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Uitkomsten PvdA Amsterdam Ledenpanel 1 
Verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2022 

 
 
Analyse 
In oktober stellen de leden van de PvdA Amsterdam het verkiezingsprogramma voor de Gemeenteraadsverkiezingen 
2022 vast. De verkiezingsprogrammacommissie van de PvdA Amsterdam wil zoveel mogelijk leden betrekken bij het 
schrijven van het nieuwe programma en organiseert daarom twee Ledenpanels: digitale meningspeilingen in de vorm van 
een lijst stellingen en vragen over belangrijke onderwerpen waar de leden hun mening over kunnen geven. Van 25 mei 
t/m 6 juni 2021 heeft de PvdA Amsterdam het eerste ledenpanel over het verkiezingsprogramma gehouden. Dit 
ledenpanel ging over de onderwerpen: 
▪ Wonen 
▪ Duurzaamheid en milieu 
▪ Leefbaarheid en veiligheid.  
De vragenlijst was tot stand gekomen in samenwerking met Het Rode Nest, die ook voor de verwerking van de resultaten 
en de analyse van dit ledenpanel verzorgde. 
 
Uiterlijk in de week van 21 juni ontvangen alle leden met een mailadres een verslag met resultaten van Ledenpanel 1 en 
van Ledenpanel 2. Dit verslag wordt ook op de website van de PvdA Amsterdam gepubliceerd. 
 
Aan het ledenpanel hebben in totaal 344 leden (= 11,5% van het aantal via de mail uitgenodigde leden) deelgenomen. Dit 
is een tegenvallende score. Aan het laatste ledenpanel dat de PvdA Amsterdam in juni 2019 organiseerde hadden 693 
leden deelgenomen, een antwoordpercentage van 19,2%. Dat is een opvallend verschil. 
 
De verschillen tussen groepen respondenten 
Allereerst waren enkele vragen opgenomen om de respondenten te kunnen categoriseren. Zowel de leeftijdscategorie als 
de duur van het lidmaatschap van de respondenten komen redelijk overeen met die van het totale ledenbestand van de 
PvdA Amsterdam. 
Wij hebben ook geanalyseerd of er verschillen waren in de uitkomsten per onderdelen van de categorieën.  
Er bleken wel enkele nuanceverschillen te zijn. Zo zijn de respondenten uit stadsdeel Zuidoost neutrale over de stelling 
dat in vooroorlogse buurten de gemeente woningisolatie moet subsidiëren in plaats van investeren in collectieve 
warmtenetten en vinden het een minder goed idee als de gemeente de prostitutie van de Wallen naar elders in de stad 
gaat verplaatsen. De respondenten uit West zijn meer voor het krimpen van Schiphol om woningbouw mogelijk te maken, 
maar die uit Centrum zijn het minder met die stelling eens. De respondenten uit Nieuw-West zijn uitgesproken negatiever 
over het legaliseren van harddrugs. Interessant wat om te bezien hoe de respondenten uit Nieuw-West hebben 
gereageerd op de stelling die Nieuw-West aangaat: “In Amsterdam Nieuw-West mag de cultuurhistorische waarde van de 
panden de aanpak van woningtekort niet belemmeren.” Zij waren het relatief gezien meer eens met deze stelling. 
De respondenten die sinds 2020 lid zijn geworden zijn positiever over het legaliseren van harddrugs en negatiever over 
preventief fouilleren. De respondenten die sinds 2000-2009 lid zijn, zijn negatiever over het legaliseren van harddrugs, 
evenals die uit de categorie 1980-1989. De respondenten die vòòr 1970 lid zijn geworden zijn er minder voorstander van 
dat buurtbewoners voorrang moeten krijgen bij het kopen of huren van nieuwbouwwoningen. 
Wat betreft de antwoorden per leeftijdscategorie valt op dat zowel de respondenten t/m 29 jaar als die uit de categorie 
30 t/m 39 jaar positiever staan over het legaliseren van harddrugs en negatiever over preventief fouilleren. De 
respondenten van 70 jaar staan negatiever over het legaliseren van harddrugs. 
Verder zijn er geen grote verschillen zijn in de antwoorden per leeftijdscategorie of duur van het lidmaatschap. 
 
Beantwoording van de vragen 
De eerste vraag ging over het verdeelvraagstuk. De respondent mocht voor nieuw beleid 100 euro besteden aan de 
onderwerpen uit het verkiezingsprogramma. Wonen, Armoedebestrijding, Onderwijs, Zorg en Welzijn en Milieu en 
duurzaamheid scoorden het hoogst.  
 

Begindatum: 
Einddatum: 
Live: 
Vragen: 

25-05-2021 
06-06-2021 
13 dagen 
20 

 Aantal contacten: 
Respondenten: 
Gedeeltelijk geantwoord: 
Totaal beantwoord: 
Gemiddelde invultijd:  
Uitnodiging bekeken: 

2.985 
344 (11,5%) 
22 (6,4%) 
322 (93,6%) 
15 min. 14 sec. 
1.711 (57,3%) 
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De volgende vragen gingen over het thema Wonen aan de hand van stellingen. Meer dan de helft van de respondenten 
vindt dat buurtbewoners voorrang moeten krijgen bij het kopen of huren van nieuwbouwwoningen. 66% van de 
respondenten vinden het niet goed als Amsterdam genoegen neemt met lagere bouweisen op het gebied van 
duurzaamheid als dit meer nieuwbouw oplevert. Meer dan de helft van de respondenten vindt dat Amsterdam een 
maatschappelijke vastgoedbeheerder moet oprichten die woningen van corporaties koopt, verduurzaamt en verhuurt. 
Maar bij de beantwoording van de open vraag over de overwegingen bij het standpunt over de eventuele oprichting van 
een NV Mokum blijkt dat dit toch heel genuanceerd ligt. 
De respondenten zijn verdeeld over de stelling "In Amsterdam Nieuw-West mag de cultuurhistorische waarde van panden 
de aanpak van het woningtekort niet belemmeren."  
 
De volgende serie vragen gingen over stellingen met betrekking tot het thema Duurzaamheid en milieu. Die over het 
verplicht meedoen aan een collectief warmtenet haalt geen meerderheid (47%), maar die over het in vooroorlogse 
buurten subsidiëren van woningisolatie plaats van investeren in collectieve warmtenetten wel, evenals die dat de 
gemeente op ieder geschikt dak zonnepanelen moet kunnen plaatsen. De respondenten zijn verdeeld over de stelling 
over Schiphol ("Schiphol moet krimpen om woningbouw mogelijk te maken."). 
 
De volgende vragen gingen over het thema Leefbaarheid en veiligheid. Bij de eerste vraag hierover moesten de 
respondenten een top 5 samenstellen m.b.t. zaken van veiligheid en leefbaarheid. Ondermijning, criminaliteit en geweld 
op straat, overlast woon en leefomgeving, veilig jezelf kunnen zijn en zedendelicten scoorden het hoogst. 
De respondenten zijn verdeeld over het voornemen van de gemeente om de prostitutie van de Wallen naar elders in de 
stad te verplaatsen.  
Wat betreft het legaliseren van teel en verkoop van drugs is een meerderheid van de respondenten het daarmee eens als 
het om softdrugs gaat, terwijl dat bij harddrugs het tegenovergestelde is. 
 
Vervolgens werden enkele vragen gesteld over preventief fouilleren. De meeste genoemde argumenten voor of tegen 
preventief fouilleren werden als belangrijk of zeer belangrijk gevonden. Alles overziend is een meerderheid voor gerichte 
wapencontroles met behulp van preventief fouilleren. 
 
Open slotvraag 
In totaal hebben 95 respondenten de moeite genomen om bij de slotvraag nog een nadere persoonlijke toelichting te 
geven. Het levert een schat aan informatie op. Daarbij werden tal van verschillende elementen benoemd die we hier niet 
allemaal de revue kunnen laten passeren. Het initiatief van dit ledenpanel werd gewaardeerd. Over de vragenlijst waren 
verschillende meningen: van onderwerpen die werden gemist tot de moeilijkheid van het beantwoorden. “Vragenlijst 
maakt duidelijk hoe moeilijk het is om te prioriteren als er veel belangrijk is.” 
Veel leden gaven in persoonlijke hartenkreten hun zorgen over de partij en andere zaken weer. Tevens gingen velen nog 
nader in op de onderwerpen van dit ledenpanel. Verder is men benieuwd naar het vervolg bij het tot stand komen van 
het verkiezingsprogramma. 
 
Samenvatting 
Als we de uitkomsten van dit ledenpanel geheel overzien, dan kunnen we dit als volgt samenvatten: 
De leden zijn duidelijk over de prioritering van het verkiezingsprogramma: Wonen, Armoedebestrijding, Onderwijs, Zorg 
en Welzijn en Milieu en duurzaamheid scoorden het hoogst. 
Wat betreft het thema Wonen vindt een meerderheid dat buurtbewoners voorrang moeten krijgen bij het kopen of 
huren van nieuwbouwwoningen en een ruime meerderheid vindt het niet goed als Amsterdam genoegen neemt met 
lagere bouweisen op het gebied van duurzaamheid als dit meer nieuwbouw oplevert. 
Het thema Duurzaamheid en milieu laat zien dat de respondenten in meerderheid voorstander zijn van het in 
vooroorlogse buurten subsidiëren van woningisolatie plaats van investeren in collectieve warmtenetten wel, evenals dat 
de gemeente op ieder geschikt dak zonnepanelen moet kunnen plaatsen. 
Bij Leefbaarheid en veiligheid bestond de top 5 uit: 
▪ ondermijning 
▪ criminaliteit en geweld op straat 
▪ overlast woon en leefomgeving 
▪ veilig jezelf kunnen zijn 
▪ zedendelicten. 
 
Door de antwoorden van de respondenten kunnen we concluderen dat dit ledenpanel een succes genoemd mag worden. 
De uitkomsten van dit ledenpanel vormen een goede start voor verdere discussie met de leden en de samenstelling voor 
het verkiezingsprogramma. Het is essentieel dat die discussie goed gevoerd wordt. 
 



 
 

Uitkomsten Ledenpanel 1 PvdA Amsterdam Verkiezingsprogramma Gemeenteraad 2022 Pagina 3 van 11 

Discussiepunten 
Een ledenpanel is geen doel op zich. Het is een heel goed instrument om met de leden in gesprek te gaan. De uitkomsten 
van het ledenpanel moeten altijd het startpunt zijn voor verdere discussie met de leden. Vele discussiepunten zijn uit de 
uitkomsten te halen, maar op basis van de uitkomsten hebben we de volgende discussiepunten aan de hand van 
stellingen geformuleerd: 
 
1. In plááts van woningen te koppelen aan een warmtenet worden woningen geïsoleerd. 
2. In Nieuw West mag de opzet van de oudbouw de nieuwbouw niet belemmeren. 
3. Hard drugs mogen niet gelegaliseerd. 
4. Coffeeshops moeten de woonwijken uit. 
5. Voor wonen in Amsterdam is in alle prijs categorieën en verhuurders een woonvergunning vereist. 

Bij het verlenen van de vergunning wordt het “puntenstelsel” als uitgangspunt gehanteerd. 
6. Amsterdam gebruikt zijn aandeelhouders-stem in Schiphol om deze een duurzame vervoershub te laten worden. 
7. Luchthaven Lelystad moet open. 
8. Opbrengsten van verplicht geplaatste zonnepanelen op daken gaan naar de gemeente Amsterdam 
9. Prostitutie zoals nu op de Wallen wordt in de gehele stad tegen gewerkt. 
10. Amsterdam wordt veiliger door gerichte wapencontroles en preventief fouilleren. 
11. Nieuwbouwwoningen zijn tenminste zo duurzaam als in 2020. 
12. Woningcorporatie moeten nieuwbouw plegen voor de lage en middeninkomens. 
13. Woningcorporaties die bezit verkopen worden uitgesloten van gemeentelijke subsidie. 
14. Windmolens mogen niet in Amsterdam staan. 
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Persoonlijke achtergrond 
 
1. In welk stadsdeel van Amsterdam woon je? 

 
 
2. Sinds wanneer ben je lid van de PvdA? 

 
 
3. Tot welke leeftijdscategorie behoor je? 
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Het verdeelvraagstuk bij het verkiezingsprogramma 
 
4. Stel, er komt geld vrij voor nieuw beleid. Aan welk van de volgende onderwerpen in het verkiezingsprogramma zou 
je dat dan het liefst besteden? We gaan voor het gemak uit van € 100 die je kunt verdelen. Noteer in het betreffende 
vakje van het onderwerp het bedrag in hele euro's dat je daaraan wilt toekennen. Je kunt in totaal niet meer dan 100 
euro besteden. Als je aan een onderwerp niets wilt besteden, hoef je niets in te vullen. 

 
 
Wonen 
 
5. In hoeverre ben je het eens met de volgende stelling:  
"Buurtbewoners moeten voorrang krijgen bij het kopen of huren van nieuwbouwwoningen." 
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6. In hoeverre ben je het eens met de volgende stelling:  
"Amsterdam moet genoegen nemen met lagere bouweisen op het gebied van duurzaamheid als dit meer nieuwbouw 
oplevert." 
 

 
 
7. In hoeverre ben je het eens met de volgende stelling: 
"Amsterdam moet een maatschappelijke vastgoedbeheerder oprichten die woningen van corporaties koopt, 
verduurzaamt en verhuurt." 

 
 
8. Wat zijn je overwegingen bij je standpunt over de eventuele oprichting van een NV Mokum? 
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9. In hoeverre ben je het eens met de volgende stelling: 
"In Amsterdam Nieuw-West mag de cultuurhistorische waarde van panden de aanpak van het woningtekort niet 
belemmeren." 

 
 
Duurzaamheid en milieu 
 
10. In hoeverre ben je het eens met de volgende stelling: 
"De gemeente moet Amsterdammers kunnen verplichten mee te doen aan een collectief warmtenet." 

 
 
11. In hoeverre ben je het eens met de volgende stelling: 
"In vooroorlogse buurten moet de gemeente woningisolatie subsidiëren in plaats van investeren in collectieve 
warmtenetten." 
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12. In hoeverre ben je het eens met de volgende stelling: 
"De gemeente moet op ieder geschikt dak, ook van particulieren, zonnepanelen kunnen plaatsen." 

 
 
13. In hoeverre ben je het eens met de volgende stelling: 
"Schiphol moet krimpen om woningbouw mogelijk te maken." 

 
 
Leefbaarheid en veiligheid 
 
14. Stellen van prioriteiten 
De capaciteit van politie en gemeente is beperkt. Het stellen van prioriteiten is daarom een must.  Hoeveel waarde 
hecht je aan de aanpak van de volgende zaken van veiligheid en leefbaarheid? Geef jouw top 5 aan. Welke vind je het 
belangrijkste, welke komt op de tweede plaats, op de derde, enzovoorts. 
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De antwoorden Anders, namelijk… 
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15. In hoeverre ben je het eens met het voornemen van de gemeente om de prostitutie van de Wallen naar elders in de 
stad te verplaatsen? 

 
 
16. Moet de Amsterdamse PvdA zich hard maken voor het volledig legaliseren van teelt en verkoop van harddrugs 
en/of softdrugs? 

 
 
17. Hoe belangrijk vind jij de volgende argumenten voor preventief fouilleren? 
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18. Hoe belangrijk vind jij de volgende argumenten tegen preventief fouilleren? 

 
 
19. Alles overziend: wat is uw mening over gerichte wapencontroles met behulp van preventief fouilleren? 

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

 
Rapportage: 
Het Rode Nest (www.rodenest.nl) 
11-06-2021 

http://www.rodenest.nl/

