
Amendement Verkiezingsprogramma       
 

62A 

Hoofdstuk:  
 

Paginanummer en 
kolom: 

20	kolom	2	regel	2 
 

Regelnummer:  
 

Overwegingen 
indiener: 

Toelichting: Het opknappen door investeren doen wij samen met 
bewoners. 
 
 

Tekstvoorstel: 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. 
 
 
 

Naam indiener: Nick Bolte, namens afdeling ZO 
Contactgegevens:  

 
Preadvies bestuur:  

 
Besluit ALV 
6/12/2017: 

 
 

 

62B 

Hoofdstuk:  
 

Paginanummer en 
kolom: 

28	kolom	3	 
 

Regelnummer: regel	9 
 

Overwegingen 
indiener: 

Toelichting: buurtinitiatieven hebben een plek, onderdak nodig. 
 
 

Tekstvoorstel: Amendement: toevoegen na ... beschikbaar voor buurtinitiatieven een  
extra zin: De boekwaarde van buurtaccommodaties in eigendom van 
de Gemeente wordt op nul afgewaardeerd. 
 
 

Naam indiener:  
Contactgegevens:  

 
Preadvies bestuur:  

 
 

Besluit ALV 
6/12/2017: 

 
 

 

Nummer:     
62A T/T 62F	



62C 

Hoofdstuk:  
 

Paginanummer en 
kolom: 

35	kolom	1 
 

Regelnummer: regel	4 
 

Overwegingen 
indiener: 

Toelichting. Wij volgen .... toont te weinig ambitie, Amsterdam is ook  
een stad van sociale experimenten. 
 

Tekstvoorstel: Amendement. Tussenvoegen in de zin WIj willen experimenteren na 
.... leertrajecten, regelarme bijstand en bijverdienen met behoud van  
uitkering.  
De laatste zin Wij volgen ... vervalt. 
 
 

Naam indiener:  
Contactgegevens:  

 
Preadvies bestuur:  

 
 

Besluit ALV 
6/12/2017: 

 
 

 

62D 

Hoofdstuk:  
Paginanummer en 

kolom: 
38	kolom	1 
 

Regelnummer: regel	2 
Overwegingen 

indiener: 
Toelichting. Schulden is een groeiend probleem onder jongeren. 
 
 

Tekstvoorstel: Amendement. 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. 
 

Naam indiener:  
Contactgegevens:  

 
Preadvies bestuur:  

 
 
 

Besluit ALV 
6/12/2017: 

 
 

 

62E 

Hoofdstuk:  
 

Paginanummer en 
kolom: 

51	kolom	1 
 

Regelnummer: regel	4	van	onderen 
 



Overwegingen 
indiener: 

Toelichting. Ongedeeld naar school is steeds minder vanzelfsprekend.  
Tijd om alles uit de kast te trekken. 
 
 

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

Naam indiener:  
Contactgegevens:  

 
Preadvies bestuur:  

 
Besluit ALV 
6/12/2017: 

 
 

 

62F 

Hoofdstuk:  
 

Paginanummer en 
kolom: 

52	kolom	2 
 

Regelnummer: regel 10 
 
 

Overwegingen 
indiener: 

Toelichting. Opgroeien in armoede mag op school geen afbreuk doen 
aan kansen voor kinderen. 
 
 

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

Naam indiener:  
Contactgegevens:  

 
Preadvies bestuur:  

 
 

Besluit ALV 
6/12/2017: 

 
 

 

62G 

Hoofdstuk:  
 

Paginanummer en 
kolom: 

84	kolom	kolom	2 
 

Regelnummer: regel 4. van onderen. 
 
 

Overwegingen 
indiener: 

Toelichting. Laaggeletterdheid is een groot maar ook onderschat 
probleem dat mensen verdriet doet en de samenleving tekort. 
  

Tekstvoorstel: Amendement. 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 
 
 

Naam indiener:  
Contactgegevens:  

 
Preadvies bestuur:  

 
 

Besluit ALV 
6/12/2017: 

 
 

 

62H 

Hoofdstuk:  
 

Paginanummer en 
kolom: 

102	kolom	2	regel	6	van	onderen. 
 

Regelnummer:  
 

Overwegingen 
indiener: 

Toelichting. Het moet niet kunnen dat kinderen van de basisschool  
komen zonder zwemdiploma's. 
 
 

Tekstvoorstel: Amendement. 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. 
 

Naam indiener:  
Contactgegevens:  

 
Preadvies bestuur:  

 
 

Besluit ALV 
6/12/2017: 

 
 

 


