadvies:	ontraden

• Voorstel	wijzigen:	“We	gaan	snel	over	op	duurzame	energiedragers	en	
aandrijvingsvormen.”	
• Zie	ons	preadvies	bij	amendement	47O	(wat	we	wel	overnemen)

129Indiener:	Jochem	Floor



47O– preadvies:	overnemen

• Brandstoffen	vervangen	door	energie	
• Goede	tekstuele	verbetering.

130Indiener:	Olij c.s.



10N	– preadvies:	ontraden

• “Metro’s	en	sommige	trams	moeten	‘s	nachts	doorrijden.”	
• Wijzigen	in:
Metro’s	en	trams	en	bussen	die	aansluiting	geven	op	de	metro	
moeten	’s	nachts	doorrijden	en	in	elk	geval	tot	02.00	uur.	
• Advies:	Niet	nuanceren	in	programma,	invulling	is	uitwerking.

131Indiener:	Johan	van	Schaik



47S	– preadvies:	origineel	ingetrokken,	
gewijzigd	overnemen
• De	drukte	op	de	ponten	wordt	snel	aangepakt	onder	andere	door	de	
veerponten	IJ-plein	en	Distelweg	vaker	te	laten	varen	met	grotere	
ponten
• Wij	stellen	voor	om	onder	andere	te	schrappen	in	de	nieuwe	tekst	en	
alle	veerdiensten	te	benoemen.

132Indiener:	Olij cs



10O	– preadvies:	ontraden

• vervoernet,	samen	met	onze	regiopartners.”	
• Hierna	invoegen:
De	inwoners	van	de	vervoersregio	moeten	rechtstreeks	of	tenminste	
meer	invloed	krijgen	op	de	vorming	van	het	bestuur	van	de	
vervoersregio.	
• Advies:	Voorstel	is	te	vergaand	(pleidooi	voor	verkiezingen?)	maar	de	
democratische	legitimatie	is	wel	een	punt	van	aandacht.

133Indiener:	Van	Schaik



10P	– preadvies:	ontraden

• “65-Plussers	met	Stadspas	mogen	gratis	reizen	met	het	OV.	
• Wijzigen	in:
Bezitters	van	een	stadspas	met	groene	stip	mogen	gratis	reizen	
• Advies:	In	het	programma	wordt	een	duidelijke	keuze	gemaakt	voor	
deze	groep.	Dat	is	de	ambitie.

134Indiener:	Van	SChaik



10Q	– preadvies:	ontraden

• Schrappen:	“We	streven	ernaar	dat	het	OV	op	termijn	gratis	wordt	
voor	Iedereen”	
• Advies:	Programma	bevat	op	dit	punt	een	duidelijke	politieke	keuze	
en	een	ambitie	voor	de	toekomst.

135Indiener:	van	Schaik



14N– preadvies:	ontraden

• Passengers Terminal:
Voorstel:	schrappen	gehele	alinea	“we	verplaatsen…toeristische	
plekken.
• Advies:	Zie	voorstel	om	amendement	47u	op	dit	punt	(PTA)	over	te	
nemen.	

136Indiener:	Floor

Zie	voorstel	om	amendement	47K	op	dit	punt	(PTA)	over	te	nemen.



47Q– preadvies:	ontraden

• Schrappen:We streven	ernaar	dat	het	OV	op	termijn	gratis	wordt	voor	
iedereen.	Toelichting:	Het	OV	gratis	voor	iedereen,	ongeacht	
inkomen,	gaat	veel	te	ver,	is	niet	nodig	en	onbetaalbaar.	OV	gratis	
voor	stadspashouders	is	een	realistischer	wens.
• Tekstvoorstel:
• Vervangen	door:We gaan	ons	inzetten	voor	gratis	OV	voor	alle	
Stadspashouders.
• Advies:	Onze	ambitie	is	gratis	OV	voor	iedereen,	we	willen	deze	
ambitie	niet	afzwakken.

137Indiener:	Olij



47R	– preadvies:	origineel	ingetrokken,	
gewijzigd	overnemen
• Schrappen:Het GVB	realiseert	steeds	betere	resultaten	en	daar	zijn	
we	trots	op.	Tegelijk	bezuinigt	het	Rijk	enorm	op	ons	openbaar	
vervoer.	Wij	vinden	daarom	dat	de	gemeente	het	voor	het	zeggen	
moet	hebben	bij	het	GVB.
• Advies:	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.	

138Indiener:	Bouwe	Olij



47U	– preadvies:	overnemen

• We	onderzoeken	nut	en	noodzaak	van	verplaatsing	van	de	
passagiersterminal
• Advies:	Aanpassing	van	deze	tekst	door	verdere	besluitvorming	voor	
te	bereiden	met	onderzoek	is	in	het	kader	van	zorgvuldigheid	een	
goed	voorstel.	

139Indiener:	Olij



63x	– preadvies:	overnemen

• De	belangrijkste	oorzaak	van	ongevallen	is	het	gedrag	van	
verkeersdeelnemers.	Er	komen	meer	handhavers	om	roekeloos	rijgedrag	
aan	te	pakken	en	de	maximumsnelheid	van	30	km/uur	te	handhaven.	Met	
name	is	veel	meer	inzet	van	en	strenger	optreden	door	de	politie	nodig,	
ook	tegen	de	vele	fietsers	die	door	rood	rijden	of	andere	verkeersregels	
overtreden.	Kinderen	moeten	veilig	naar	school	en	ouderen	veilig	over	
straat.	We	zorgen	dat	kinderen	en	ouderen	zonder	obstakels	op	de	stoep	
kunnen	lopen	en	pakken	onveilige	situaties,	bijvoorbeeld	door	gebrekkig	
zicht,	aan.	Voor	kinderen	dient	er	voldoende	speelplek	te	zijn

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

140Indiener:	studiecie.



63y	– preadvies:	ontraden

• We	willen	meer	gebruik	gaan	maken	van	de	vaarwegen	voor	
transport	van	goederen.	Dat	zal	echter	pas	goed	van	de	grond	
komen	als	bepaalde	bedrijfstakken	daartoe	krachtig	worden	
gestimuleerd,	zoals	bijvoorbeeld	de	in	het	Centrum	zo	dominante	
horeca.	
• Advies:	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.

141Indiener:	studiecie.



hoofdstuk:

Kunst	en	cultuur	voeden	de	
samenleving	in	elke	zin

142



63z	– preadvies:	overnemen

• Huidige	tekst:
Voor	jongeren	komt	er	meer	cultuur	waaraan	zij	zelf	behoefte	hebben,	
zoals	rapstudio’s.
Tekstvoorstel:
....	zoals	rapstudio’s	en	andere	oefenruimten	voor	jongeren.	
• Advies:	goede	aanvulling

143Indiener:	studiecommissie



63aa	– preadvies:	ontraden

• Tekstvoorstel	voor	toe	te	voegen	tekst:	
• Naast	een	stadsbouwmeester	stellen	we	ook	een
bouwmeester	openbare	ruimte	aan,	die	de	verrommeling van	de	
openbare	ruimte	en	wildgroei	van	objecten,	van	overheid	en	
particulieren,	tegengaat.	
• Advies:	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.

144Indiener:	studiecommissie



62g	– preadvies:	ontraden

• Toevoegen	aan	...	De	gemeente	gaat	de	OBA	zodanig	ondersteunen	
dat	in	wijken	waar	laaggeletterdheid	meer	dan	gemiddeld	speelt	een	
toegankelijke	basisvoorziening	bestaat	die	voldoet	aan	vastgelegde	
kwaliteitseisen
• Advies:	De	rol	van	de	OBA	in	het	tegengaan	van	laaggeletterdheid	is	
ons	inziens	voldoende	benoemd	in	dit	hoofdstuk.

145Indiener:	Zuidoost



hoofdstuk:

Veilig	jezelf	kunnen	zijn	in	
Amsterdam

146



63bb	– preadvies:	ontraden

• V	oorstel:
Het	woord	‘njet’	vervangen	door	‘afwachtende	houding’.	Motivering:
Dat	klinkt	minder	stellig,	is	genuanceerder.	
• Njet'	is	een	populaire	manier	om	de	ervaring	van	de	bewoners	van	de	
afwachtende	houding	te	omschrijven.	

147Indiener:	Studiecommissie



63cc	– preadvies:	ontraden

• Tekstvoorstel:toevoegen na	identiteit:	of	geloofsovertuiging...;	
Motivering:doet recht	aan	eerdergenoemde	gelovigen.
• Advies:
In	het	woord	'gelovigen'	zit	al	besloten	dat	het	geloof	een	belangrijk	
onderdeel	is	van	de	identiteit	van	die	persoon.	Een	overbodige	
toevoeging.

148Indiener:	Studiecommissie



63dd	– preadvies:	ontraden

• Suggestie:korte uitleg	van	de	daar	genoemde	inzet	van	innovatieve	
instrumenten	is	nu	onduidelijk	wat	daarmee	wordt	bedoeld.
• Advies:
Strekking	van	de	tekst	is	dat	innovatie	vraagt	om	een	open	geest.	
Nadere	detaillering	lijkt	ons	in	het	programma	nu	overbodig.

149Indiener:	Studiecommissie



63ee	– preadvies:	ontraden

• Tekstvoorstel:
Wij	zetten	er	ons	voor	in	om	in	iedere	buurt	een	politiesteunpunt	te	
vestigen.	Motivering:
Huidige	tekst	veronderstelt	dat	de	gemeente	gaat	over	het	vestigen	
van	politiesteunpunten.	
• Advies:	
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.

150Indiener:	Studiecommissie



49	– preadvies:	overnemen

• Te	wijzigen
Prostitutiebeleid	en	mensenhandel	
• (zonder	seksuele	intimidatie)
• Advies:	De	indiener	heeft	gelijk,	de	drie	thema's	zijn	wezenlijk	anders.

151Indiener:	Dennis	Boutkan



31– preadvies:	ontraden

• Nieuwe	paragraaf:	Prostitutie	is	geen	arbeid;	herinvoering	van	het	
bordeelverbod	via	onze	APV:
Amsterdam	dringt	de	bordelenbranche	fors	terug	en	gaat	proswtuées	
intensiever	benaderen	om	gedwongen	prostitutie	op	te	sporen	en	
mogelijkheid	bieden	om	eruit	te	stappen.	Wij	bestrijden	pooiers	en	
exploitanten:	niemand	mag	voordeel	trekken	uit	het	(zich)	prostitueren	van	
een	ander.!	Daarom	voeren	wij	het	bordeelverbod	opnieuw	in:	exploitanten	
krijgen	geen	vergunningen	meer	om	geld	te	verdienen	aan	prostitutie	van	
anderen.	Proswtuées	hebben	alleen	recht	op	eigen	verdiensten.	
• Advies:	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.

152Indiener:	Alida	v/d	Veen



50– preadvies:	overnemen

• Tekst
Gesis	naar	vrouwen,	uitschelden	van	homo’s	en	andere	vormen	van	
seksuele	intimidatie	en	ongepast	gedrag	op	straat	worden	verboden	
via	de	APV.	
• Te	wijzigen	naar
Gesis	naar	vrouwen,	uitschelden	van	LHBTI’s en	andere	vormen	van	
seksuele	intimidatie	en	ongepast	gedrag	op	straat	worden	verboden	
via	de	APV.	

153Indiener:	Dennis	Boutkan



55– preadvies:	ontraden

• We	halen	alles	uit	de	kast	aan	procedures	om	te	voorkomen	dat	er	
verdachte	vastgoedtransacties	plaatsvinden.	
• Hierna	toevoegen	
• We	halen	alles	uit	de	kast	aan	procedures	om	te	voorkomen	dat	er	
verdachte	vastgoedtransacties	plaatsvinden	en	letten	daarbij	ook	op	
buitenlandse	geldstromen.	
• Advies:	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.

154Indiener:	Dennis	Boutkan



56– preadvies:	overnemen

• Tekst	
• Slachtoffers	van	mensenhandel	helpen	we	om	een	nieuw	en	veilig	
bestaan	op	te	bouwen.	Onze	aanpak	uit	het	verleden	werkt	en	zullen	
we	blijven	verbeteren.	Wij	zijn	voorstander	van	initiatieven	als	Eigen	
Raam.	
• Wijzigen	naar	
• Slachtoffers	van	mensenhandel	en	arbeidsuitbuiting	helpen	we	om	
een	nieuw	en	veilig	bestaan	op	te	bouwen.	Onze	aanpak	uit	het	
verleden	werkt	en	zullen	we	blijven	verbeteren.	Wij	zijn	voorstander	
van	initiatieven	als	My	Red	Light	(project	Eigen	Raam).	

155Indiener:	Dennis	Boutkan



63GG– preadvies:	overnemen

• Tekstvoorstel
...	‘hersteld	wordt’	vervangen	door	‘hersteld	kan	worden’.	Motivering:
Omdat	herstellen	niet	altijd	gewenst	zal	zijn	en	niet	altijd	zal	lukken	
• Akkoord

156Indiener:	studiecommissie



63FF– preadvies:	overnemen

• p.	93,	kolom	2	regel	21
Tekstvoorstel:
De	woorden	‘op	een	podium	in	de	Balie’	vervangen	door:	‘op	een	
podium	in	een	debatcentrum’.
Motivering:
Waarom	hier	in	het	bijzonder	De	Balie	noemen?	
• Terecht

157Indiener:	studiecommissie

Goede	tekstuele	aanpassing.



hoofdstuk:

De	gezondste	stad	van	
Nederland

158



63HH– preadvies:	ontraden

• Hoofdstuk	De	gezondste	stad	van	Nederland	
• p.	98,	kolom	1	regel	5
.....heeft	de	PvdA	de	afgelopen	jaren	de	Amsterdamse	aanpak	
eenzaamheid	bedacht.
Moet	zijn	....	Aanpak	eenzaamheid
p.	99,	kolom	1	regel	1
‘Zowel	de	eigen	bijdrage’	wijzigen	in	‘De	eigen	bijdrage’.
p.99,	kolom	2	regel	4
Amsterdamse	zorgwoningen	worden	voortaan	niet	meer	toegewezen	
via	de	Woningwet	maar	via	het	Wmo-loket.
Toevoegen:	in	samenwerking	met	corporaties.	

159Indiener:	studiecommissie

Goede	tekstuele	aanpassing.



14O	– preadvies:	ontraden

• Toevoegen:	(tijdens	de	economische	crisis	zijn	veel	mensen	hun	huis	
kwijt	geraakt,)	“,	wat	vrijwel	altijd	voert	tot	verdere	sociale	
verkommering.	Wij	willen	dit	voorkomen.”
• Op	zich	juiste	constatering,	maar	geen	noodzakelijke	toevoeging	in	
deze	inleiding	op	deze	paragraaf.	

160Indiener:	Jochem	Floor

Goede	tekstuele	aanpassing.



14P	– preadvies:	ontraden

• Toevoegen	na	“De	gemeente	moet	huisuitzettingen	zoveel	mogelijk	voorkomen”	(1e	
zinsdeel):	“Zowel	door	ontruiming	huur,	als	door	executie	bij	koop/erfpacht,	samen	met	
…	schuldeisers.”	Voorts,	regel	2347,	toevoegen	een	extra	bullet:	- De	gemeente	
intervenieert	bij	executieverkoop	van	woningen	door	schuldeisers	om	zo	mogelijk	
executieverkoop	te	voorkomen	of	tenminste	een	goede	opbrengst	te	bewerkstelligen.

• "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."

161Indiener:	Jochem	Floor

Goede	tekstuele	aanpassing.



62H– preadvies:	ontraden

• Toevoegen	na	...	zonder	zwemdiploma.	De	gemeente	sluit	een	
convenant	met	de	basisscholen	en	faciliteert	dat	alle	kinderen	met	de	
noodzakelijke	zwemdiploma's	naar	het	voortgezet	onderwijs	door	
kunnen.	
• Dit	betreft	uitwerking	van	de	ambitie,	dat	niet	in	detail	hoeft	te	
worden	opgenomen	in	dit	programma.

162Indiener:	Zuidoost

Goede	tekstuele	aanpassing.



10R– preadvies:	ontraden

• “Zwakke	sportverenigingen	krijgen	hulp	van	professionele”	
• Wijzigen	in:
Zwakke	sportverenigingen	kunnen	hulp	krijgen	van	professionele	
•

• Voorgestelde	tekst	is	passiever.	We	houden	vast	aan	de	ambitie.

163Indiener:	Van	Schaik

Goede	tekstuele	aanpassing.



10S– preadvies:	ontraden

• “krijgen	extra	geld.”
• Wijzigen	in:	krijgen	subsidie.
• Advies:	Subsidie	is	ook	geld

164Indiener:	Van	Schaik

Goede	tekstuele	aanpassing.



10T– preadvies:	ontraden

• De	verhuur	van	ruimte	in	buurthuizen	voor	sport- en	
beweegactiviteiten	wordt	gelijkgeschakeld	met	de	tarieven	van	
sporthallen.	Ook	de	huurprijs	van	gymnastieklokalen	wordt	op	een	en	
dezelfde	hoogte	gebracht.	
• Onze	politieke	ambitie	is	dat	het	laag	houden	van	de	prijzen	van	
belang	is	voor	de	verenigingen	en	de	stad.

165Indiener:	Van	Schaik

Goede	tekstuele	aanpassing.



hoofdstuk:

Financien en	bestur
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36– preadvies:	ontraden

• “Amsterdam	streeft	naar	afzonderlijke	stedenbanden	met	Tel	Aviv	en	
Ramallah.	Gemeenten	zijn	niet	verantwoordelijk	voor	het	beleid	van	hun	
nationale	regeringen,	maar	kunnen	juist	bijdragen	aan	de	onderlinge	
dialoog.	Een	driehoeksband	wordt	niet	gewenst	door	Ramallah	en	ook	niet	
door	Tel	Aviv.	Als	Amsterdam	met	deze	steden	afzonderlijk	een	
vriendschapsband	sluit,	kunnen	wij	wel	werken	aan	verzoening,	ook	door	
Israëlische	en	Palestijnse	gemeentebestuurders,	burgers,	scholieren	en	
kinderen	uit	te	nodigen	voor	bezoeken	aan	Amsterdam,	die	hier,	als	zij	
willen,	ook	elkaar	kunnen	ontmoeten.”
• Advies:	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.	

167Indiener:	Alida	v/d	Veen

Goede	tekstuele	aanpassing.Onze	politieke	ambitie	is	dat	het	laag	houden	van	de	prijzen	van	belang	is	
voor	de	verenigingen	en	de	stad.



47V– preadvies:	overnemen

• Nieuwe	tekst:
Aanvullen	na:	,met	bijbehorende	zeggenschap,	taken,	bevoegdheden	
en	middelen.	
• Dit	is	waar	de	PvdA	altijd	vóór	is	geweest,	dus	goede	toevoeging.

168Indiener:	Bouwe	Olij c.s.



47W– preadvies:	origineel	ingetrokken,	
gewijzigd	voorstel
• 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.	

169Indiener:	Bouwe	Olij c.s.



Tot	volgende	week!
Ledenvergadering	over	Kandidatenlijst	

donderdag	14	december	
De	Nieuwe	Liefde

Inloop	vanaf	19.30	uur
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