Procedureel
Op woensdag 13 oktober 2021 is er een algemene ledenvergadering van de PvdA Amsterdam waarin
het verkiezingsprogramma wordt vastgesteld. Leden konden tot 8 oktober verbeteringsvoorstellen
(amendementen) voor het verkiezingsprogramma indienen. Deze zijn voorzien van een stemadvies
(preadvies) vanuit de verkiezingsprogrammacommissie (tevens vastgesteld door bestuur).
In dit stuk zijn alle amendementen te vinden, inclusief preadvies. Vanwege het zeer grote aantal
amendementen (226 stuks) achten de verkiezingsprogrammacommissie en het parJjbestuur het
noodzakelijk om het volgende aKandelingsvoorstel te doen, zodat er ruimte komt voor inhoudelijke
discussie:
-

De amendementen die het preadvies ‘overnemen’ hebben, worden geheel eenmalig in
stemming worden gebracht ter vaststelling, waarbij de vergadering ervoor kan kiezen om
sommige amendementen toch te bespreken.

-

De amendementen die het preadvies ‘gewijzigd overnemen’ hebben, worden ook als geheel
vastgesteld te vaststelling, waarbij de vergadering ervoor kan kiezen om sommige
amendementen toch te bespreken.

-

De amendementen die het preadvies ‘afwijzen’ hebben, zijn kandidaten voor bespreking.
Gezien de grote hoeveelheid amendementen zal er een aKandelingsvoorstel worden
voorbereid voor deze groep amendementen, met als uitgangspunt een balans tussen
enerzijds genoeg Jjd en aandacht hebben voor de grootste punten van discussie en
anderzijds recht doen aan alles wat is ingediend. Dit voorstel zal op de vergadering worden
gedaan.

Totaaloverzicht amendementen
Verkiezingsprogramma PvdA Amsterdam
Inhoudsopgave
●
●
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
●
●

Hele programma / overig
Inleiding / Visie
Betaalbaar wonen in Amsterdam
Gelijke mogelijkheden voor ieder kind
Een groene stad met rode idealen
Bereikbare en levendige buurten
Werken in de stad van de toekomst
Een veilige en leeXare stad
Gezond in Amsterdam
Investeren in sport en bewegen
Kunst en cultuur: van iedereen, voor iedereen
Een open en eerlijke overheid in dienst van de samenleving
Amsterdam inclusief
Financiële verantwoording

Algemeen
Amendement 1
Indiener: Marene Elgershuizen
Het programma is 71 pagina's. Waarom? Het zou niet meer dan 20 pagina's o.i.d. moeten zijn. Dit
lezen mensen niet, het schrikt af. Er staan zaken die samengevoegd of verwijderd kunnen worden, en
dan pas je je inleiding daarop aan.
Pre-advies: ontraden
Het uitgangspunt bij het schrijven van dit programma was: we houden het zo kort mogelijk. Het
programma is korter geworden dan ons vorige programma, maar alle plannen va`en in een
document van 20 pagina’s was simpelweg geen opJe. We gaan wel een verkorte, beknopte versie
van het programma maken, waarbij we onze plannen in hoofdlijnen uiteenze`en.
Wij omarmden vanaf het begin ook het idee om een kort en bondig programma te schrijven. De
hoeveelheid amendementen vandaag laat al zien dat er enorm veel te bespreken is en enorm veel
onderwerpen zijn. Daarnaast zien wij in dat het programma meer is dan ons verhaal aan
Amsterdammers: het wordt ook gebruikt om kieswijzers in te vullen, om deba`en te voeren in
aanloop van de verkiezingen en om uiteindelijk te onderhandelen bij een eventuele formaJe.
Bovendien lezen veel mensen het programma niet van begin tot eind, maar kijken zij exclusief wat
wordt gezegd over “werk” of over “onderwijs”. Of nog speciﬁeker: wat we zeggen over roze in blauw
of wat we vinden van parkeerplekken. Die punten zijn nu allemaal terug te vinden in ons programma,
in 20 pagina’s hadden we niet over alles kunnen schrijven.

Amendement 2
Indiener: Johan Horeman
Toevoegen:
Amsterdam (Zuidoost) laat voor mensen aan de onderkant van het inkomensgebouw tot €500
inkomen uit werk vrij van directe terugvordering door de sociale diensten en toeslagen om daarmee
de lokale economie te sJmuleren.
Pre-advies: ontraden bij gebrek aan toelichBng.

Amendement 3
Indiener: Johan Horeman
Toevoegen:
Amsterdam voor de Amsterdammers heeg in Zuidoost een arbeidsbureau nodig om werk grijpbaar
te maken en niet te verdwalen in algoritmen op het internet.
Pre-advies: ontraden bij gebrek aan toelichBng
Het is niet duidelijk hoe dit eruit zou zien en wat het toevoegt aan huidige maatregelen die we al
nemen op het gebied van interne`oegankelijkheid.

Amendement 4
Indiener: Johan Horeman
Toevoegen:
Werken is acJviteiten verrichten waarvoor anderen bereid zijn geld te betalen. Als die bereidheid er
niet is werkt de arbeidsmarkt niet. Dan moet de werker naar een plek gaan waar die
betalingsbereidheid wel is, of de vraag naar arbeid (werk) moet zodanig gesJmuleerd worden dat
werk lonend wordt waar de mensen zijn.
Pre-advies: ontraden
Het is ons niet duidelijk waar dit zou moeten staan. Bovendien is de tekst geen plan, eerder een
statement.

Amendement 5
Indiener: Johan Horeman
Toevoegen:
Economische regulering moet plaatsvinden waar de economie leeg, opleeg. Een centrale sturing
werkt niet.
Pre-advies: ontraden bij gebrek aan toelichBng
Het is ons niet duidelijk waar dit zou moeten staan en wat het concreet betekent.

Visie / inleiding
Amendement 6
Indiener: Paul Mbikayi
Toevoegen:
We zijn de ParJj van de Arbeid. We vinden arbeid belangrijk en we strijden samen met arbeiders
(mensen die arbeid verrichten en ons naast hen zien) om onze visie te vermenselijken.
Graag zie ik toegevoegd aan de huidige visie de visie over met wie we onze doelen en plannen willen
bewerkstelligen. Ik mis dat in het concept. Laten we uitstralen dat we energie organiseren maar dat
we bewust zijn dat we de plannen werkelijkheid laten worden door degenen die het echte werk
doen. Onderwijs voor elk kind wordt werkelijk wanneer leraren en docenten met ons werken.
Woningen worden gebouwd door mensen en deze mensen zijn onze achterban, onze partners. Laten
we dat zeggen in onze visie.
Tekstvoorstel: "Onze visie, doelen en plannen realiseren we samen met arbeiders die in de
genoemde sectoren werken. Ze zijn de belangrijkste voorwaarden tot succes. Ze zijn onze partners in
de strijd om de ziel van de stad terug te winnen."
Pre-advies: alternaBef tekstvoorstel
We zijn het eens met de strekking van bovenstaand punt. Wij zouden in het visiestuk graag de
volgende zin toe willen voegen (in vet):
Ook andere uitdagingen worden steeds groter. In een stad met zoveel eigenzinnige mensen hebben
we ruimte nodig. En juist die ruimte is schaars in onze stad. Hoe brengen we binnen de grenzen van
de stad alle ambiJes, wensen en verlangens met elkaar in overeenstemming? Daarvoor is een breed
besef van gemeenschappelijkheid essenJeel. We doen dit samen met iedereen in de hele stad. Met
iedereen die de stad draaiende houdt, mooi maakt en opbouwt.

1. Betaalbaar wonen in Amsterdam
Amendement 28
Indiener: JS Amsterdam
Oorspronkelijke tekst: Pagina 1, regel 11 “We reserveren 20% van de nieuwbouwwoningen voor
jongeren onder de 28 jaar. Te veel Amsterdamse jongeren wonen noodgedwongen lang in bij hun
familie, soms zelfs met kinderen. Studenten kunnen geen kamer vinden of worden uitgemolken voor
investeerders die woningen splitsen of verkameren, met overlast tot gevolg. De PvdA Amsterdam wil
dat corporaJes betaalbare studio’s en kamers bouwen voor jongeren en studenten, en toezien op de
sociale veiligheid”
Wijzigen: We reserveren 20% van de nieuwbouwwoningen voor sociale huur waarbij jongeren onder
de 28 jaar voorrang krijgen. Te veel Amsterdamse jongeren wonen noodgedwongen lang in bij hun
familie, soms zelfs met kinderen. Studenten kunnen geen kamer vinden of worden uitgemolken voor
investeerders die woningen splitsen of verkameren, met overlast tot gevolg. De PvdA Amsterdam wil
dat corporaJes betaalbare studio’s met een maximum van 600 euro per maand en kamers met een
maximum van 400 euro per maand bouwen voor jongeren en studenten, en toezien op de sociale
veiligheid.
Pre-advies: overnemen
ToelichBng: Betaalbaarheid is belangrijk voor jongerenwoningen
Tekst wordt: We reserveren 20% van de nieuwbouwwoningen voor sociale huur waarbij jongeren
onder de 28 jaar voorrang krijgen. Te veel Amsterdamse jongeren wonen noodgedwongen lang in bij
hun familie, soms zelfs met kinderen. Studenten kunnen geen kamer vinden of worden uitgemolken
voor investeerders die woningen splitsen of verkameren, met overlast tot gevolg. De PvdA
Amsterdam wil dat corporaJes betaalbare studio’s met een maximum van 600 euro per maand en
kamers met een maximum van 400 euro per maand bouwen voor jongeren en studenten, en toezien
op de sociale veiligheid.

Amendement 38
Indiener: Bob Maas
Oorspronkelijke tekst: Pagina 4, regel 1 t/m 4 “Woningen zijn geen handelswaar. Een plek om te
wonen is een recht. De PvdA Amsterdam wil betaalbare huurwoningen en sociale koopwoningen
bouwen, huisjesmelkerij aan banden leggen en woningcorporaJes aansporen om bestaande
woningen te renoveren”
Wijzigen:
Pagina 4, regel 1 t/m 4 wijzigen in “Wonen is een grondrecht! Woningen zijn geen handelswaar. De
PvdA Amsterdam wil betaalbare huurwoningen en sociale koopwoningen bouwen, huisjesmelkerij
aan banden leggen en woningcorporaJes aansporen om bestaande woningen te renoveren en te
stoppen met de verkoop van sociale huurwoningen”.
Pre-advies: ontraden

ToelichBng: ToelichJng: Voorgestelde tekst verschilt inhoudelijk nauwelijks van de bestaande tekst, is
langer en geeg de prioriteiten van het programma minder duidelijk weer.

Amendement 39
Indiener: Bob Maas
Oorspronkelijke tekst: Pagina 4, regel 12 t/m 13. “De PvdA wil dat de gemeente ingrijpt door de
woningmarkt aan banden te leggen. We moeten volkshuisvesJng weer voorop stellen”.
Wijzigen: Pagina 4, regel 12 t/m 13 wijzigen in “VolkshuisvesJng, als bewezen succesvol
sociaaldemocraJsch instrument om betaalbaar wonen te realiseren moet weer voorop staan. De
PvdA wil dat de gemeente de woningmarkt aan banden legt”.
Pre-advies: ontraden
ToelichBng: Voorgestelde tekst verschilt inhoudelijk nauwelijks van de bestaande tekst, maar is
langer.
.

Amendement 7
Indiener: Bouwe Olij en Evert Bartlema (WSO)
Oorspronkelijke tekst:
Extra op pagina 4, begin paragraaf ‘Bouwen voor de buurt’. Na regel 28
Toevoeging:
Na regel 28 toevoegen:
Cruciaal in de aanpak van de woningnood is een drietal landelijke maatregelen: het afschaﬀen van de
Verhuurderheﬃng, een einde maken aan de liberalisering van de huurmarkt en het aanpakken van
de schrijnende ongelijkheid tussen huren en kopen. Het voordringen van de sterken ten koste van de
zwakken moet stoppen. Voorop staat betaalbaarheid van wonen. Om de bestaande, nu nog
betaalbare parJculiere huurwoningen te kunnen behouden, moet de rijksoverheid de huidige
liberalisaJegrens van 142 punten (huur € 750) optrekken naar 250 punten. Alle woningen met een
huur tot € 1350 zijn dan gereguleerd en vallen onder het woningwaarderingsstelsel.
Pre-advies: alternaBef tekstvoorstel op andere plek
Pagina 4, regel 11 toevoegen:
We komen in het geweer tegen het falende woonbeleid van de Rijksoverheid. De verhuurderheﬃng
moet zo snel mogelijk worden afgeschag. Die kost de Amsterdamse corporaJes meer dan 200
miljoen per jaar, terwijl ze voor dat geld woningen kunnen verduurzamen en duizenden extra
woningen kunnen bouwen. Daarnaast moet een einde worden gemaakt aan de liberalisering van de
huurmarkt. Tot slot moet de schrijnende ongelijkheid tussen huren en kopen worden aangepakt, niet
alleen door huren weer betaalbaar te maken maar ook door cadeautjes voor woningeigenaren af te
schaﬀen.
Pagina 4, regel 12 veranderen in:
Maar de PvdA wil ook dat de gemeente hard ingrijpt om de woningmarkt te beheersen.
ToelichBng:

De aangedragen punten zijn belangrijk om de context van de wooncrisis te begrijpen. Daarom
hebben we ze in aangepaste vorm overgenomen. De punten passen echter niet goed onder het
nieuwbouwgedeelte. Bovendien is het een goede aanleiding om vervolgens aan te geven wat we
binnen die context als gemeente willen doen. Vandaar het voorstel in tweede alinea van algemene
hoofdstuk inleiding toe te voegen.
Tekst wordt:
We komen in het geweer tegen het falende woonbeleid van de Rijksoverheid. De verhuurderheﬃng
moet zo snel mogelijk worden afgeschag. Die kost de Amsterdamse corporaJes meer dan 200
miljoen per jaar, terwijl ze voor dat geld woningen kunnen verduurzamen en duizenden extra
woningen kunnen bouwen. Daarnaast moet een einde worden gemaakt aan de liberalisering van de
huurmarkt. Tot slot moet de schrijnende ongelijkheid tussen huren en kopen worden aangepakt, niet
alleen door huren weer betaalbaar te maken maar ook door ‘cadeautjes’ voor woningeigenaren af te
schaﬀen. Maar de PvdA wil ook dat de gemeente hard ingrijpt om de woningmarkt te beheersen. (...)

Amendement 51
Indiener: A. Thijsen
Oorspronkelijke tekst: Pagina 4, regel 29
Wijzigen: behoud van de gemengde stad naast inzet op stadsvernieuwing ook behoud van de
betaalbare duurzame voorraad binnen de ring - slecht onderhouden woningen beperken zich niet tot
Nieuw West - ZuidOost en noord. De betaalbare en toegankelijke voorraad binnen de ring verdwijnt
door liberalisaJe en verkoop als sneeuw voor de zon.
Pre-advies: ontraden
ToelichBng: De betaalbare voorraad moet behouden blijven. In de Kamer strijdt de fracJe daarom
voor de regulering van de vrije sector (zie posiJef gepreadviseerd amendement van de WSO over
enkele landelijke maatregelen). We stellen in dit programma voor om een verkoopstop voor
corporaJewoningen in te stellen om de voorraad betaalbare corporaJewoningen te behouden.

Amendement 37
Indiener: Mira Huussen
Oorspronkelijke tekst: Pagina 4, regel 33. “Het is onze ambiJe om jaarlijks 7500 woningen te
bouwen binnen de bestaande stadsgrenzen"
Wijzigen: Na “Het is onze ambiJe om jaarlijks 7500 woningen te bouwen binnen de bestaande
stadsgrenzen" toevoegen: “De ambiJe om meer te bouwen binnen de stadsgrenzen leidt tot het
verdichten van de stad. Verdichten is bij de PvdA onlosmakelijk verbonden met maatregelen om onze
stad leeXaar te houden. Het één kan niet zonder het ander. Die maatregelen zijn gericht op 1) het
creëren van hoogwaardige publieke ruimtes, 2) het vergroenen van de stad en 3) het opschonen van
de stedelijke ruimte. Zo hanteren we voor elk nieuwbouwproject binnen de stadsgrenzen een
groennorm van 22m2 per woning en is het uitgangspunt dat het parkeren van auto’s en ﬁetsen
ondergronds gebeurt. Alle bomen die worden gekapt worden binnen de buurt vervangen (PM dit
staat al als maatregel genoemd in een ander hoofdstuk). Ook zijn nieuwbouwprojecten aanleiding
om de publieke ruimte in de omgeving van het gebouw te evalueren en verbeteren/herinrichten en

om de buurt te ontrommelen*. Verder vinden wij het belangrijk dat openbare ruimtes openbaar
toegankelijk blijven, we willen voorkomen dat parken, pleinen en binnentuinen worden afgesloten of
alleen toegankelijk zijn voor bepaalde groepen."
Pre-advies: gewijzigd overnemen
Pagina 4, regel 33 wijzigen in: “Het is onze ambiJe om jaarlijks 7500 woningen te bouwen binnen de
bestaande stadsgrenzen. We versterken de leeXaarheid en het groen van onze stad”
ToelichBng:
Tekst is te lang voor het verkiezingsprogramma. De kern is weer te geven door twee woorden toe te
voegen aan de voorgestelde paragraaf. Andere onderdelen (over groen, parkeren, openbare ruimte)
komen terug in de andere paragrafen.
Tekst wordt:
Het is onze ambiJe om jaarlijks 7500 woningen te bouwen binnen de bestaande stadsgrenzen. We
versterken de leeXaarheid en het groen van onze stad

Amendement 52
Indiener: Hendrik Ba`jes
Oorspronkelijke tekst: Pagina 4, regel 33-34 “Het is onze ambiJe om jaarlijks 7.500 woningen te
bouwen binnen bestaande stadsgrenzen”
Wijzigen:
Pagina 4, regel 33-34 vervangen door: “Het is onze ambiJe om per jaar ca. 5.000 woningen aan de
voorraad toe te voegen door er 7500 bij te bouwen. We bouwen de nieuwe woningen binnen de
stadsgrenzen voor zover dat mogelijk is met behoud van het bestaande groen en zonder
kwaliteitsverlies door te hoge dichtheden”.
Pre-advies: ontraden
ToelichBng: Erg technisch voor in een verkiezingsprogramma. Zie ook de toelichJng op het WSOamendement: “Een deel van de 7500 woningen die per jaar gebouwd zullen worden, komt op de
plaats van bestaande woningen. Hoeveel dat er zijn, is aKankelijk van de snelheid waarmee de
duurzame stadsvernieuwing op gang komt, en zal van jaar tot jaar verschillen. Amsterdam heeg zich
gecommi`eerd aan de groei van de woningvoorraad (+150.000 tot 2050). We gaan bouwen aan
Haven-Stad, Amstel-III en IJburg. Hier willen we minimaal 40% sociale huurwoningen bouwen. Daar
bovenop ze`en we in op stadsvernieuwing in Nieuw-West, Noord en Zuidoost. Wanneer sociale
huurwoningen gesloopt worden, moeten er minimaal net zoveel teruggebouwd worden. De
voorraad sociale huurwoningen gaat derhalve ﬂink toenemen. Het toevoegen van een ondergrens
van 5000 toevoegingen is daarom onnodig en verwarrend.

Amendement 8
Indiener: Bouwe Olij en Evert Bartlema (WSO)
Oorspronkelijke tekst:
Nieuwbouw is nodig om alle Amsterdamse woningzoekenden een huis te bezorgen. Wanneer de
markt het bepaalt, worden alleen nog maar dure woontorens en wijken zonder ziel gebouwd. Dat is
een schrikbeeld voor de PvdA. Wij willen dat de gemeente ingrijpt om betaalbare huizen te bouwen
in samenhangende buurten, waar de bewoners toegang hebben tot crèches, scholen, buurtkamers,

zwembaden en parken. Het is onze ambiJe om jaarlijks 7.500 woningen te bouwen binnen de
bestaande stadsgrenzen. In de eerste plaats gaan we voor stadsvernieuwing in de stadsdelen Nieuw
West, Zuidoost en Noord. Zo krijgen bewoners van schimmelwoningen een beter huis terug, kunnen
we extra woningen toevoegen én de leeXaarheid verbeteren. Ten tweede maken we van Havenstad,
IJburg en Amstel III gemengde en inclusieve stadswijken met sociale koopwoningen en betaalbare
huurwoningen. De PvdA staat voor een daadkrachJge gemeente die bepaalt voor welke doelgroepen
wordt gebouwd. We staan dan ook geen ‘neppe’ sociale huurwoningen toe, die net zo groot zijn als
een bezemkast of die na 15 jaar aan de hoogste bieder verkocht worden.
Toevoeging:
Pagina 4, regel 34 na stadsgrenzen toevoegen:
Er zullen ook woningen gesloopt moeten worden. Daarom zullen er per saldo jaarlijks circa 5000
woningen aan de voorraad worden toegevoegd.
Pre-advies: ontraden
Een deel van de 7500 woningen die per jaar gebouwd zullen worden, komt op de plaats van
bestaande woningen. Hoeveel dat er zijn, is aKankelijk van de snelheid waarmee de duurzame
stadsvernieuwing op gang komt, en zal van jaar tot jaar verschillen. Amsterdam heeg zich
gecommi`eerd aan de groei van de woningvoorraad (+150.000 tot 2050). We gaan bouwen aan
Haven-Stad, Amstel-III en IJburg. Hier willen we minimaal 40% sociale huurwoningen bouwen. Daar
bovenop ze`en we in op stadsvernieuwing in Nieuw-West, Noord en Zuidoost. Wanneer sociale
huurwoningen gesloopt worden, moeten er minimaal net zoveel teruggebouwd worden. De
voorraad sociale huurwoningen gaat derhalve ﬂink toenemen. Het toevoegen van een ondergrens
van 5000 toevoegingen is daarom onnodig en verwarrend.

Amendement 48
Indiener: A. Thijsen
Oorspronkelijke tekst: Pagina 4, regel 34 “In de eerste plaats gaan we voor stadsvernieuwing in de
stadsdelen Nieuw West, Zuidoost en Noord”
Wijzigen: Pagina 4, regel 34 “Ik mis in deze ambiJe het streven naar de gemengde stad en behoud/
onderhoud/verduurzaming in de andere stadsdelen zoals Zuid, Oost ,Centrum en West”
Pre-advies: ontraden
ToelichBng: in de buitenwijken is het Jjd voor stadsvernieuwing waarbij we bestaande woningen
verduurzamen, woningen bijbouwen en investeringen in de openbare ruimte. In de oudere wijken
zien we een andere aanpak voor ons (bijvoorbeeld via het isolaJeoﬀensief). Hier moet veel meer op
individueel niveau maatwerk geleverd worden. In de buitenwijken moet snel meters gemaakt
worden, ook om de leeXaarheid te bevorderen.

Amendement 53
Indiener: Hendrik Ba`jes
Oorspronkelijke tekst: pagina 4, regel 38-40 “De PvdA staat voor een daadkrachJge gemeente die
bepaalt voor welke doelgroepen wordt gebouwd … t/m verkocht worden”

Wijzigen:
pagina 4, regel 38-40 vervangen door “De giganJsche problemen van de woningmarkt worden
vooral veroorzaakt door de verhuurderheﬃng die de sociale huursector belast en door rijkssubsidies
aan kopers zoals hypotheekrenteagrek, een te laag eigenwoningforfait en de ‘jubelton’ . Gemeente
en corporaJes kunnen pas echt iets aan de problemen doen als het Rijk die maatregelen
terugdraait”.
Pre-advies: ontraden
ToelichBng: Het is een programma voor de gemeenteraadsverkiezingen. Onze
volkshuisvesJngstradiJe is geworteld in het wethouderssocialisme. De Miranda en Wibaut wach`en
ook niet op de Rijksoverheid. We hebben een aantal voorstellen in het programma staan die de
gemeente in staat stellen om in de markt in te grijpen. Natuurlijk zijn maatregelen op landelijk niveau
nodig. We pre-adviseren daarom om amendement 7 van de WSO gewijzigd over te nemen.

Amendement 55
Indiener: Hendrik Ba`jes
Oorspronkelijke tekst: Pag. 4, regel 40
Wijzigen: Toevoegen “Omdat hoogbouw door de hoge sJchJngs- en servicekosten vooral kleine en
peperdure appartementen oplevert willen we alléén hoogbouw met appartementen die qua
oppervlakte en betaalbaarheid stroken met onze volkshuisvesJngseisen. Hoogbouw moet bovendien
voldoen aan de hoogte criteria die de Structuurvisie Amsterdam 2040 stelt i.v.m. de zichtbaarheid
ervan”
Kopje toevoegen “Aan hoogbouw te stellen eisen”
“Stedelijke ontwikkeling gaat voor de PvdA om het creëren en sterker maken van gemeenschappen.
Dit betekent dat we Nieuw-West, Noord en Zuidoost niet volbouwen met woontorens, maar inze`en
op bouw in menselijke maat met genoeg voorzieningen voor bewoners”
Pre-advies: ontraden
ToelichBng: In het programma is al opgenomen dat alle bouwprojecten minimaal 40% sociale huur,
en 40% woningen in het middensegment moeten hebben. Dat geldt ook voor hoogbouwwijken. We
zijn voorzichJg met hoogbouw, en ze`en in op buurten die ontworpen zijn voor de menselijke maat.
Tekst wordt:
De PvdA zet in op stadsvernieuwing in de stadsdelen Nieuw-West, Noord en Zuidoost. Stedelijke
ontwikkeling gaat voor de PvdA om het creëren en sterker maken van gemeenschappen. Dit betekent
dat we Nieuw-West, Noord en Zuidoost niet volbouwen met woontorens, maar inze`en op bouw in
menselijke maat met genoeg voorzieningen voor bewoners. We ondersteunen woningcorporaJes en
VvE’s om enerzijds slecht-geïsoleerde en gehorige bouwblokken te vernieuwen en om anderzijds
betaalbare en energiezuinige woningen toe te voegen. De PvdA eist dat huidige bewoners in een
passende woning mogen terugkeren. Waar woningen bijgebouwd worden, moet de gemeente
investeren in het onderhoud van de openbare ruimte, de bereikbaarheid per openbaar vervoer, maar
ook in een sociale aanpak om de leeXaarheid te verbeteren.

Amendement 56
Indiener: Hendrik Ba`jes
Oorspronkelijke tekst: Pag. 4, regel 40
Wijzigen: kopje toevoegen “Amsterdam moet zijn groeiambiJes laten varen”
“Het bouwen van nieuwe woningen om de woningnood te verlichten is dweilen met de kraan open
zolang de stad tegelijkerJjd zoveel mogelijk nieuwe producJebedrijven en hoofdkantoren met
bijbehorende nieuwe werknemers blijg binnenhalen, daarom moet die markeJng worden
stopgezet”.
Pre-advies: ontraden
ToelichBng: We moeten niet streven naar minder banen in Amsterdam, maar naar meer fatsoenlijke,
vaste banen voor Amsterdammers. In de paragraaf over werkgelegenheid komt dit streven naar een
duurzame en sociale economie duidelijk naar voren. We zijn niet tegen groei, maar stellen
voorwaarden aan de groei.

Amendement 29
Indiener: Nick Bolte
Oorspronkelijke tekst: Pagina 4, regel 43
Wijzigen: Toevoegen na regel 43
Tijdens een vierjaarlijkse APK keuring voor woningen wordt gecontroleerd op de aanwezigheid van
loden leidingen, schimmel en vocht, vluchtwegen, rookmelders, ontruimingsinstallaJes,
brandwerende materialen en deuren en blusmiddelen.
Pre-advies: ontraden
ToelichBng:
Voorstel is onhaalbaar. Voor een APK per woning is geen gemeentelijke capaciteit. Wel stellen we
voor de verhuurders van slechte woningen acJef aan te schrijven (zie amendement 25).

Amendement 9
Indiener: Bouwe Olij en Evert Bartlema (WSO)
Oorspronkelijke tekst:
Pagina 5, regel 8
De gemeente weer aan zet
We versterken de gemeentelijke organisaJe om meer woningen te kunnen bouwen. Die nieuwe
capaciteit wordt ingezet om betaalbaarheid van nieuwbouw te garanderen. Door middel van acJef
grondbeleid, verordeningen en heldere contracten met bouwers kan de gemeente regie voeren over
de woningtypen in de nieuwbouw en de verkoopprijs van nieuwbouwwoningen. SpeculaJe (kopen

en na korte Jjd weer verkopen om te proﬁteren van de sJjgende grondprijzen) gaan we tegen door
ontwikkelrechten te laten vervallen als er niet binnen vijf jaar wordt gebouwd.
Toevoeging na ‘capaciteit’:
onder andere
Pre-advies: overnemen
Goede nuance.
Tekst wordt:
De gemeente weer aan zet
We versterken de gemeentelijke organisaJe om meer woningen te kunnen bouwen. Die nieuwe
capaciteit wordt onder meer ingezet om betaalbaarheid van nieuwbouw te garanderen. Door middel
van acJef grondbeleid, verordeningen en heldere contracten met bouwers kan de gemeente regie
voeren over de woningtypen in de nieuwbouw en de verkoopprijs van nieuwbouwwoningen.
SpeculaJe (kopen en na korte Jjd weer verkopen om te proﬁteren van de sJjgende grondprijzen)
gaan we tegen door ontwikkelrechten te laten vervallen als er niet binnen vijf jaar wordt gebouwd.

Amendement 10
Indiener: Bouwe Olij en Evert Bartlema (WSO)
Oorspronkelijke tekst:
Pagina 5, regel 8
We versterken de gemeentelijke organisaJe om meer woningen te kunnen bouwen. Die nieuwe
capaciteit wordt ingezet om betaalbaarheid van nieuwbouw te garanderen. Door middel van acJef
grondbeleid, verordeningen en heldere contracten met bouwers kan de gemeente regie voeren over
de woningtypen in de nieuwbouw en de verkoopprijs van nieuwbouwwoningen. SpeculaJe (kopen
en na korte Jjd weer verkopen om te proﬁteren van de sJjgende grondprijzen) gaan we tegen door
ontwikkelrechten te laten vervallen als er niet binnen vijf jaar wordt gebouwd.
Wijziging in:
We versterken de gemeentelijke organisaJe om meer woningen te kunnen bouwen. Die nieuwe
capaciteit wordt onder andere ingezet om betaalbaarheid van nieuwbouw te garanderen. Ook gaat
de gemeente weer een acJeve grondpoliJek voeren. Dat wil zeggen dat gronduitgige wordt benut
voor programmaJsche doelstellingen. Niet om de hoogste grondopbrengst te genereren, maar wel
om sociale huurwoningen van voldoende omvang; alleen nog eeuwigdurende middenhuur; een ﬂink
segment sociale koop; en afspraken over woningtypen en doelgroepen te kunnen realiseren. Ook
grond verwerven en in erfpacht uitgeven wordt weer onderdeel van het beleid. De gemeente
bepaalt zo waar en wat in welk tempo wordt gebouwd. Waar nodig worden de instrumenten
Voorkeursrecht gemeenten en Onteigening ingezet.
Pre-advies: gewijzigd overnemen
We versterken de gemeentelijke organisaJe om meer woningen te kunnen bouwen en
betaalbaarheid van de woningvoorraad te garanderen. Met de nieuwe capaciteit moet de gemeente
weer beginnen met een acJeve grondpoliJek. Dit betekent dat we grond gaan verwerven en in
erfpacht uit gaan geven. Waar nodig worden instrumenten als de Wet voorkeursrecht gemeenten
(Wvg) of onteigening ingezet. De gemeente gaat op die manier speculaJe tegen en bepaalt zo waar
en wat in welk tempo wordt gebouwd. Zo ontstaan gemengde buurten met voldoende groen en
voorzieningen.
ToelichBng:

Eens met het wijzigen van grondbeleid in grondpoliJek, en paar goede toevoegingen. Daarom
hebben we het amendement in grote lijnen overgenomen, in iets compactere vorm.
Tekst wordt:
We versterken de gemeentelijke organisaJe om meer woningen te kunnen bouwen en
betaalbaarheid van de woningvoorraad te garanderen. Met de nieuwe capaciteit moet de gemeente
weer beginnen met een acJeve grondpoliJek. Dit betekent dat we grond gaan verwerven en in
erfpacht uit gaan geven. Waar nodig worden instrumenten als de Wet voorkeursrecht gemeenten
(Wvg) of onteigening ingezet. De gemeente gaat op die manier speculaJe tegen en bepaalt zo waar
en wat in welk tempo wordt gebouwd. Zo ontstaan gemengde buurten met voldoende groen en
voorzieningen.

Amendement 30
Indiener: Nick Bolte
Oorspronkelijke tekst: Pagina 5, regel 27.
Wijzigen: Toevoegen achter ‘moet zijn.’: Nieuwbouw sociale huur moet minimaal voor 2/3 een drie
(of meer-) kamerwoning zijn.
Pre-advies: gewijzigd overnemen
ToelichBng: We willen 20% van de nieuwbouw voor gezinnen reserveren. We hebben in het
programma opgenomen dat de minimale groo`e van sociale huurwoningen 60 M2 moet zijn, om te
voorkomen dat alleen kleine hokken gebouwd worden. De maatregelen moeten in samenhang
gezien worden. In deze paragraaf voegen we toe dat de gezinswoningen voldoende kamers moeten
hebben.
Tekst wordt:
Pagina 6, regel 7. Toevoegen na eerste zin “met voldoende kamers”

Amendement 40
Indiener: Ronald van der Hijden
Oorspronkelijke tekst: Pagina 5, regel 44
Wijzigen: Pagina 5, regel 44 wijzigen in “Wij treden acJef in overleg met vakbonden om samen met
hen via de pensioenfondsen van hun leden/sectoren te bewerkstelligen dat insJtuJonele beleggers
samen met de gemeente zorgen voor conJngente sociale woningbouw ten behoeve van hun leden in
(regio) Amsterdam”
Pre-advies: gewijzigd overnemen
Pagina 5, regel 44 veranderen in “In samenwerkingsafspraken met corporaJes, ontwikkelaars en
insJtuJonele beleggers zoals pensioenfondsen, spreken we af dat…”
ToelichBng: Sociale woningbouw willen we laten bouwen door woningcorporaJes en eventueel
coöperaJes. Pensioenfondsen zijn erg welkom om in het middensegment te investeren. De
voorgestelde tekst expliciteert dit.

Tekst wordt:
De PvdA wil in ieder bouwproject 40% van de nieuwbouw reserveren voor mensen met een
middeninkomen. We bouwen woningen met een huur tussen 752 en 1.050 euro. We leggen in de
erfpachtvoorwaarden vast dat middenhuurwoningen eeuwig in dat prijssegment blijven vallen.
WoningcorporaJes krijgen voorrang bij de gronduitgige wanneer zij ook middenhuurwoningen
bouwen. n samenwerkingsafspraken met corporaJes, ontwikkelaars en insJtuJonele beleggers zoals
pensioenfondsen, spreken we af dat de gemiddelde huurprijs van de woningen 940 euro per maand
moet zijn. Daarnaast blijven we middenhuurwoningen reserveren voor mensen met een
maatschappelijk beroep, zoals verpleegkundigen, poliJeagenten en leraren

Amendement 50
Indiener: A. Thijsen
Oorspronkelijke tekst: Pagina 5, regel 46.
Wijzigen: Pagina 5, regel 46. “experimenteren met sociale koop” vervangen door “experimenteren
met huur-koop zodat huurders ook langzaam vermogen kunnen opbouwen”
Pre-advies: ontraden
ToelichBng: Huur-koop is een sympathiek idee. Voorstel moet verder uitgewerkt worden om op te
nemen in het verkiezingsprogramma. Dergelijke experimenten kunnen bovendien onder de noemer
‘sociale koop’ geschaard worden.

Amendement 11
Indiener: Bouwe Olij en Evert Bartlema (WSO)
Oorspronkelijke tekst:
Pagina 6, regel 11
In de bestaande woningvoorraad houden we woningen beschikbaar voor gezinnen door verkamering
(het opknippen van gezinswoningen in kleine kamers) tegen te gaan en doorstroming van
grootbehuisde senioren te sJmuleren.
Schrappen regel 9 t/m 12, redenaBe:
“Deze paragraaf gaat over nieuwbouw en daarom hier niet over de voorraad beginnen. En hier wordt
gesproken over tegengaan van verkamering terwijl op pagina 7 regel 24 staat dat gestopt wordt met
verkameren.“
Pre-advies: alternaBef tekstvoorstel
“tegen te gaan” veranderen in “te verbieden”
ToelichBng:
Formulering in overeenstemming gebracht met andere passage in het programma. Het punt over
verkamering gaat niet over de nieuwbouw, maar moet wel in samenhang met de nieuwbouw
worden gezien. Gezamenlijk zorgen de maatregelen voor meer gezinswoningen. Hiervan hebben we
een ﬁks tekort.

Tekst wordt:
In de bestaande woningvoorraad houden we woningen beschikbaar voor gezinnen door verkamering
(het opknippen van gezinswoningen in kleine kamers) verbieden en doorstroming van grootbehuisde
senioren te sJmuleren.

Amendement 31
Indiener: Nick Bolte
Oorspronkelijke tekst: Pagina 6, pagina 12
Wijzigen: Pagina 6, pagina 12. Toevoegen achter ‘.. senioren te sJmuleren.’:
Het moet voor twee alleenstaande AOW-ers ﬁnancieel aantrekkelijk gemaakt worden een van de
twee woningen vrij te maken.
Pre-advies: ontraden
ToelichBng: in het programma is al opgenomen dat we doorstroming van senioren willen
bevorderen, bijvoorbeeld met de regelingen ‘van hoog naar laag’ en ‘van groot naar beter’ (me

Amendement 49
Indiener: A. Thijsen
Oorspronkelijke tekst: Pagina 6, regel 14.
Wijzigen: In aanvulling van de clusterwoningen - in overleg met ouderen onderzoeken welke
woonvormen wenselijk zijn om in de eigen omgeving te kunnen blijven wonen. ( uit in gesprekken
met ouderen - niet alle ouderen gecharmeerd zijn van clusterwoningen- beneden en woningen met
ligen binnen de ring aan de lopende band worden verkocht terwijl mensen graag doorstromen). Ook
de opmerking over de grote corporaJewoning roept vragen op. Niet alle ouderen wonen in een grote
corporaJe woning. De regelingen van Hoog naar Laag en van Groot naar Beter werken ook nu niet.
Pre-advies: ontraden
ToelichBng: Het betreg geen tekstvoorstel. Bovendien: we stellen voor de regelingen ‘van hoog naar
laag’ en ‘van groot naar beter’ te versterken, en te stoppen met de verkoop van corporaJewoningen.
We pre-adviseren om amendement 20 aan te nemen waarin wordt voorgesteld dat de huur voor
ouderen die gebruik maken van verhuisregelingen niet mag toenemen.

Amendement 41
Indiener: Ronald van der Hijden
Oorspronkelijke tekst: Pagina 6, regel 30
Wijzigen: Na regel 30 toevoegen “Voor de beide Universiteiten maakt de komst van buitenlandse
studenten ook onderdeel uit van hun businessmodel. Gemeente Amsterdam zal samen met de
corporaJes beide Universiteiten acJef benaderen om - ook ﬁnancieel - verantwoordelijk te nemen
voor de huisvesJng van het groeiend aantal buitenlandse studenten”

Pre-advies: ontraden
ToelichBng: ToelichJng: het doel staat voorop: er moeten meer woningen voor jongeren en
studenten bijkomen. Universiteiten kunnen een rol hierin spelen. Voor Jjdelijke internaJonale
studenten kopen universiteiten nu al kamers in bij corporaJes en commerciële aanbieders. Andere
internaJonale studenten die gebruik maken van het vrije verkeer van personen, hebben gelijke
rechten als Nederlandse studenten.

Amendement 43
Indiener: Eric van der Pu`en
Oorspronkelijke tekst: pagina 6, regel 32 t/m 40
“WooncoöperaJes als volwaardig bouwsegment
Een wooncoöperaJe is een vorm van collecJef eigendom en gezamenlijk beheer. De gemeente moet
bouwgroepen steunen als zij duurzame en betaalbare woningen neer willen ze`en.
WooncoöperaJes stellen mensen namelijk in staat om ook met een middeninkomen hun
Amsterdamse woondroom te realiseren. We versimpelen procedures, breiden het leenfonds (het
gemeente-iniJaJef om de ontwikkeling van wooncoöperaJes verder aan te jagen) uit en zorgen dat
de gemeente garant staat bij externe ﬁnanciers. We willen voorkomen dat de gronduitgige aan
wooncoöperaJes ten koste gaat van bouwlocaJes voor sociale huur”.
Wijzigen: pagina 6, regel 32 t/m 40 wijzigen in “WooncoöperaJes als volwaardig bouwsegment
Een wooncoöperaJe is een vorm van collecJef eigendom en gezamenlijk beheer voor sociale – en
middendure huurwoningen. De gemeente moet bouwgroepen steunen als zij duurzame en
betaalbare woningen neer willen ze`en. WooncoöperaJes stellen mensen namelijk in staat om ook
met een lage en middeninkomen hun Amsterdamse woondroom te realiseren. We versimpelen
procedures, breiden het leenfonds (het gemeente-iniJaJef om de ontwikkeling van wooncoöperaJes
verder aan te jagen) uit; we zorgen er voor dat grondprijzen ook echt haalbaar zijn voor de
doelgroepen en dat de gemeente garant staat bij externe ﬁnanciers. Verder bevorderen we de
overdracht van sociale huurwoningen aan wooncoöperaJes, indien bewoners van die woningen dat
willen. We willen voorkomen dat de gronduitgige aan wooncoöperaJes ten koste gaat van
bouwlocaJes voor sociale huur.

Pre-advies: ontraden
ToelichBng: We stellen voor het amendement van de WSO (nummer 13) gewijzigd over te nemen.

Amendement 12
Indiener: Bouwe Olij en Evert Bartlema (WSO)
Oorspronkelijke tekst:
Pagina 6, regel 35
WooncoöperaJes stellen mensen namelijk in staat om ook met een middeninkomen hun
Amsterdamse woondroom te realiseren.

Vervangen in:
WooncoöperaJes stellen mensen met een laag of middeninkomen in staat om ook met een beperkt
inkomen hun Amsterdamse woondroom te realiseren.
Pre-advies: overnemen
ToelichBng:
Eens met verbreding doelgroep. Zie Amendement 013 voor ons totale tekstvoorstel.
Tekst wordt:
WooncoöperaJes stellen mensen met een laag of middeninkomen in staat om ook met een beperkt
inkomen hun Amsterdamse woondroom te realiseren.

Amendement 13
Indiener: Bouwe Olij en Evert Bartlema (WSO)
Oorspronkelijke tekst:
Pagina 6, regel 38
Een wooncoöperaJe is een vorm van collecJef eigendom en gezamenlijk beheer. De gemeente moet
bouwgroepen steunen als zij duurzame en betaalbare woningen neer willen ze`en.
WooncoöperaJes stellen mensen namelijk in staat om ook met een middeninkomen hun
Amsterdamse woondroom te realiseren. We versimpelen procedures, breiden het leenfonds (het
gemeente-iniJaJef om de ontwikkeling van wooncoöperaJes verder aan te jagen) uit en zorgen dat
de gemeente garant staat bij externe ﬁnanciers. We willen voorkomen dat de gronduitgi8e aan
wooncoöpera;es ten koste gaat van bouwloca;es voor sociale huur.
Cursieve tekst vervangen in:
Tien procent van de beschikbare bouwproducJe(locaJes) voor sociale huur en voor middenhuur
wordt gereserveerd voor iniJaJeven van wooncoöperaJes.

Pre-advies: alternaBef tekstvoorstel
Een wooncoöperaJe is een vorm van collecJef eigendom en gezamenlijk beheer. De gemeente moet
bouwgroepen steunen als zij duurzame sociale en middeldure huurwoningen neer willen ze`en.
WooncoöperaJes stellen mensen namelijk in staat om ook met een (laag) middeninkomen hun
Amsterdamse woondroom te realiseren. We versimpelen procedures, breiden het leenfonds uit (het
gemeente-iniJaJef om de ontwikkeling van wooncoöperaJes verder aan te jagen), en zorgen ervoor
dat de gemeente garant staat bij externe ﬁnanciers. Op gemeentelijke nieuwbouwlocaJes zorgen we
ervoor dat ook wooncoöperaJes aan de bak komen om te bouwen.
ToelichBng:
WooncoöperaJes zijn acJef voor meer dan alleen middeninkomens. Het is belangrijk dat
wooncoöperaJes toegang krijgen tot betaalbare bouwgrond. Tien procent van alle betaalbare
nieuwbouw voor coöperaJes is echter niet realisJsch. Een groot deel van de bouwlocaJes is helaas
niet in handen van de gemeente. De corporaJes hebben ook op de uitleglocaJes zoals Haven-Stad
en IJburg bouwlocaJes nodig. Zij kunnen snel sociale huurwoningen bouwen die op een transparante
manier worden toegewezen.
Tekst wordt:
Een wooncoöperaJe is een vorm van collecJef eigendom en gezamenlijk beheer. De gemeente moet
bouwgroepen steunen als zij duurzame sociale en middeldure huurwoningen neer willen ze`en.

WooncoöperaJes stellen mensen namelijk in staat om ook met een (laag) middeninkomen hun
Amsterdamse woondroom te realiseren. We versimpelen procedures, breiden het leenfonds uit (het
gemeente-iniJaJef om de ontwikkeling van wooncoöperaJes verder aan te jagen), en zorgen ervoor
dat de gemeente garant staat bij externe ﬁnanciers. Op gemeentelijke nieuwbouwlocaJes zorgen we
ervoor dat ook wooncoöperaJes aan de bak komen om te bouwen.

Amendement 32
Indiener: Nick Bolte
Oorspronkelijke tekst: Pagina 6, regel 41
Wijzigen: Pagina 6, regel 41. Toevoegen “We reserveren voor beperkte Jjd grond en bevorderen
versnelling van iniJaJeven tot bouw van Jjdelijke (10-15 jaar) woningen”
Pre-advies: ontraden
ToelichBng: Als we Jjdelijk kunnen bouwen, kunnen we ook permanent bouwen. Dat vergt poliJek
lef. Dat hebben we. Tijdelijke woningen zijn vaak slecht van kwaliteit en duur in de exploitaJe voor
de woningcorporaJes. Amsterdammers verdienen beter.

Amendement 14
Indiener: Bouwe Olij en Evert Bartlema (WSO)
Oorspronkelijke tekst:
Pagina 7, regel 20
Huursector reguleren
Wij willen een verhuurdersvergunning invoeren. Een woning verhuren mag alleen nog als je een
vergunning aanvraagt. De gemeente trekt de vergunning in wanneer overlast of overbewoning
ontstaat, of wanneer een verhuurder zich niet aan het puntensysteem houdt. We stoppen het
verkameren van gezinswoningen, zodat prijzen gelijk blijven en de leeXaarheid verbetert. We willen
daarnaast huurders versterken door de capaciteit en zichtbaarheid van SJchJng !Woon te vergroten.
Toevoegen na ‘puntensysteem houdt.’:
Voor alle woningen met een huur tot € 2.000 per maand wordt een huisvesJngsvergunning verplicht.
Pre-advies: ontraden
In het programma is een verhuurdersvergunning opgenomen (naar Gronings voorbeeld). Deze
vergunning gaat verder dan een huisvesJngsvergunning. Dit instrument heeg ook negaJeve eﬀecten:
je mag met een hoog inkomen niet langer een goedkopere woning bezet houden. Dat maakt het
wonen door de band genomen duurder.

Amendement 33
Indiener: Nick Bolte
Oorspronkelijke tekst: Pagina 7, regel 27.

Wijzigen: Pagina 7, regel 27. Toevoegen “Bewoners die de voorafgaande 10 jaar minimaal 6 jaar
onafgebroken in een zelfstandige woonruimte in een bepaald gebied gewoond hebben krijgen
voorrang bij de eerste verhuur (nieuwbouw of transformaJecomplexen) tot 25% van de betreﬀende
woningen”.
Pre-advies: gewijzigd overnemen
Pagina 5, regel 1. Toevoegen achter …terugkeren. “Thuiswonende jongeren krijgen voorrang op een
jongerenwoning”.
ToelichBng: In de huisvesJngsverordening is deze mogelijkheid al opgenomen (max 25% van de
woningen). We hebben aangegeven dat bewoners bij stadsvernieuwing mogen terugkeren.
Tekst wordt:
De PvdA zet in op stadsvernieuwing in de stadsdelen Nieuw-West, Noord en Zuidoost. We
ondersteunen woningcorporaJes en VvE’s om enerzijds slecht-geïsoleerde en gehorige bouwblokken
te vernieuwen en om anderzijds betaalbare en energiezuinige woningen toe te voegen. De PvdA eist
dat huidige bewoners in een passende woning mogen terugkeren. Thuiswonende jongeren krijgen
voorrang op een jongerenwoning. Waar woningen bijgebouwd worden, moet de gemeente
investeren in het onderhoud van de openbare ruimte, de bereikbaarheid per openbaar vervoer, maar
ook in een sociale aanpak om de leeXaarheid te verbeteren.

Amendement 15
Indiener: Bouwe Olij en Evert Bartlema (WSO)
Oorspronkelijke tekst:
Pagina 7, regel 28
Verkoopstop voor corporaJewoningen
WoningcorporaJes moeten stoppen met het verkopen van hun bezit aan parJculieren en beleggers.
De afgelopen vijf jaar is het aantal betaalbare corporaJewoningen met 10.000 gedaald. Om te
voorkomen dat de Amsterdamse corporaJes door de hoge verhuurderheﬃng te weinig geld
overhouden voor nieuwbouw, mogen corporaJes meer woningen in het middensegment verhuren.
Wijzigen ‘vijf’ in ‘vier’.
Pre-advies: overnemen.
Terechte factcheck. Dank.
Tekst wordt:
Verkoopstop voor corporaJewoningen
WoningcorporaJes moeten stoppen met het verkopen van hun bezit aan parJculieren en beleggers.
De afgelopen vier jaar is het aantal betaalbare corporaJewoningen met 10.000 gedaald. Om te
voorkomen dat de Amsterdamse corporaJes door de hoge verhuurderheﬃng te weinig geld
overhouden voor nieuwbouw, mogen corporaJes meer woningen in het middensegment verhuren.

Amendement 35
Indiener: Nick Bolte

Oorspronkelijke tekst: Pagina 7, regel 29.
Wijzigen: Pagina 7, regel 29. “WoningcorporaJes moeten stoppen met het verkopen van hun bezit
aan parJculieren en beleggers” wijzigen in:
Er komt een verbod op het verkopen van woningen door woningcorporaJes aan parJculieren en
beleggers, ten minste voor de periode 1/6/2022 – 1/6/2026.
Pre-advies: ontraden
ToelichBng:
Het programma gaat over de komende raadsperiode, het noemen van data is zinloos en onjuist. Het
verkoopverbod moet vastgelegd worden in de samenwerkingsafspraken en het convenant verkoop.
De samenwerkingsafspraken hebben een andere cyclus.

Amendement 54
Indiener: Hendrik Ba`jes
Oorspronkelijke tekst: pagina 7 regel 29-30 “WoningcorporaJes moeten stoppen met het verkopen
van hun bezit … t/m beleggers”
Wijzigen: pagina 7 regel 29-30 vervangen door: “WoningcorporaJes moeten niet meer woningen
verkopen dan ﬁnancieel gezien strikt noodzakelijk is voor de nagestreefde voorraadgroei”.
Pre-advies: ontraden
ToelichBng: De laatste jaren is de sociale voorraad afgenomen, ondanks een groei-afspraak. Het is
Jjd de verkoop van corporaJewoningen te stoppen. In het programma staan een aantal voorstellen
om de corporaJes in staat te stellen te bouwen zonder woningen te verkopen (acJef grondbeleid,
woningen aanbieden in het gereguleerde middensegment, verduurzamingsaanbod).

Amendement 16
Indiener: Bouwe Olij en Evert Bartlema (WSO)
Oorspronkelijke tekst:
Pagina 7. Regel 31
Regel 31 t/m 33 schrappen.
Pre-advies: alternaBef tekstvoorstel
De PvdA wil dat de corporaJes blijven investeren in nieuwbouw en verduurzaming. Dat kost bakken
met geld. Het vergroten van de voorraad gereguleerde middenhuurwoningen (gemiddeld 940 euro)
helpt hierbij, en zorgt ervoor dat het tekort aan woningen in deze huurklasse wordt ingelopen. Zo
kunnen we onze poliJeagenten, verpleegkundigen en metro-bestuurders een plek geven in
gemengde wijken.
Tekst wordt:

Om ervoor te zorgen dat de corporaJes voldoende geld overhouden voor nieuwbouw, en wijken
gemengd te houden, staan we corporaJes toe om meer woningen te verhuren in het gereguleerde
middensegment (tussen 752 en 1050 euro)

Amendement 17
Indiener: Bouwe Olij en Evert Bartlema (WSO)
Wijzigen: Na pagina 7, regel 33 toevoegen:
WoningcorporaJes moeten ook stoppen met het liberaliseren van betaalbare sociale huurwoningen.
Hun huidige vrije sectorwoningen moeten ze bij mutaJe niet langer verhuren tegen de markthuur
maar op basis van de punten uit het woningwaarderingsstelsel.
Pre-advies: afwijzen
We willen inze`en op het gereguleerde middensegment (gemiddeld 940 euro). Aan deze woningen
is een groot tekort. Voor allerlei mensen met een maatschappelijk beroep, zijn deze woningen
betaalbaar. Het is een manier om weer terug te keren naar de ouderwetse volkshuisvesJng, waarbij
woningcorporaJes arbeiders én middenstanders huisvesten.

Amendement 42
Indiener: Tom Leenders
Oorspronkelijke tekst: Pagina 7, regel 41.
Wijzigen: Pagina 7. Na regel 41 toevoegen:
“PrestaJeafspraken per corporaJe.
De prestaJeafspraken worden niet meer afgesloten met de federaJe van woningcorporaJes, maar
per corporaJe. De gemeenteraad bespreekt jaarlijks de voortgang van de uitvoering van de
afspraken. Als de gemaakte afspraken niet worden nagekomen, kan een boete of andere sancJe
worden opgelegd door de gemeente”
Pre-advies: ontraden
ToelichBng: Zie amendement 19 “Voorstel draagt niet bij aan een oplossing van de wooncrisis. Het
afsluiten van individuele prestaJeafspraken is een groot risico. Het is van grote waarde dat de
Amsterdamse corporaJes elkaars prestaJes kunnen compenseren. Sommige corporaJes bouwen
veel, anderen investeren in duurzaamheid, aKankelijk van de uitdagingen in hun woningvoorraad.
Zonder gezamenlijke onderhandelingen wordt het ambiJeniveau eerder lager dan hoger. Het is
belangrijk dat de raad wél op corporaJeniveau inzicht krijgt in de behaalde resultaten”.

Amendement 18
Indiener: Bouwe Olij en Evert Bartlema (WSO)
Wijzigen: pagina 7, regel 35 t/m 41 schrappen. “De PvdA wil met een gereguleerd
middenhuursegment bijdragen aan gemengde buurten. Daarom mogen woningcorporaJes
woningen in het middensegment aanbieden in buurten met meer dan 40% sociale huurwoningen
van woningcorporaJes”

Pre-advies: ontraden
Zie bovenstaande amendementen. CorporaJes moeten in het gereguleerde middensegment acJef
kunnen zijn. Dat is een vorm van solidariteit. Zo houden de corporaJes geld over om te bouwen. De
erfpachtcanon kan in dergelijke gevallen worden aangepast. Dat is op dit moment de staande
prakJjk.

Amendement 19
Indiener: Bouwe Olij en Evert Bartlema (WSO)
Oorspronkelijke tekst: Pagina 7, regel 41
Wijzigen. Na regel 41 invoegen: De prestaJeafspraken worden niet meer afgesloten met de
federaJe van woningcorporaJes maar per corporaJe. De gemeenteraad bespreekt jaarlijks de
voortgang van de uitvoering van de afspraken. Als de gemaakte afspraken niet worden nagekomen
kan een boete of andere sancJe worden opgelegd door de gemeente.
Pre-advies: ontraden
Voorstel draagt niet bij aan een oplossing van de wooncrisis. Het afsluiten van individuele
prestaJeafspraken is een groot risico. Het is van grote waarde dat de Amsterdamse corporaJes
elkaars prestaJes kunnen compenseren. Sommige corporaJes bouwen veel, anderen investeren in
duurzaamheid, aKankelijk van de uitdagingen in hun woningvoorraad. Zonder gezamenlijke
onderhandelingen wordt het ambiJeniveau eerder lager dan hoger. Het is belangrijk dat de raad wél
op corporaJeniveau inzicht krijgt in de behaalde resultaten.

Amendement 34
Indiener: Nick Bolte
Oorspronkelijke tekst: Pagina 8, regel 41.
Wijzigen: Pagina 8, regel 41. Toevoegen “Bij het versterken van regelingen Van Groot naar Beter en
Van Hoog naar Laag dient voor de senioren een posiJeve ﬁnanciële impuls aanwezig te zijn”.
Pre-advies: gewijzigd overnemen
Pagina 8, regel 41. Toevoegen na eerste zin “zonder dat hun woonlasten sJjgen”.
ToelichBng: Het gewijzigde voorstel verduidelijkt op welke manier senioren verleid worden om te
verhuizen naar een passende woning.
Tekst wordt:
De PvdA wil dat senioren kunnen doorstromen naar een geschikte gelijkvloerse woning zonder dat
hun woonlasten sJjgen. Te vaak wonen zij in een grote bovenwoning met een steile trap. We
versterken de regeling Van Groot naar Beter en Van Hoog naar Laag: we geven senioren voorrang op
woningen in hun eigen buurt en helpen bij de verhuizing. Zo slaan we twee vliegen in één klap:
senioren wonen meer naar wens en gezinnen kunnen naar betaalbare gezinswoningen.

Amendement 20
Indiener: Bouwe Olij en Evert Bartlema (WSO)
Oorspronkelijke tekst: pagina 8, regel 43
Wijzigen: In regel 43 na ‘Van Hoog naar laag’ toevoegen: “Bij verhuizing moet de huur gelijk blijven
aan de huidige huur”
Pre-advies: overnemen
ToelichBng: Om een succes van de regelingen te maken is van belang dat de gebruikers ervan niet
geconfronteerd worden in de nieuwe woning met een hogere huur dan ze nu betalen.
Tekst wordt: Bij verhuizing moet de huur gelijk blijven aan de huidige huur

Amendement 21
Indiener: Bouwe Olij en Evert Bartlema (WSO)
Oorspronkelijke tekst: Pagina 9, regel 14 “Na alle systeemwijzigingen in de afgelopen jaren is het Jjd
dat de erfpachter weet waar hij aan toe is”.
Wijzigen: Regel 14 t/m 16 laatste zin schrappen en vervangen door:
“Het erfpachtstelsel wordt in ere hersteld. Dat betekent dat ‘eeuwigdurende erfpacht’ wordt
afgeschag en dat voor nieuwe uitgigen aan parJculieren weer ‘voortdurende erfpacht’ geldt. Iedere
erfpachter moet kunnen kiezen voor jaarlijkse canon of a•oop voor 50 jaar. Bestaande rechten van
parJculieren worden niet aangetast. Net als nu al het geval is komen bedrijven en organisaJes alleen
in aanmerking voor uitgige in ‘voortdurende erfpacht’. Ook zij kunnen kiezen voor jaarlijkse canon of
a•oop voor 50 jaar”.
Pre-advies: ontraden
Als PvdA streven we een betrouwbare overheid na. We willen niet alwéér een herziening van het
erfpachtstelsel. Amsterdammers moeten weten waar ze aan toe zijn. De belangrijkste sociaaldemocraJsche waarde onder het erfpachtsysteem, namelijk dat de waardesJjging bij
funcJewijziging ten goede komt aan de gemeenschap, staat ook in het huidige systeem overeind.

Amendement 22
Indiener: Bouwe Olij en Evert Bartlema (WSO)
Oorspronkelijke tekst: Pagina 9, regel 20
Wijzigen: Regel 20 eerste zin schrappen.
Pre-advies: gewijzigd overnemen

Wij zijn het ermee eens dat verhuurders hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Dat neemt niet
weg dat de verduurzaming voor corporaJes een grote kostenpost betekent.
Tekst wordt:
‘rendabel’ wordt ‘kostbaar’

Amendement 44
Indiener: Bob Maas
Oorspronkelijke tekst: Pagina 9, regel 27 t/m 28 “We beginnen liever bij tochtstrips in de Vogelbuurt
dan dat we driedubbel glas kopen voor de Beethovenstraat”.
Wijzigen: Pagina 9, regel 27 t/m 28 wijzigen in “We beginnen daar waar het het hardst nodig is, waar
mensen de energierekening niet meer kunnen betalen. Daar beginnen we liever in de Vogelbuurt
dan op de Beethovenstraat”
Pre-advies: gewijzigd overnemen
Pagina 9, regel 27 t/m 28 wijzigen in “We beginnen daar waar het het hardst nodig is, waar mensen
de energierekening niet meer kunnen betalen. Daar beginnen we liever in de Vogelbuurt dan op de
Zuidas”
ToelichBng:
We willen ingrijpen waar het het hardst nodig is, en het meeste oplevert.
Tekst wordt:
Veel Amsterdammers wonen in een slecht geïsoleerde, gehorige en maJg onderhouden woning.Voor
corporaJes is het verbeteren van deze woningen onrendabel. ParJculiere verhuurders met
kortetermijnperspecJef hebben geen belang bij investeringen, omdat zij toch wel huurders krijgen.
Maar als de energiekosten sJjgen, betalen bewoners de rekening. Dan wonen zij voor nog meer geld
in een slechte woning. Voor de PvdA Amsterdam is energiearmoede onacceptabel. Wij zien de
energietransiJe als een kans om alle woningen in onze stad aan te pakken. De gemeente moet de
leiding nemen in duurzame stadsvernieuwing, waarbij investeringen in duurzaamheid gepaard gaan
met meer comfort en betaalbaardere woonlasten. Door de stadsvernieuwing collecJef aan te
pakken, gaat dit sneller en goedkoper. We beginnen daar waar het het hardst nodig is, waar mensen
de energierekening niet meer kunnen betalen. Daar beginnen we liever in de Vogelbuurt dan op de
ZuidAs. Zo reduceren we meer CO2 per geïnvesteerde euro publiek geld én verbeteren we slechte
woningen.

Amendement 36
Indiener: Nick Bolte
Oorspronkelijke tekst: Pagina 9, regel 37.

Wijzigen: Pagina 9, regel 37. In de zin “De verhuurder mag deze investeringen terugverdienen door
de huurprijs te verhogen, maar de totale woonlasten (huur + energiekosten) het slotdeel “moeten
gelijk blijven” wijzigen in: “mag maximaal gelijk blijven.”
Pre-advies: gewijzigd overnemen
Pagina 9 regel 37. “moeten gelijk blijven” wijzigen in “mogen niet toenemen”
ToelichBng:
De woonlasten hoeven niet gelijk te blijven na verduurzaming, maar mogen in ieder geval niet
toenemen.
Tekst wordt:
Landelijk geldt vanaf 2023 een labelplicht (minimaal C) voor kantoren. De PvdA wil dat de woningen
met de laagste energielabels sneller worden aangepakt door ook voor woningen een labelplicht in te
voeren. Vanaf 2026 geldt wat ons betreg voor huurwoningen een minimum van label D, in 2028
minimaal C en in 2030 minimaal B. Uitzonderingen kunnen alleen worden gemaakt bij voldoende
investeringen. De verhuurder mag deze investeringen terugverdienen door de huurprijs te verhogen,
maar de totale woonlasten (huur + energierekening) mogen niet toenemen. Dat betekent dat een
huurverhoging niet meer mag zijn dan de verlaging van de energierekening. We helpen verhuurders
zo goedkoop mogelijk labelstappen te maken met ons verduurzamingsaanbod. Als de Rijksoverheid
geen stappen neemt, wordt de labelplicht onderdeel van de verhuurdersvergunning.

Amendement 23
Indiener: Bouwe Olij en Evert Bartlema (WSO)
Oorspronkelijke tekst: Pagina 17, regel 2
Wijzigen: Regel 2 schrappen.
Pre-advies: alternaBef tekstvoorstel
We willen bewoners de mogelijkheid geven om investeringen in duurzaamheid naar voren te halen,
ongeacht hun inkomen. We willen ons niet vastpinnen op één model, maar willen bewoners de
keuze geven uit verschillende mogelijkheden.
Tekst wordt:
Pagina 9, regel 43: ‘CollecBef verduurzamingsaanbod’ wordt ‘IsolaBeoﬀensief’
Pagina 10, regel 2 wijzigen in: ‘Deelnemers kunnen kiezen om de kosten terug te betalen na een
toekomsJge verkoop, af te lossen in termijnen of te verrekenen met de lagere energierekening die
de investering oplevert”.

Amendement 45
Indiener: Evert van Rest
Oorspronkelijke tekst: pagina 9, Regel 50 “Deelnemers kunnen kiezen om de kosten pas terug te
betalen wanneer ze de woning weer verkopen, in termijnen terug te betalen of de investering terug
te betalen met de opbrengst van zonnepanelen”
Wijzigen: pagina 9 Regel 50 wijzigen in “De gemeente zorgt voor krediet voor isolaJe voor huizen
van eigenaren met een kleine beurs, terugbetaling naar draagvlak en kwijtschelden restschuld na 15
jaar”.

Pre-advies: ontraden
ToelichBng: We adviseren om het amendement van de WSO met dezelfde strekking gewijzigd over te
nemen.

Amendement 24
Indiener: Bouwe Olij en Evert Bartlema (WSO)
Oorspronkelijke tekst: Pagina 10, regel 4
Wijzigen: regel 4 t/m 11 schrappen
Pre-advies: ontraden
Het is een extra maatregel om verduurzaming van de grond te krijgen. Het moet in verband gezien
worden met ons isolaJe-oﬀensief. Energie-armoede hoort niet thuis in Amsterdam. We stellen voor
dat de gemeente alle huishoudens in slecht geïsoleerde woningen een verduurzamingsaanbod doet.
De gediﬀerenJeerde OZB is een extra sJmulans om deel te nemen, zowel voor eigenaar-bewoners
als voor verhuurders. AKankelijk van hun ﬁnanciële situaJe en voorkeuren, kunnen zij kiezen voor
verschillende ﬁnancieringsopJes (zie onderdeel ‘isolaJeoﬀensief’).

Amendement 47
Indiener: Evert van Rest
Oorspronkelijke tekst: Pagina 10, Regel 7 “Om huishoudens te sJmuleren hun woning te
verduurzamen, diﬀerenJëren we stapsgewijs de onroerendezaakbelasJngen (OZB). Huishoudens
met een duurzamere woning betalen dan een lager tarief dan huishoudens met een minder
duurzame woning. Want waar we mensen helpen met een betaalbaar verduurzamingsaanbod, moet
het wel lonen om te verduurzamen. Daarnaast ontwikkelen we nieuwe regels waarin we het belang
van duurzame renovaJes, zoals het plaatsen van groene daken of gevels, boven welstandsnormen
laten gaan”
Wijzigen: Pagina 10, Regel 7. Na “duurzame woning” invoegen “Er komt een subsidieregeling voor
groene daken waarbij 50% van de kosten worden vergoed”.
Pre-advies: ontraden
ToelichJng: Dit punt gaat over het diﬀerenJëren van de OZB, niet over het subsidiëren van
duurzaamheidsinvesteringen. Hiertoe hebben we een punt opgenomen over een betaalbaar
verduurzamingsaanbod voor iedereen in een weinig duurzame woning. Groene daken kunnen hier
deel van uitmaken. Uiteindelijk staat het doelmaJg uitgeven van publiek geld om duurzaamheid te
realiseren in combinaJe met betaalbaarheid en comfort voorop. Groene daken en gevels kunnen
hier een middel voor zijn, maar zijn niet in alle gevallen hét middel.

Amendement 25
Indiener: Bouwe Olij en Evert Bartlema (WSO)
Oorspronkelijke tekst: Pagina 10, regel 13
Wijzigen: regel 13 t/m 19 schrappen en vervangen door:
AcJef aanschrijven bij slecht onderhoud
Woningen van parJculieren en corporaJes die slecht worden onderhouden worden aangeschreven.
De gemeente ontwikkelt daartoe een acJef aanschrijvingsbeleid.
Pre-advies: gewijzigd overnemen
ToelichBng:
Het acJef aanschrijven van woningen met slecht onderhoud is een goed idee. In het gewijzigde
tekstvoorstel wordt toegevoegd dat we in de komende raadsperiode verschillende sancJes willen
onderzoeken.
Tekst wordt: “De PvdA wil dat de gemeente slecht onderhouden woningen van parJculiere
verhuurders en woningcorporaJes acJef ‘aanschrijg’ om verbetering te eisen. De PvdA wil
verkennen welke sancJes genomen kunnen worden wanneer hierop geen verbetering volgt en
huurders in tochJge woningen met een hoge energierekening achterblijven. Beboeten is in elk geval
een opJe, maar de PvdA wil ook onderzoeken of de gemeente in uiterste gevallen over kan gaan tot
onteigening. Dit onderzoek moet ook uitwijzen of het mogelijk is om een eigen
stadsverduurzamingsbedrijf op te richten dat deze slechte woongebouwen zo snel mogelijk
verduurzaamt voor de huidige bewoners”.

Amendement 46
Indiener: afdeling Amsterdam Centrum
Oorspronkelijke tekst: Pagina 10, regel 33 “LeeXare en levendige buitenwijken”
Wijzigen: Pagina 10, regel 33 wijzigen in “LeeXare en levendige binnenstad en buitenwijken”
Pre-advies: ontraden
ToelichBng: De leeXaarheidsproblemen in het centrum zijn van andere aard dan in de buitenwijken,
en hebben andere oorzaken. In de buitenwijken willen we woonbeleid en ruimtelijk beleid inze`en
om de leeXaarheid te verbeteren. We willen ongelijk investeren om gelijke kansen te bieden. In de
paragraaf over vervoer komen verschillende maatregelen terug om het autoverkeer terug te dringen,
ook in het centrum. In de paragraaf over leeXaarheid komt een passage terug over overlast door
over-toerisme.

Amendement 26
Indiener: Bouwe Olij en Evert Bartlema (WSO)
Oorspronkelijke tekst: Pagina 11, regel 22

Wijzigen: Toevoegen na regel 22:
Behoud ruimtelijke structuur van de stad
Het realiseren van nieuwe woningen en nieuwe woonwijken mag onder geen beding ten koste gaan
van de stadsparken, de groene scheggen en waterland. In die gebieden mag niet worden gebouwd.
Pre-advies: overnemen
ToelichBng: Het is van groot belang te bewaken dat de groene ruimten niet bebouwd worden.
Tekst wordt:
Behoud ruimtelijke structuur van de stad
Het realiseren van nieuwe woningen en nieuwe woonwijken mag onder geen beding ten koste gaan
van de stadsparken, de groene scheggen en waterland. In die gebieden mag niet worden gebouwd.

Amendement 27
Indiener: Bouwe Olij en Evert Bartlema (WSO)
Oorspronkelijke tekst: Pagina 11, regel 22
Wijzigen: Toevoegen na regel 22:
Regionale samenwerking
De regionale samenwerking moet geïntensiveerd worden. Nadrukkelijker dan tot nu toe moeten
afspraken gemaakt worden met de regiogemeenten en Almere over het realiseren van betaalbare
woningen en werkgelegenheid in die gemeenten voor Amsterdamse woningzoekenden.
Pre-advies: alternaBef tekstvoorstel
ToelichBng: Als PvdA moeten we strijden tegen de suburbanisaJe van armoede die nu aan de gang
is. Aan de andere kant hebben we een regionale woningmarkt. Onze wereld houdt niet bij de
gemeentegrens op. Natuurlijk moeten we onze problemen in samenwerking met de andere MRA
gemeenten oplossen.
Tekst wordt:
Pagina 4, regel 40. Invoegen: “Natuurlijk is de zoektocht naar een gezinswoning in het groen en een
daaropvolgende verhuizing naar de regio van alle Jjden. TegelijkerJjd vinden we dat dit een
vrijwillige keuze moet zijn. Daarom moet de wooncrisis op regionale schaal worden opgelost”

t behoud van huur, zie ook amendement WSO).

2. Gelijke mogelijkheden voor ieder kind
Amendement 62
Indiener: Ronald van der Hijden
Oorspronkelijke tekst:
“Goed onderwijs begint voor kinderen met een vaste, bevoegde leraar voor de klas. Goed onderwijs
legt de nadruk op de ontwikkeling van talent. Goed onderwijs laat kinderen van verschillende
achtergronden samen leren. Goed onderwijs neemt verschillen weg. Door het lerarentekort en door
de toenemende ongelijkheid staat goed onderwijs in onze stad onder druk. Dat laten we niet
gebeuren.”
BLZ. 12, regel 2
Voorstel:
Na "Goed onderwijs laat kinderen van verschillende achtergronden samen leren." op regel 4
toevoegen "Goed onderwijs verheg en bereidt kinderen/jongeren op alle niveaus voor op Mondiaal
Burgerschap inclusief op het funcJoneren in een democraJsche rechtsstaat".
Pre-advies: ontraden
Elders in het programma komt dit terug. Mondiaal burgerschap is belangrijk, maar dat is niet de kern
van het verhaal als het gaat om gelijke mogelijkheden voor ieder kind. Het gaat dan om
kansengelijkheid, lerarentekort en het wegwerken van de leerachterstanden.

Amendement 63
Indiener: Ronald van der Hijden
Oorspronkelijke tekst:
“Goed onderwijs begint voor kinderen met een vaste, bevoegde leraar voor de klas. Goed onderwijs
legt de nadruk op de ontwikkeling van talent. Goed onderwijs laat kinderen van verschillende
achtergronden samen leren. Goed onderwijs neemt verschillen weg. Door het lerarentekort en door
de toenemende ongelijkheid staat goed onderwijs in onze stad onder druk. Dat laten we niet
gebeuren.”
Amendement:
“We verankeren burgerschapsonderwijs
Amsterdam is Global Goal gemeente. De onderwijsinspecJe gaat schoolbesturen acJef beoordelen
op burgerschapsonderwijs. De 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde NaJes vormen
de leidraad voor burgerschapsonderwijs en worden - stapsgewijs en gefaseerd richJng 2030 verwerkt in het onderwijscurricula vanaf het primair onderwijs. Van Mondiaal Burgerschap tot
mediawijsheid, democraJsche rechtstaat, seksuele voorlichJng, diversiteit en maatschappelijke
problemen zoals het tegengaan van racisme, discriminaJe, uitsluiJng en pestgedrag worden zo een
integraal onderdeel van het onderwijscurriculum. Het is belangrijk dat kinderen en jongeren al op
vroege leegijd weten wat nodig is om vreedzaam samen te leven, juist in onze diverse stad. Jongeren
moeten zich kunnen verplaatsen in de ander, inzien dat zijzelf en anderen de vrijheid hebben om
zichzelf te zijn.
Via de Lokaal EducaJeve Agenda worden schoolbesturen uitgenodigd en ondersteund de 17
Duurzame Ontwikkelingsdoelen op te nemen in hun strategische beleidsplannen en bij de
implementaJe in hun curriculum en bedrijfsvoering samen te werken in allianJe met de gemeente,
kennisinsJtuten, maatschappelijke organisaJes, culturele instellingen en bedrijven in hun omgeving.

Samen werken we toe dat vanaf 2030 ieder kind in Amsterdam de onderwijsketen verlaat Global
Goal/mondiale burger.”
Pre-advies: ontraden
Dit betreg het curriculum van het onderwijs. De gemeente kan de scholen niet verplichten om de
Global Goal als leidraad in te voeren. De overheid gaat over het ‘wat’ en de school over het ‘hoe’ (de
inhoudelijke invulling).

Amendement 66
Indiener: Afdeling Centrum
Oorspronkelijke tekst:
We gaan door met de Amsterdamse Familieschool (pag.12)
Momenteel zijn acht basisscholen en een middelbare school bezig met de intervenJe Amsterdamse
Familieschool. Deze scholen krijgen extra middelen voor ondersteuning van kwetsbare gezinnen,
zodat zij bijvoorbeeld ouders kunnen betrekken bij de ontwikkeling van hun kind. Deze intervenJe
gaan we in de komende jaren voortze`en.
Voorstel invoegen op blz. 12 na regel 31
“We gaan door met de Amsterdamse Familieschool
Een geweldig iniJaJef om kwetsbare gezinnen extra te ondersteunen op 8 basisscholen en 1
middelbare school. Het ambiJeniveau ligt op het handhaven van dit aantal. Wij stellen voor
minimaal een verdubbeling van dit aantal de komende vier jaar te bereiken, met name in
onderwijsinstellingen in Amsterdam Zuidoost, Nieuw West en Noord.”
Pre-advies: gewijzigd overnemen
Mooie concrete toevoeging.
Tekst wordt: “Deze intervenJe gaan we in de komende jaren voortze`en en we streven naar
uitbreiding.”

Amendement 67
Indiener: Afdeling Centrum
Oorspronkelijke tekst:
“Laaggele`erdheid aanpakken:
Laaggele`erdheid heeg een sterke negaJeve invloed op het dagelijks leven van mensen. Daarom
helpen we laaggele`erden door taalcursussen aan te blijven bieden. We omarmen het convenant
Amsterdams Taalakkoord, een netwerk van 58 organisaJes die acJviteiten opze`en om
laaggele`erdheid tegen te gaan. Zo zorgen we dat laaggele`erdheid onder zowel jongeren als
ouderen wordt tegengegaan.”
Voorstel invoegen op blz. 12 na regel 43
Toevoegen “In groot Amsterdam is ongeveer 14% van de bevolking laaggele`erd. Onder met name
migranten (30+) met partner en/of kinderen is dit percentage maar liefst 52% (tegen landelijk 31%).
Gezien de ernst van deze cijfers lijkt een concrete doelstelling, zoals het terugbrengen van
laaggele`erdheid met 10% een meer concreet doel.”
Pre-advies: gewijzigd overnemen

De eerste zin nemen we over, daarmee schetsen we de situaJe. dat is voldoende. De tweede zin is
daarmee overbodig. De doelstelling om in te ze`en om laaggele`erdheid tegen te gaan is
realisJscher dan een moeilijk meetbare cijfermaJge en strikte doelstelling hieraan te koppelen.
Tekst wordt:
“Laaggele`erdheid aanpakken:
In groot Amsterdam is ongeveer 14% van de bevolking laaggele`erd. Laaggele`erdheid heeg een
sterke negaJeve invloed op het dagelijks leven van mensen. Daarom helpen we laaggele`erden door
taalcursussen aan te blijven bieden. We omarmen het convenant Amsterdams Taalakkoord, een
netwerk van 58 organisaJes die acJviteiten opze`en om laaggele`erdheid tegen te gaan. Zo zorgen
we dat laaggele`erdheid onder zowel jongeren als ouderen wordt tegengegaan.”

Amendement 59
Indiener: Nick Bolte
Oorspronkelijke tekst:
“Laaggele`erdheid aanpakken Laaggele`erdheid heeg een sterke negaJeve invloed op het dagelijks
leven van mensen. Daarom helpen we laaggele`erden door taalcursussen aan te blijven bieden. We
omarmen het convenant Amsterdams Taalakkoord, een netwerk van 58 organisaJes die acJviteiten
opze`en om laaggele`erdheid tegen te gaan. Zo zorgen we dat laaggele`erdheid onder zowel
jongeren als ouderen wordt tegengegaan.”
Voorstel:
Gelijke mogelijkheden voor ieder kind
12.43 Plan 43-48 wijzigen in:
“Scholen in basis en voortgezet onderwijs relaJef veel kwetsbare kinderen krijgen geld voor extra
lesJjd met de nadruk op aanpak laaggele`erdheid en leerondersteuning. Het gezin waar deze
kinderen in opgroeien wordt daarin meegenomen. Scholen worden aangesproken op de mate waarin
zij juist voor de kinderen leerwinst bereiken.”
ToelichJng: Aanpak van achterstand is te veel versnipperd: Kansenaanpak in het v.o., in het p.o.
wordt ingezet op zg. ‘familieschool’, aanpak laaggele`erd zou moeten door inschakelen van maar
liefst 58 organisaJes. Geef de school samen met kind en familie de regie. En reken de school af op
gerealiseerde leerwinst juist bij de meest kwetsbare kinderen.
Pre-advies: ontraden
Het betrekken van de gezinnen van de betreﬀende kinderen wordt al gedaan. Daar is al ruimte voor
binnen scholen en ouders met laaggele`erdheid worden al betrokken en kunnen lessen volgen.
Daarom wordt deze toevoeging ontraden.

Amendement 60
Indiener: Nick Bolte
Oorspronkelijke tekst:

“Een voorschool voor iedereen De PvdA vindt dat de voorschool graJs moet zijn voor alle kinderen
vanaf 2 jaar. Er moet voor elk kind plek zijn op de voorschool en de kinderopvang, ongeacht
opleidingsniveau en sociaal-economische status van de ouders.”
Voorstel:
13.43 Een voorschool voor iedereen wijzigen in:
“SJmulering voor alle jonge kinderen:
Amsterdam realiseert een graJs aanbod ontwikkelingssJmulering voor elk kind, alle jonge kinderen
vanaf 2,5 jaar.”
ToelichJng: Jonge kinderen horen niet te worden ‘opgevangen’ of ‘naar school’ te gaan. Kinderen zijn
onderzoekers. Het aanbod moet hun manier van ontdekken sJmuleren.
Pre-advies: ontraden
Het is er al in de vorm van voorscholen, dat is al de plek om de ontwikkeling van het kind te
bevorderen. De voorscholen willen we ook graJs aanbieden. De Oorspronkelijke tekst is daarom
passender.

Amendement 68
Indiener: Afdeling Centrum
Oorspronkelijke tekst:
“Latere selecJe van schoolniveaus Het selecJemoment in groep 8 komt voor veel kinderen te vroeg.
Talenten moeten soms nog worden ontwikkeld. Het ene kind heeg meer Jjd nodig dan het andere.
We willen ook niet dat een momentopname van negaJef gedrag in en voor groep 8, een grote rol
speelt in de advisering. Daarom staat de PvdA voor de brede brugklas, waar leerlingen de Jjd hebben
zichzelf en hun talenten te ontwikkelen. We houden dan ook de Brede Brugklas Bonus voor
middelbare scholen met een brede brugklas.”
Blz. 13 regel 43
Voorstel:
Toevoegen “Een brede brugklas is een goed idee. Echter, bij school- en beroepskeuze zien we dat
leerlingen onder geadviseerd worden. Dit ligt deels aan leerkrachten en interne begeleiders, die een
lagere sociale status laten meetellen in het school- en beroepskeuze advies. De PvdA zet in op een
school- en beroepskeuze advies, dat gebaseerd is op de talenten van de leerling.”
Pre-advies: ontraden
Hiermee wordt de indruk gewekt dat leraren dit allemaal bewust doen. Verder zijn de toevoegingen
op een andere manier al in de tekst te lezen.

Amendement 73
Indiener: JS

Oorspronkelijke tekst: n.v.t.
Blz. 13 regel 43

Voorstel:
Toevoegen “We steunen en sJmuleren projecten die scholen op zowel het basis als voortgezet
onderwijs verbinden. Op die manier komen kinderen in aanraking met andere kinderen uit andere
plekken van de stad en krijgen ze meer mee van de diversiteit die Amsterdam heeg.”
Pre-advies: overnemen
Toevoegen aan het stuk over gemengde scholen en samenvoegen met amendement 68
Tekst wordt:
“We steunen en sBmuleren projecten die scholen op zowel het basis als voortgezet onderwijs
verbinden door ontmoeBng. Op die manier komen kinderen in aanraking met andere kinderen uit
andere plekken van de stad en krijgen ze meer mee van de diversiteit die Amsterdam heec.

Amendement 69
Indiener: Afdeling Centrum
Oorspronkelijke tekst:
“Havo-, vwo- en vmbo-leerlingen moeten elkaar vaker onder één dak ontmoeten We investeren in
brede scholengemeenschappen. Zo kunnen kinderen, indien nodig, makkelijker doorstromen naar
het niveau dat bij hen past. De trend van meer categorale scholen in onze stad wordt gekeerd en er
komen geen nieuwe categorale scholen bij.”
Blz. 14 regel 4
Voorstel:
Toevoegen: “OntmoeJng is een voorwaarde, maar geen voldoende voorwaarde om elkaar beter te
leren kennen. Scholen voeren gerichte programma’s uit om ontmoeJng gericht op integraJe inhoud
te geven.”
Pre-advies: gewijzigd overnemen
(En combineren met amendement 73 van de JS tot een nieuw plan)
We sJmuleren de gemengde scholen. We verplichten ze niet. Dan is het extra lasJg om een
verplichJng op te nemen m.b.t. gerichte programma's voor ontmoeJng. Ook begrijpen we niet de
betekenis van 'integraJe' in deze. De Oorspronkelijke tekst blijg behouden. Een nieuw plan wordt
toegevoegd gecombineerd met amendement 72.
Tekst wordt:
“We steunen en sJmuleren projecten die scholen op zowel het basis als voortgezet onderwijs
verbinden door ontmoeJng. Op die manier komen kinderen in aanraking met andere kinderen uit
andere plekken van de stad en krijgen ze meer mee van de diversiteit die Amsterdam heeg.

Amendement 70
Indiener: Afdeling Centrum
Oorspronkelijke tekst:
“Geen hogere vierkantemeternorm voor internaJonale scholen.
Als internaJonale stad herbergt Amsterdam enkele internaJonale scholen. De PvdA wil dat voor deze
scholen dezelfde behandeling geldt als voor de andere scholen in de stad. Dat is nu niet zo: voor
internaJonale scholen is een norm van 12 m² per leerling vastgelegd, terwijl de gemiddelde
Amsterdamse basisschool 5 m² per leerling heeg (7 m² in het voortgezet onderwijs). We passen deze
norm aan voor internaJonale scholen, zodat het aantal vierkante meters per leerling gelijk wordt.”
Blz. 14 regel 24

Voorstel:
Wijzigen in “Wij zijn voor gelijke oppervlakte normen voor internaJonale scholen en andere scholen.
De normen zijn op dit moment te laag. Wij zien graag de norm voor de gemiddelde Amsterdamse
basisschool van 5 m2 verhoogt naar 7 m2 en voor het voortgezet onderwijs naar 9 m2. Ruimere
scholen bieden meer mogelijkheden voor leerlingen en docenten om in een ruime en frisse
omgeving te werken.”
Pre-advies: ontraden
Dit is niet haalbaar. Er is al een groot tekort aan onderwijsgebouwen. Daarmee is dit amendement in
de uitvoering lasJg.

Amendement 57
Indiener: Nick Bolte
Oorspronkelijke tekst:
“Een vakleerkracht voor gymnasJek en muziek. Jong geleerd is oud gedaan. Dat geldt zeker voor het
sporten. Elke basisschool moet daarom een vakleerkracht bewegingsonderwijs blijven hebben en
elke leerling moet minimaal twee uur per week kunnen blijven gymen. We leggen hiermee niet
alleen de basis voor goed bewegingsonderwijs, maar verminderen ook de druk op leraren. Daarnaast
blijven we ook vakleerkrachten muziekonderwijs ﬁnancieren, om laagdrempelig muziekles in de klas
te brengen.”
Voorstel:
15.23 Toevoegen na ‘Jong geleerd is oud gedaan’:
“Met de Amsterdamse basisscholen worden verplichtende afspraken gemaakt over de inzet van
vakleerkrachten, ook zij-instromers, voor gymnasJek en muziek.”
ToelichJng: Het belang van bewegen en muziek moet verplichtend geregeld zijn.
Pre-advies: ontraden

We hebben te maken met een ﬂink lerarentekort. Verplichtende afspraken zou ertoe leiden dat er
een vakleerkracht moet komen zelfs al zijn er geen leerkrachten om die funcJes te vervullen.

Amendement 64
Indiener: Mira Huussen
Oorspronkelijke tekst: n.v.t.
Blz. 15 regel 42
Voorstel:
Toevoegen “Amsterdam verwelkomt graag internaJonale studenten, maar de groei waarop
universiteiten en hogescholen de afgelopen jaren hebben ingezet (en gerealiseerd) kan niet
doorgezet worden. Meer internaJonale studenten is voor universiteiten aantrekkelijk, maar het leidt
tot druk op de kwaliteit en de toegankelijkheid van het onderwijs. Immers, de groei gaat niet gelijk
op met een groei in docenten en studiefaciliteiten, met als gevolg grotere studiegroepen, minder
contacturen, online lessen, etc.). Ook legt het druk op de voorzieningen in de stad, zoals de
studenten- en jongerenwoningen (hier hebben de internaJonale studenten zelf ook last van). Wij
willen universiteiten en hogescholen bewegen om pas op de plaats te maken en onder de huidige
condiJes af te zien van een verdere groei, om de kwaliteit en toegankelijkheid van het hoger
onderwijs in onze stad te waarborgen.”
Pre-advies: ontraden
Dit staat haaks op het verhaal dat we willen vertellen. Amsterdam oriënteert zich internaJonaal. En
eventuele knelpunten die ontstaan, zoals woningtekort, moeten opgepakt worden. Zo wordt in het
hoofdstuk Wonen beschreven dat 20% van de nieuwbouwwoningen voor jongeren onder de 28 jaar
wordt gereserveerd. Verder blijkt uit onderzoek van het Ministerie (2019) het volgende: “De
conclusie is, kort gezegd, dat over het algemeen internaJonalisering geen gevolgen heeg voor de
toegankelijkheid van het hoger onderwijs voor studenten uit Nederland”.

Amendement 71
Indiener: Afdeling Centrum
Oorspronkelijke tekst:
Alle jongeren een startkwaliﬁcaJe
We willen dat alle jongeren met ten minste een startkwaliﬁcaJe van school gaan.
Schooluitval gaan we verminderen door vroege signalering en vroegJjdig handelen.
VroegJjdige schoolverlaters blijven we acJef benaderen via de adviseurs van de jongerenpunten om
deze jongeren weer naar werk of school te begeleiden.
Blz. 16 regel 43

Voorstel:
Wijzen in “Het doel moet zijn dat geen jongere zonder startkwaliﬁcaJe van school gaat in
Amsterdam. Een zwaar traject van signalering, toeleiding en begeleiding is nodig om jongeren die
dreigen uit te vallen, een eindkwaliﬁcaJe te laten halen.”
Pre-advies: ontraden

Het doel staat al in de eerste zin. Het is niet haalbaar om hier een harde eis van te maken.

Amendement 72
Indiener: Afdeling Centrum
Oorspronkelijke tekst:
“2.5 Veilige scholen
We investeren in het verduurzamen van de scholen” (pag.17)

Blz. 17 regel 2
Voorstel:
Toevoegen “Niet alleen nieuwe schoolpleinen dienen groen en uitdagend te zijn. Ook voor
schoolgebouwen geldt dat deze (pedagogisch) uitdagend zijn voor leerlingen.”
Pre-advies: ontraden
Het punt over schoolgebouwen is ook verwerkt in duurzaamheid. Daar staat het volgende over in:
“We investeren in het verduurzamen van de scholen. Schooldaken worden gebruikt voor het
plaatsen van zonnepanelen en er wordt geïnvesteerd in groene schoolpleinen- en daken. Nieuwe
schoolgebouwen moeten klimaatneutraal worden gebouwd. De nieuwe schoolpleinen zijn groen,
uitdagend en regenbestendig. Daarnaast ze`en we de regeling, Amsterdamse Impuls Schoolpleinen
door.” Dit vinden we voldoende.

Amendement 65
Indiener: Mira Huussen
Oorspronkelijke tekst:
“Ouders en onderwijs samen voor opvoeding Elke school is verplicht contact met medewerkers van
de Ouder- en Kindteams te onderhouden, zodat school en zorg op elkaar aansluiten. Zo kunnen
eventuele problemen vroeg gesignaleerd worden en kan er Jjdig ondersteuning komen. Daarbij
investeren we in de oudercontactmedewerkers en sJmuleren we Familie Service Punten. Dit zijn
plekken waar ouders terechtkunnen voor ondersteuning op het gebied van opvoeding of
bijvoorbeeld voor hulp met de Stadspas. We willen ook het gesprek tussen leerlingen en ouders
versterken. Medezeggenschapsraden en ouderplaƒorms dragen bij aan hogere betrokkenheid van
ouders en aan de ontwikkeling van hun kinderen.”
blz. 17 regel 8
Voorstel:
Er staat: "Wij willen het gesprek tussen leerlingen en ouders versterken". Wordt dat ook bedoeld?
Want het is een beetje een rare tekst zo (bijv. ouders praten met hun kinderen, niet met leerlingen).
Het lijkt een foutje en dat eigenlijk wordt bedoeld "Wij willen het gesprek tussen leerlingen, ouders
en de school versterken". Dat lijkt me logischer.
Er staat vervolgens: "Medezeggenschapsraden en ouderplaƒorms dragen bij aan een hogere
betrokkenheid van ouders en aan de ontwikkeling van hun kinderen." Ik vind dat de
medezeggenschap niet in deze context moet worden geplaatst, het wekt de indruk dat

ouderbetrokkenheid het doel of belang is van de medezeggenschap. Dat is het niet. Mijn voorstel is
om het woord 'medezeggenschapsraden' hier weg te halen.
Mijn voorstel is vervolgens om hier - of ergens anders - een zin toe te voegen, die aangeeg welk
(primaire) belang wij als sociaal-democraten hechten aan de medezeggenschap:
“Goed-funcJonerende medezeggenschapsraden – waarin personeel, ouders (en in VO ook
leerlingen) met de bestuurder om tafel zi`en en samen vormgeven aan de school – vinden wij van
groot belang, voor goed onderwijs, goed werkgeverschap, een veilig klimaat, etc; kortom, voor goede
scholen in onze stad."
Pre-advies:
Deel 1 overnemen. Deel 2 gewijzigd overnemen.
Apart punt op te nemen over medezeggenschapsraden. Boodschap akkoord, tekst korter/anders
geformuleerd.
Tekst deel 2 wordt: “Goed-funcJonerende medezeggenschapsraden vinden wij van groot belang
voor goed onderwijs, goed werkgeverschap, een veilig klimaat, en daarmee voor goede scholen in
onze stad."

Amendement 58
Indiener: Nick Bolte
Oorspronkelijke tekst:
“We ze`en de schoolveiligheidsplannen voort. Scholen dienen in het schoolveiligheidsplan op te
nemen om agressie, geweld, seksuele inJmidaJe en discriminaJe aan te pakken. In het
schoolveiligheidsplan staan de sancJes en de prevenJeve maatregelen om onveilige situaJes te
bestraﬀen en te voorkomen. We willen dat scholen dit voorze`en.”
Voorstel:
17.22 Toevoegen ‘nadat scholen dit voortze`en:
“Alle scholen in het voortgezet onderwijs maken gebruik van de inzet van jongeren rechtbanken.”
ToelichJng: Geef jongeren zelf een rol in veilig in en om school.
Pre-advies: ontraden
Ondanks dat het een leuk iniJaJef is, moeten we dit niet opleggen aan scholen. Er liggen al veel
taken bij scholen. Scholen kunnen uit eigen iniJaJef hiernaar toe bewegen.

Amendement 61
Indiener: Nick Bolte
Oorspronkelijke tekst:
“We investeren in het verduurzamen van de scholen Schooldaken worden gebruikt voor het plaatsen
van zonnepanelen en er wordt geïnvesteerd in groene schoolpleinen- en daken. Nieuwe
schoolgebouwen moeten klimaatneutraal worden gebouwd. De nieuwe schoolpleinen zijn groen,

uitdagend en regenbestendig. Daarnaast ze`en we de regeling, Amsterdamse Impuls Schoolpleinen
door.”
Voorstel:
blz 17 regel 38 De tekst na ‘De nieuwe schoolpleinen ….’ wijzigen in:
“worden natuurlijk ingericht.”
ToelichJng: Natuurlijk spelen in een natuurvriendelijke omgeving.
Pre-advies: gewijzigd overnemen
Tekst wordt: “We investeren in het verduurzamen van de scholen Schooldaken worden gebruikt voor
het plaatsen van zonnepanelen en er wordt geïnvesteerd in groene schoolpleinen- en daken. Nieuwe
schoolgebouwen moeten klimaatneutraal worden gebouwd. De nieuwe schoolpleinen zijn een
combinaJe van natuurlijk, groen, uitdagend en regenbestendig. Daarnaast ze`en we de regeling,
Amsterdamse Impuls Schoolpleinen door.”

Amendement 74
Indiener: Evert van Rest
Toevoeging op pagina 17 regel 40:
Ten slo`e sJmuleert de gemeente omscholingstrajecten richJng de duurzame energiesector.
Pre-advies: ontraden
Deze toevoeging zou komen bij het verduurzamen van scholen zelf. Deze tekst gaat over een ander
onderwerp. Verder komt dit onderwerp al terug op bladzijde 37 onder het kopje “Streven naar meer
schone banen”.

3. Een groene stad met rode idealen
Amendement 75
Indiener: Evert van Rest
Oorspronkelijke tekst:
Op pagina 18 regel 12:
In lijn met internaJonale 12 klimaatafspraken wil de PvdA dat Amsterdam in 2030 55% minder CO2uitstoot dan in 1990.
Voorstel:
Vervangen door:
In lijn met internaJonale 12 klimaatafspraken wil de PvdA dat Amsterdam in 2030 60% minder CO2uitstoot dan in 1990.
Pre-advies: ontraden
Het klimaatakkoord in Nederland spreekt van een reducJe van 49%. De gemeente Amsterdam heeg
zich gecommi`eerd aan een reducJe van 55%. Hoewel het EP vorig jaar heeg opgeroepen te
versnellen met een reducJe van 60%, vinden wij het belangrijk dat (tussenJjdse) doelstellingen niet
telkens worden aangepast. Daardoor werken wij mee aan meer voorspelbaar en betrouwbaar beleid.
Daarnaast willen wij meer aandacht besteden aan het behalen van deze doelstelling.

Amendement 97
Indiener: Eduard de Jong
Blz. 18, regel 34 en verder
Oorspronkelijke teksts:
Onderdeel 3.1 Energie voor de toekomst, Het dak als energiecentrale
Er kunnen nog veel meer daken gebruikt worden voor het opwekken van groene
stroom. De PvdA Amsterdam wil eigenaren van grote daken sJmuleren om
zonnepanelen te plaatsen. De gemeente plaatst op alle daken van gemeentelijke
gebouwen zonnepanelen om in haar eigen stroomverbruik én het stroomverbruik van
de buurt te voorzien. De gemeente nodigt buurt-energiecoöperaJes uit om in
zonnepanelen te investeren. Grootverbruikers van energie verplichten we om óf op hun
dak zonnepanelen te plaatsen, óf een groen dak te nemen.
Investeren in het elektriciteitsnet
We gebruiken steeds meer stroom. Ons net is nog niet voldoende toegerust op
inducJekookplaten en elektrische auto’s. Om de piekbelasJng van het energienet tegen
te gaan, gaat de gemeente meer inze`en op strategisch energie- en ruimtegebruik. De
gemeente kan slimmer omgaan met de spreiding van energieslurpende acJviteiten van
bedrijven en gaat in overleg met de netbeheerder investeren in voldoende
transformatorhuisjes en onderstaJons.
Voorstel:
Vervangen door:
Groen Energie Bedrijf
De gemeente richt een gemeentelijk groen energie bedrijf (GGEB) op dat er voor zorgt
dat op al de daken binnen de gemeente die daartoe geschikt zijn of aangepast kunnen
worden het maximaal aantal zonnecellen wordt geplaatst en de opgewekte energie
levert aan 1) de gebruikers van het pand, 2) gemeentelijke instellingen, scholen en
bedrijven in de buurt, 3) grootverbruikers het Amsterdamse electriciteitsnet en 4), als
er nog gegenereerde energie over is, het Nederlandse net. Het GGEB begint met het
installeren van zonnepanelen en energie opslag op gemeentelijke gebouwen en het
uitbreiden van bestaande zonnepaneel installaJes tot de maximale opbrengst. De
gemeente sJmuleert dat daken die niet geschikt te maken zijn voor zonnepanelen
groen worden. Waar nodig zorgt te gemeente ervoor dat er een we`elijk kader komt
om eigenaren van geschikte gebouwen te dwingen tot medewerking aan het beleggen
met zonnecellen.
Een elektriciteitsnet voor burgers en bedrijven
Energie wordt in de komende jaren voor een steeds groter deel met elektriciteit
geleverd, het Amsterdamse elektriciteitsnet wordt aangepast zodat bewoners voor
verwarming, koken en vervoer over voldoende energie beschikken. Om piekbelasJng
van het net tegen te gaan, zet de gemeente acJef in op strategisch energie- en
ruimtegebruik en werkt met bedrijven samen om acJviteiten die veel energie nodig
hebben, over de dag en het grondgebied, te spreiden. De gemeente investeert daartoe,

in overleg met de netbeheerder, in transformatorhuisjes en onderstaJons. Het op te
richten GGEB speelt hierbij een rol. Onder meer door in het netwerk en bij
grootverbruikers energieopslag te plaatsen.
ToelichJng:
De bestaande tekst is erg afwachtend en straalt daardoor weinig daadkracht uit.
Bovendien kan die als ondernemer en gebouweigenaar vijandig gelezen worden; om de
energieovergang een succes te laten worden is de medewerking van iedereen in
Amsterdam nodig.
Een algemene verplichJng voor bedrijven tot investeren in zonnecellen, een techniek
die niet tot de kern acJviteit van een bedrijf behoort, en bovendien maar een klein deel
van het energieverbruik ervan oplost, wekt alleen maar weerstand op. Het dwingen van
bedrijven lijdt tot verstarring en het zoeken naar wegen om met minimale middelen er
aan te voldoen.
De gemeentelijke overheid kan met een gerichte nieuwe dienst het negaJeve denken
en afwachten doorbreken door acJef samen te werken met energie hongerige
bedrijven om oplossingen te vinden voor een betrouwbare groene energievoorziening
op lange termijn. Groene energie biedt die bedrijven de mogelijkheid tot het verlagen
de energiekosten, dat is goed voor de werkgelegenheid in Amsterdam.
Een op zonne-energie toegesneden net bevat energie opslag bij de bron, in het net en
bij de eind gebruiker. Het GGEB kan waar dat niet ter plekke kan de energie opslag bij
de bron in transformaJe huisjes plaatsen.
De Jtel van het tweede punt in het concept programma (investeren in het
elektriciteitsnet) duidt er vooral op dat de gemeente geld moet uitgeven. Mijn voorstel
geeg een duidelijk, PvdA passend, doel aan wat we willen bereiken met die uitgaven.
De elektrische auto is weliswaar groen in zijn energie verbruik maar is geen oplossing
voor het verkeersprobleem in de stad en draagt bij aan de ongelijkheid; die moet dus
niet expliciet in ons program genoemd worden als iets dat we zouden steunen.
In de huidige Jjdsgewricht kan een gemeentelijk groen energie bedrijf de technische en
andere uitvoerende aspecten heel goed uitbesteden en het bedrijf kan zich vooral
richten op het vinden van dakoppervlaktes en het plaatsen van zonnecellen. Met korte
lijntjes naar de wethouders ruimtelijke ordening en economische zaken kan een GGEB
er voor zorgen dat de bureaucraJsche hordes daarbij zo snel mogelijk worden
genomen.
Als leverancier van energie kan het GGEB oor tarifering ook het JjdsJp van gebruik
sturen zoals voor het tweede punt nodig is. Aangezien de levering van zone energie een
renderende zakelijke acJviteit is, de energie is immers graJs en zeer voorspelbaar
aanwezig, is het goed mogelijk om de investeringen in zonnecellen, energie opslag en
andere bedrijfsinfrastructuur via een zakelijke partner te regelen, met het GGEB in een
trekkende rol is zulke ﬁnanciering veel makkelijker, en goedkoper, te verkrijgen dan een
individueel bedrijf.
Tenslo`e, het veranderen van oude vormen en gedachten en het gebruik van een
gemeente bedrijf als instrument daarbij is een mooie sociaal-democraJsche tradiJe.

Pre-advies: Ontraden.
ToelichJng:
Het oprichten van een Gemeentelijk Groen Energie Bedrijf (GGEB) vinden wij een sympathiek plan. We twijfelen aan de haalbaarheid en aan de eﬀecJviteit. Wij vermoeden
dat hetzelfde doel van het plaatsen van meer zonnepanelen op geschikte daken ook de
manier bereikt wordt zoals wij hebben opgeschreven. Ook bij het GGEB zal sprake zijn
van een verplichte plaatsing, die evenzo weerstand kan opwekken. Dat punt lossen we
er daarom niet mee op. Daarnaast lijkt dit ons geen DAEB acJviteit. We willen geen risico op staatssteun aan diensten die niet in het algemeen economisch belang zijn.

Amendement 76
Indiener: Bob Maas
Oorspronkelijke tekst:
Op pagina 18 regel 35/36:
De PvdA Amsterdam wil eigenaren van grote daken sJmuleren om zonnepanelen te plaatsen.
Voorstel:
Vervangen door:
De PvdA Amsterdam wil eigenaren van grote daken sJmuleren om zonnepanelen te plaatsen. Het
liefst in combinaJe met een groen dak en daar waar het technisch mogelijk is ook in combinaJe met
waterberging.
Pre-advies: overnemen
Wij staan achter deze toevoeging.

Amendement 77
Indiener: Evert van Rest
Oorspronkelijke tekst:
Op pagina 18 regel 44:
De gemeente faciliteert de oprichJng van ‘warmteschappen’: kleine coöperaJeve
warmtevoorzieningen in handen van de bewoners en vastgoedeigenaren in de buurt.
Voorstel:
Vervangen door:
De gemeente faciliteert en ondersteunt, zoals bij het project van warmtecoöperaJe Ketelhuis
Wilhelmina Gasthuis terrein in Amsterdam, de oprichJng van ‘warmteschappen’: kleine coöperaJeve
warmtevoorzieningen in handen van de bewoners en vastgoedeigenaren in de buurt.
Pre-advies: ontraden
Hoewel wij lopende projecten zeker willen ondersteunen, vinden wij het benoemen van dit
speciﬁeke voorbeeld te gedetailleerd.

Amendement 99
Indiener: Eduard de Jong
Voorstel:
Onderdeel 3.1 Energie voor de toekomst. Investeren in het elektriciteitsnet. In regel 9
op pagina 19 vervang het woord “auto's” door “vervoer”.
ToelichJng: De elektrische auto is weliswaar groen in zijn energieverbruik maar is geen
oplossing voor het verkeersprobleem in de stad en draagt bij aan de ongelijkheid; die
moet dus niet expliciet in ons program genoemd worden als iets dat we zouden
steunen.

Pre-advies: Overnemen.
ToelichJng: Goed om dit breder te trekken naar elektrisch vervoer.

Amendement 78
Indiener: Evert van Rest
Voorstel:
Toevoeging op pagina 19 regel 10 na ‘Om de piekbelasJng van het energienet tegen te gaan, gaat de
gemeente meer inze`en op strategisch energie- en ruimtegebruik’:
Daartoe worden Lokale energie-opwek en direct verbruik binnen de gemeente gesJmuleerd.
AansluiJng op het landelijk systeem van lokaal opgewekte duurzame energie krijgt voorrang.
Pre-advies: ontraden
Hierdoor wordt dit punt niet duidelijker in onze ogen. Deze maatregel draait voornamelijk om het
spreiden van grootverbruikers, waardoor het energieverbruik gelijkmaJger over het net is verspreid.
Lokale energie-opwek wordt op andere manieren gesJmuleerd (bijvoorbeeld door de plaatsing van
zonnepanelen). Binnen de gemeente wordt voldoende energie gebruikt om dit direct te verbruiken.
Dat is dus een voor de hand liggende stap. AansluiJng op het landelijk systeem staat los van
maatregelen tegen lokale piekbelasJng.

Amendement 100
Indiener: Eduard de Jong
Voorstel:
Onderdeel 3.1 Energie voor de toekomst, Investeren in het elektriciteitsnet. In regel
11-12 op pagina 19 vervang de woorden “energieslurpende acJviteiten van bedrijven”
door “acJviteiten van bedrijven die veel energie gebruiken”.
Pre-advies: Ontraden.

ToelichJng: “Energieslurpen” dekt wel de lading van energie-intensieve acJviteiten en
maakt juist goed duidelijk dat we daardoor extra aandacht hieraan moeten besteden.
Door dit woord te gebruiken ze`en we desbetreﬀende bedrijven niet in een kwaad
daglicht, maar expliciteren we wat er gebeurt.

Amendement 91
Indiener: Nick Bolte
Oorspronkelijke tekst:
3. Een groene stad met rode idealen, 19.17
Voorstel:
Toevoegen na ‘zon niet schijnt.’
“Zonder lokale inspraak kan plaatsing van windmolens echter niet worden doorgedrukt.”
Pre-advies: Ontraden.
ToelichJng:
Ook de opname van de zin “Zonder lokale inspraak kan plaatsing van windmolens echter niet worden
doorgedrukt.” zorgt er niet voor dat iedereen even tevreden zal zijn over de uitkomst. In onze ogen
zorgt ‘een zorgvuldige belangenafweging’ voor een uitkomst die zo goed mogelijk rekening houdt
met de wensen van hen, die lokaal inspreken. Op pagina 20 onder het kopje ‘Iedereen betrokken bij
een duurzame stad’ gaan we verder in op het op het belang van inspraak.

Amendement 92
Indiener: Nick Bolte
Oorspronkelijke tekst:
3. Een groene stad met rode idealen, 19.17
Voorstel:
Wijzigen in ““extra reﬂecJefase” het vervolg “wordt, per locaJe een zorgvuldige belangenafweging
gemaakt en scherp gekeken naar onder andere de geluidsnormen. Daarbij houden we de eﬀecten op
gezondheid, welzijn en milieu in gedachten." door na “extra reﬂecJefase” verder te gaan met: en
met de uitwerking en uitkomsten van de moJe Erkens en Leijten (kamerstuk 32 813-731) wordt, per
locaJe een zorgvuldige belangenafweging gemaakt en uitgegaan van het ‘Voorzorgsbeginsel’.
ToelichJng: Risico’s kunnen nooit geheel uitgesloten worden, maar moeten wel in een toetsbaar
kader worden ingepast.
Pre-advies: Ontraden.
ToelichJng:
Het amendement vraagt om het noemen van de moJe Erkens en Leijten. Die KamermoJe vraagt
verder onderzoek naar afstandsnormen. Wij zijn het eens met de lijn van het amendement, maar de
huidige tekst verwijst ook naar die zorgvuldige afweging. De verwijzing naar de uitspraak van de RvS
verwijst naar een zorgvuldige juridische afweging. De verwijzing naar de reﬂecJefase verwijst naar
een zorgvuldige poliJeke afweging. Het amendement voegt in die zin niet iets extra’s toe

Amendement 79
Indiener: Evert van Rest
Voorstel:
Toevoeging op pagina 19 regel 33 na ‘….Amsterdammers met energiebesparing’:
Ook komt er een plan voor het verminderen van energieverbruik in de hele gemeente met 25% in
2030 voor de gemeente zelf en al haar inwoners en gebruikers.
Pre-advies: ontraden
We ondersteunen de gedachte. De energiecoaches gaan alleen over het tegengaan van
energiearmoede. Dus deze maatregel is hier niet op z’n plaats. Op regel 38 van dezelfde bladzijde,
onder het kopje “Steun voor klimaatneutrale panden”, wordt al aangegeven dat de gemeente haar
eigen panden ook versneld verduurzaamd. Een reducJe van 25% van energiegebruik (t.o.v. een
bepaald jaar) voor gemeente, inwoners en gebruikers is verder een te ongerichte maatregel. Beter is
het in onze ogen om als uitgangspunt de reducJe in emissies te nemen voor 2030 t.o.v. 1990. Als
afgeleide daarvan kan vervolgens bepaald worden hoe die reducJe tot stand komt.

Amendement 80
Indiener: Bert Keesman
Voorstel:
Op pagina 19, regel 33 toevoegen:
We willen de FIXBrigade aan het werk ze`en in de hele stad om de energiearmoede te lijf te gaan
met tochtstrips en radiatorfolie.
Pre-advies: gewijzigd overnemen
Mooi en tastbaar voorbeeld. We willen de FIXBrigade niet speciﬁek noemen, omdat er ook andere,
soortgelijke iniJaJeven zijn.
Tekst wordt: toevoeging op pagina 18, regel 33 achter ‘Zij helpen Amsterdammers met
energiebesparing…’:
Bijvoorbeeld met tochtstrips en radiatorfolie.

Amendement 81
Indiener: Evert van Rest
Voorstel:
Toevoeging op pagina 19, regel 40: Nieuwe alinea met Jtel: ‘Schonere lucht’
De gemeente gaat zorgen voor schonere lucht. Daarom hebben we zero emissie stadslogisJek in
2025.
Pre-advies: gewijzigd overnemen

We hebben al punten van duurzamere logisJek. Op bladzijde 23 hebben we het al over het transport
in de bouw schoner maken. We kunnen het toevoegen bij het onderdeel betere bevoorrading op
pagina 29. We voegen toe:
We werken toe naar zero emissie-stadslogsJek.

Amendement 101
Indiener: Eduard de Jong
Voorstel:
Onderdeel 3.1 Energie voor de toekomst. Pagina 19, regel 48-49 op vervang de
woorden “Daarna hoeg de buurt pas volledig van het gas af” door “Pas nadat alle
gasverbruikers in een buurt verdwenen zijn verwijdert de gemeente, bij de
eerstvolgende straat renovaJe, de gasaanvoer uit de buurt”.
Pre-advies: Ontraden.
ToelichJng: We stellen dat een buurt gefaseerd van het gas afgaat, daarvoor is dus al ruimte
opgenomen. Om te voorkomen dat bewoners ontevreden zijn en niet van het gas af kunnen, bieden
we in de paragraaf Wonen een collecJef verduurzamingsaanbod aan.

Amendement 82
Indiener: Evert van Rest
Voorstel:
Toevoeging op pagina 20, regel 5 voor: ‘Iedereen krijgt een Duurzame stadspas.…’
De verhouding dierlijke en plantaardige eiwitconsumpJe draaien we om van 60:40 nu naar 40:60 in
2030.
Pre-advies: ontraden
Dit sluit niet helemaal aan bij de duurzame stadspas. We zijn zeker voor het verminderen van
vleesconsumpJe, maar willen liever inze`en inze`en over educaJe over vlees zoals beschreven bij
dierenwelzijn op bladzijde 21.

Amendement 93
Indiener: Nick Bolte
Oorspronkelijke tekst:
20.5 “Iedereen krijgt een duurzame stadspas”
Voorstel:
Wijzigen in “Een duurzame stadspas sJmuleert dat ook mensen met de laagste inkomens duurzame
producten kan kopen.”
ToelichJng: Duurzaamheid brengt kosten met zich mee en een tegemoetkoming in deze kosten moet
helpen mensen met een smalle beurs hierin mee te doen.

Pre-advies: Overnemen.
ToelichJng:
Goede verﬁjning van de tekst.

Amendement 98
Indiener: Eduard de Jong
Blz. 20 regel 8
Oorspronkelijke tekst:
Onderdeel 3.1 Energie voor de toekomst, Warmteschappen oprichten. “De gemeente
faciliteert de oprichJng van ‘warmteschappen’: kleine coöperaJeve
warmtevoorzieningen in handen van de bewoners en vastgoedeigenaren in de buurt.
De warmtevoorziening wordt aangepast aan het type woning. Sommige woningen zijn
nog slecht geïsoleerd. Dan is het duur en ineﬃciënt om direct van het gas af te gaan.
Dan wordt een buurt-CV geplaatst, zodat eigenaren de Jjd krijgen om te isoleren.
Daarna hoeg de buurt pas volledig van het gas af.”
Voorstel:
Vervangen door: “CO2-vrije warmte met warmteschappen
De gemeente faciliteert de oprichJng van ‘warmteschappen’ waarin bewoners,
bedrijven en de eigenaren van gebouwen in een buurt in een coöperaJeve vereniging
op kleine schaal de levering van warmte aan bewoners en bedrijven zelf ter hand
nemen met als doel een CO2-vrije warmtevoorziening. In buurten waar veel woningen
niet, of onvoldoende, geïsoleerd zijn kan een lokaal warmtenet dat gevoed wordt met
een grote capaciteit warmtepomp en/of een gemeentelijk warmtenet uitkomst
bieden. Totdat de woningen en bedrijfsruimtes voldoende zijn geïsoleerd kan een
gasketel het lokale net voeden, waarbij de gemeente de coöperaJe kan ondersteunen
in deze onrendabele investering. De gemeente zoekt met bedrijven die gas nodig
hebben voor hun bedrijfsvoering acJef naar oplossingen, waarbij de gemeente zo
nodig investeerde in een zwaardere elektrische aansluiJng as alternaJef. Pas nadat
alle gasverbruikers in een buurt verdwenen zijn verwijdert de gemeente, bij de
eerstvolgende straat renovaJe, de gasaanvoer uit de buurt.”
ToelichJng:
De bestaande tekst geeg geen duidelijk poliJek, maatschappelijk doel aan het
oprichten van die schappen, ander dan dat we “van het gas af” moeten. Een meer
posiJeve formulering, met een duidelijk gewenst doel, is alJjd beter in een
verkiezingsprogramma, is al te vinden onder het kopje “Investeren in het
elektriciteitsnet ”.
In vele buurten, zoals een groot deel van de voor-oorlogse stad, is het, ook in de
toekomst, onmogelijk om huizen zo te isoleren dat ze zeer weinig energie verbruiken.

Die gevallen staan met het huidige voorstel (le`erlijk?) in de kou. Ook in de kou staan
die bedrijven die gas nodig hebben in hun bedrijfsproces, bijvoorbeeld omdat ze daar
een hoge temperatuur bij nodig hebben. De oplossing hier is ook vooral elektriciteit,
middels een verzwaarde kabel en mogelijk ook verzwaarde transformator. Ander
oplossingen bestaan waaronder het verhuizen van het bedrijf naar een plek waar ook in
de toekomst nog gas beschikbaar zal zijn. De gemeente moet m.i. in deze gevallen een
acJeve rol spelen om te noden van zo'n bedrijf aan te pakken.
De laatste zin in het concept bevat geen duidelijke opgave voor de gemeente, en is
derhalve een vage beloge die kriJek kan krijgen zowel op vaagheid, van de een kant,
en op het kennelijk doel: “van het gas af”, van de andere kant, waarbij dat dan als
dwangmaJg, onmogelijk of onbetaalbaar wordt gezien, allemaal negaJeve
betekenissen.
Mijn voorstel lost de genoemde problemen met de tekst op.
Pre-advies: Ontraden
ToelichJng: De geest van de paragraaf blijg gelijk. Het is juist niet de bedoeling om oudere huizen in de le`erlijke kou te ze`en. We hebben geprobeerd om de tekst niet te
uitgebreid en gedetailleerd te maken. De oprichJng van de warmteschappen biedt in
het huidige voorstel al ruimte voor een geleidelijke transiJe naar een gasloze warmtevoorziening. En door de coöperaJeve vorm hebben de bewoners juist ook zeggenschap.

Amendement 83
Indiener: Bob Maas
Oorspronkelije tekst:
Op pagina 20, regels 17 t/m 21:
In lijn met de recente uitspraak van de Raad van State en met de in de gemeenteraad vastgestelde
extra reﬂecJefase wordt, per locaJe een zorgvuldige belangenafweging gemaakt en scherp gekeken
naar onder andere de geluidsnormen. Daarbij houden we de eﬀecten op gezondheid, welzijn en
milieu in gedachten.
Voorstel:
Vervangen door:
In lijn met de recente uitspraak van de Raad van State en met de in de gemeenteraad vastgestelde
extra reﬂecJefase wordt, per locaJe een zorgvuldige belangenafweging gemaakt en scherp gekeken
naar onder andere de geluidsnormen. Daarbij houden we de eﬀecten op welzijn en milieu in
gedachten. Het plaatsen van windmolens mag niet ten koste gaan van de gezondheid van
omwonenden en mensen die langdurig in de omgeving van windmolens verblijven.
Pre-advies: ontraden
Dit staat er in iets kortere bewoording al. Deze uitbreiding werkt beperkend. We willen volle ruimte
voor een zorgvuldige afweging op alle punten. We achten het onder andere op juridische gronden
ook al noodzakelijk, zoals dat volkstuinparken, waar mensen tot een half jaar (dus langdurig) kunnen
verblijven, niet slechts als recreaJeruimte kan worden bestempeld.

Amendement 84
Indiener: Bob Maas
Oorspronkelijke tekst:
Op pagina 20, regel 39:
Van wilde natuur tot stadspark en van plek voor sport en ontspanning tot ruimte voor fesJvals.
Voorstel:
Vervangen door:
Van wilde natuur tot stadspark en van plek voor sport en ontspanning tot stadslandbouw of een
buurƒeest. We nemen maatregelen tegen geweld, onveiligheid, afval en andere overlast.
Pre-advies: ontraden
We vinden de zin ‘We nemen maatregelen tegen geweld, onveiligheid, afval en andere overlast.’ te
algemeen. Dit wordt in andere onderdelen in het programma ook al benoemt. Stadslandbouw
bespreken we speciﬁek op pagina 21. We willen fesJvals niet per deﬁniJe uitsluiten.

Amendement 85
Indiener: Marinus de Jong
Voorstel:
Toevoeging op pagina´s 20 en 21 bij paragraaf 3.3.
De groene scheggen zijn karakterisJek voor de leeXare stad en moeten behouden blijven en
versterkt worden, als verbindingszone tussen het groen in de stad en groene gebieden buiten de
stad. De scheggen worden niet bebouwd en doorsneden en er worden geen sportvelden en
evenementenlocaJes verplaatst naar de groene scheggen.
Pre-advies: gewijzigd overnemen
Op pagina 21, regel 4:
Deze groene corridors moeten verbonden blijven en integraal worden meegenomen bij
stadsontwikkeling.
Vervangen door:
Deze groene corridors worden niet bebouwd en doorsneden en er worden geen sportvelden en
evenementenlocaJes verplaatst naar de groene scheggen.

Amendement 86
Indiener: Marinus de Jong
Voorstel:
Toevoeging op pagina´s 20 en 21 bij paragraaf 3.3:
Het behoud en versterking van het groen en de natuur in de regio Amsterdam is een essenJeel
onderdeel van de afstemming en regionale samenwerking voor het verstedelijkingsbeleid en
woningbouw in het MRA-gebied. De scheggen worden verbonden met het groen rond de stad.

Pre-advies: ontraden
Dit overlapt met het voorgaande punt. Dat de scheggen verbonden worden met het groen rond de
stad komt deels in amendement 85 terug.

Amendement 87
Indiener: Marinus de Jong
Voorstel:
Toevoeging op pagina´s 20 en 21 bij paragraaf 3.3:
VerdichJng en extra woningbouw maakt het belang van mooie parken nog groter voor een leeXare
stad. Parken moeten goed toegankelijk zijn, te voet, met de ﬁets en het OV. Het openbare karakter is
essenJeel. Niet elk park is hetzelfde. Er moet voldoende afwisseling zijn voor recreaJe, rust en
natuur. Goed beheer en onderhoud is noodzakelijk, met betrokkenheid van bewoners en
bewonersorganisaJes.
Pre-advies: ontraden
De eerste vier zinnen staan in andere bewoordingen al beschreven. En goed beheer en onderhoud
zijn vanzelfsprekend noodzakelijk. Er wordt hier ook aandacht aan besteed bij de paragraaf wonen.

Amendement 88
Indiener: Evert van Rest
Voorstel:
Toevoeging op pagina 21, regel 19 na: ‘…blijvend te sJmuleren.’:
Boeren die de omslag maken naar duurzame, biologische producJe worden gesteund.
Pre-advies: ontraden
Heel erg speciﬁek qua doelgroep om op te nemen in een stedelijk programma. Dit lijkt ons meer iets
voor een landelijk programma.

Amendement 89
Indiener: Mira Huussen
Voorstel:
Toevoegen op pagina 21 :
"Natuurinclusief bouwen wordt het uitgangspunt bij nieuwbouwprojecten in onze stad.
Natuurinclusief bouwen is het creëren van een meerwaarde voor biodiversiteit bij het bouwen ten
opzichte van de situaJe daarvoor. Het doel is het creëren van een beter lee•limaat voor mens en
dier in de gebouwde omgeving. Het betekent dat we zorgen voor natuur in en rondom de woning
(dat kan bijv. zijn met groene daken of gevelbeplanJng, groene ipv stenen tuinen, nestelstenen in
gevels en daken, etc.) en natuur in de buurt (perken en parken), die in verbinding staat met de
overige natuur (bijv. via de groene corridors). Natuurinclusief bouwen draagt bij aan het behoud van
biodiversiteit."

Pre-advies: overnemen
Natuurinclusief bouwen sluit goed aan bij dit programma. We stellen voor om deze alinea onder een
apart kopje “natuurinclusief bouwen” op te nemen.

Amendement 94
Indiener: Keren Hirsch
Oorspronkelijke tekst:
Pagina 22 regel 15 en 16
“Afval en grofvuil dumpen aanpakken
We willen de problemen met grofvuil in stadsdelen als Noord, Centrum, Nieuw-West en Zuidoost
aanpakken. De organisatorische knip tussen afvalinzameling en reiniging verdwijnt en we ze`en
extra in op handhaving.”
Voorstel:
Wijzigen in
“Afval en grofvuil dumpen aanpakken
We willen de problemen met grofvuil in stadsdelen als Noord, Centrum, Nieuw-West, Zuid en
Zuidoost aanpakken. De organisatorische knip tussen afvalinzameling en reiniging verdwijnt en we
ze`en extra in op handhaving.”
of
“Afval en grofvuil dumpen aanpakken
We willen de problemen met grofvuil in stadsdelen aanpakken. De organisatorische knip tussen
afvalinzameling en reiniging verdwijnt en we ze`en extra in op handhaving.”
Zuid als stadsdeel toevoegen of geen stadsdelen benoemen.
Pre-advies: Overnemen.
ToelichJng:
Het benoemen van sommige stadsdelen ontstond doordat we uit die stadsdelen de grootste zorgen
te horen kregen. Maar als andere stadsdelen zich daardoor gepasseerd kunnen voelen, dan kunnen
we de benoeming van stadsdelen beter weglaten.

Amendement 95
Indiener: Amsterdam Centrum
Oorspronkelijke tekst:
Afvalinzameling terug naar de stadsdelen (pag.22)
Voorstel:
Toevoegen “Hierbij wordt ook rekening gehouden met de verschillen in afvalproducJe tussen de
stadsdelen. De stadsdelen moeten dan daarvoor ook de middelen krijgen.”

Pre-advies: ontraden
ToelichJng:
‘Bij terug naar de stadsdelen brengen van de afvalinzameling moet op een zorgvuldige wijze gebeuren. Deze toevoeging kan op verschillende manieren worden uitgelegd en verbeterd daardoor dit
punt niet in onze ogen.

Amendement 96
Indiener: Bob Maas
Oorspronkelijke tekst:
Pagina 23, regel 3 t/m 6. “De stadsdelen moeten weer regie krijgen over de afvalinzameling. Laat de
afvalinzameling, reiniging en handhaving meer samenwerken. Dat verbetert de kwaliteit en het
plezier in het werk. En dat zorgt weer voor schonere straten en minder zwerfafval. Daarnaast willen
we dat volle afvalbakken overal in de stad binnen een halve dag geleegd worden.”
Voorstel:
Wijzigen in “De stadsdelen moeten weer regie krijgen over de afvalinzameling. De afvalinzameling
moet worden samengevoegd met het reinigen van de straten. Ook de communicaJe tussen
bewoners en gemeente op het gebied van meldingen Openbare Ruimte en de aKandeling daarvan
moet veel beter. Dat verbetert de kwaliteit en het plezier in het werk. En dat zorgt weer voor
schonere straten en minder zwerfafval. Daarnaast willen we dat volle afvalbakken overal in de stad
binnen een halve dag geleegd worden en dat grofvuil vaker wordt opgehaald.”

Pre-advies: Aangepast overnemen.
ToelichJng:
Iets verdere speciﬁcering van dit punt. De laatste zin over grofvuil voegen we liever toe
op bladzijde 22 onder het kopje grofvuil, regel 17, omdat deze daar beter op z’n plaats
is. We willen de hele tekst dus overnemen, maar uitsplitsen naar twee plekken.

Amendement 90
Indiener: Bert Keesman
Voorstel:
Toevoegen op Blz 23 onder regel 26:
“Kringloopwinkelcentrum
Naar het voorbeeld van ReTuna in Zweden wil de ParJj van de Arbeid in Amsterdam tenminste één
winkelcentrum voor gerecyclede en tweedehands producten opze`en. Zo bouwen we aan een
circulaire stad. Het is ook een plek waar Amsterdammers met een smalle beurs voordelig kunnen
shoppen en het biedt leuk werk aan mensen die dat anders niet zo makkelijk vinden.”
ToelichJng:
Meer info op h`ps://www.bedrock.nl/retuna-winkelcentrum-zweden/

Pre-advies: Gewijzigd overnemen.
ToelichJng:
Een mooi sociaaldemocraJsche aanvulling op de circulaire economie, die we voorstaan. Bij opname
willen we dit graag laten aansluiten op bestaande iniJaJeven, zoals kringloopwinkels en repaircafé’s.
En we willen het liever niet concentreren rondom één winkelcentrum, omdat dit qua locaJe dan niet
voor iedereen even toegankelijk is.
Tekst wordt in ons voorstel:
‘Het sJmuleren van lokale en tweedehands producten.
De PvdA sJmuleert het aanschaﬀen of gebruiken van lokale producten, uit de stad of regio, en van
tweedehands producten. Er komt een contactpersoon bij de Gemeente Amsterdam die zich inzet om
dergelijke iniJaJeven, zoals boerenmarkten, repaircafe’s en tweedehands zaken, te ondersteunen in
hun businessplannen en prakJsche uitdagingen. Dit zorgt er ook voor dat Amsterdammers met een
smalle beurs voordelig kunnen shoppen.’

4. Bereikbare en levendige buurten
Amendement 120
Indiener: Bert Keesman
Pagina 24, regel 1
Originele Btel:
“Bereikbare en levendige buurten”
Voorstel:
“Bereikbare en levendige buurten met een eigen idenJteit”
Pre-advies: ontraden
ToelichJng: Het vieren van diversiteit (van mensen én buurten) hebben we geprobeerd in al onze
standpunten naar voren te laten komen. Dit expliciet in de Jtel van de bereikbaarheidsparagraaf
terug laten komen is wat ons betreg niet nodig, omdat het dan ook in de rest van het punt moet
worden behandeld en gewijzigd.

Amendement 102
Indiener: Marinus de Jong
Pagina 24, regel 12
Oorspronkelijke tekst:
“Waar de één zich overal naartoe laat rijden per Uber, kan de ander de bus niet betalen. Om dat te
veranderen zijn scherpe keuzes nodig.”
Voorstel:

Na “kan de bus niet meer betalen” toevoegen “Amsterdam verwerkt dagelijks heel veel verkeer dat
vanuit de regio en van elders komt. Voor de leeXaarheid en het funcJoneren van de stad is het
essenJeel dat het aantal verplaatsingen met het openbaar vervoer veel groter wordt, zowel in de
stad als in de regio.”
Pre-advies: ontraden
ToelichJng: Minder autoverkeer is goed voor de leeXaarheid, of dat verkeer nu van buiten komt of
niet. Daarom ze`en we in op ﬁetsen en OV. Dat komt nu al sterk in het stuk naar voren. Meer
reizigers is goed voor de business case van het OV, maar dat is een technische discussie. Het poliJeke
punt is dat het OV verbeterd moet worden.

Amendement 103
Indiener: Marinus de Jong
Pagina 24, regel 15
Oorspronkelijke tekst:
“Er komen bredere stoepen en meer ﬁetspaden. Zo geven we ruim baan aan voetgangers en ﬁetsers.
We investeren in een ﬁjnmazig OV-netwerk, zodat iedereen aangesloten is.”
Voorstel:
Na “bredere stoepen en meer ﬁetspaden.” toevoegen “De aantrekkelijkheid van het openbaar
vervoer wordt vergroot door een betere doorstroming van tram en bus.”
Pre-advies: ontraden
ToelichJng: Punt is meegenomen in volgende pre-advies.

Amendement 104
Indiener: Marinus de Jong
Pagina 24, regel 15
Oorspronkelijke tekst:
“Er komen bredere stoepen en meer ﬁetspaden. Zo geven we ruim baan aan voetgangers en ﬁetsers.
We investeren in een ﬁjnmazig OV-netwerk, zodat iedereen aangesloten is.”
Voorstel:
Na “bredere stoepen en meer ﬁetspaden.” toevoegen “Het behoud en uitbreiden van vrije tram- en
busbanen is nodig om de rol van het OV te versterken.”
Pre-advies: gewijzigd overnemen
Na “We investeren in een ﬁjnmazig OV-netwerk, zodat iedereen aangesloten is.” toevoegen “Behoud
en uitbreiding van vrije tram- en busbanen zorgt voor een betere doorstroming en maakt OV nog
aantrekkelijker.”
ToelichJng: amendement 103 samengevoegd met Amendement 104. Meer vrije tram- en busbanen
zijn inderdaad goed voor de doorstroming van OV en het is geen goede ontwikkeling dat ze worden
opgeheven. Om een autoluwe stad te realiseren moet OV als alternaJef zo aantrekkelijk mogelijk
worden gemaakt.

Amendement 121
Indiener: Bert Keesman
Pagina 24, regel 21
Originele Btel: N.v.t.
Voorstel:
Voor 4.1 toevoegen:
“4.0 Ieder gebied zijn kernwaarden: Waar zijn we trots op?
"Eenheid in verscheidenheid". Dat is waar de PvdA in Amsterdam naar streeg. We willen de idenJteit
van onze stad versterken door elk stadsgebied zijn kernwaarden te laten bepalen. Wat maakt ons
uniek? Waar zijn we trots op en wat willen we dus behouden en liefst nog versterken? We betrekken
zoveel mogelijk stadgenoten. Zo versterken we de ziel van Amsterdam. De kernwaarden zijn
vervolgens de onderlegger voor alle gebiedsagenda's en plannen.”
Pre-advies: ontraden

ToelichJng: Hoewel we dit een sympathiek punt vinden en de boodschap
ondersteunen, past dit wat ons betreg niet in de paragraaf Bereikbare en
Levendige Buurten. Het belang van parJcipaJe hebben we in 10.4 (zeker bij ‘de
buurt aan zet’) geprobeerd duidelijk naar voren te brengen.

Amendement 127
Indiener: Jonge Socialisten
Pagina 24, regel 36
Originele tekst:
“Amsterdam heeg prachJge ﬁetsroutes, maar niet iedereen voelt zich er ‘s nachts veilig. 38 Daarom
willen wij meer lantaarns plaatsen langs voet- en ﬁetspaden in parken en op 39 plekken waar
ﬁetsers, voetgangers en auto’s samenkomen.”
Voorstel:
Na “samenkomen.” toevoegen “In het plan wordt rekening gehouden met de gevolgen van
lichtvervuiling voor omwonenden en biodiversiteit.”
Pre-advies: Ontraden

ToelichJng: bij Amendement 113 hebben we als pre-advies voorgesteld om
‘lantaarns’ te veranderen in ‘duurzame straatverlichJng’. Veel duurzame
straatverlichJng brandt op 10% sterkte tot er een voorbijganger langskomt, en
spaart daarmee omwonenden en dieren. Wij denken dat het niet nodig om
‘duurzame straatverlichJng’ nog verder te speciﬁceren.

Amendement 113
Indiener: Nick Bolte
Pagina 24, regel 36
Oorspronkelijke tekst:
“Daarom willen wij meer lantaarns plaatsen langs voet- en ﬁetspaden in parken en op plekken waar
ﬁetsers, voetgangers en auto’s samenkomen.”
Voorgestelde tekst:
“Fietspaden juist in donkere trajecten moeten duurzaam verlicht zijn.”
Pre-advies: gewijzigd overnemen
Tekst wordt:
Daarom willen wij meer duurzame stadsverlichJng plaatsen langs voet- en ﬁetspaden in parken en
op plekken waar ﬁetsers, voetgangers en auto’s samenkomen.

Amendement 122
Indiener: Bert Barends
Pagina 25, regel 10
Originele tekst:
“Door bestaande parkeergarages eﬃciënter te gebruiken, hoeven er minder auto’s op straat
geparkeerd worden. In Amsterdam staan vooral ‘s nachts veel parkeergarages van bedrijven leeg. De
PvdA wil een deal sluiten met deze bedrijven om buurtbewoners de mogelijkheid te geven hun auto
hier te stallen.”
Voorstel:
Na “stallen.” toevoegen “De gemeente is vaak eigenaar van parkeergarages. In het kader van de
vergroening zorgt de gemeente ervoor, dat al deze parkeergarages, zo nodig in overleg met andere
eigenaren, beschikken over een elektrische oplaadmogelijkheid. Ook als daarvoor verbouwingen
noodzakelijk zijn. Dit te realiseren voor 2030.”
Pre-advies: Gewijzigd overnemen
ToelichJng: De aanleg van laadpalen in garages is een belangrijke toevoeging. Wij vinden dat je
alleen een jaartal moet noemen als daar een concrete (numerieke) ambiJe mee gepaard gaat, en dat
is in dit geval niet wenselijk omdat de uitrol van laadpalen van heel veel verschillende factoren
aKankelijk is. Vandaar dat we het amendement in deze gewijzigde vorm willen overnemen.
Tekst wordt:

“Door bestaande parkeergarages eﬃciënter te gebruiken, hoeven er minder
auto’s op straat geparkeerd worden. In Amsterdam staan vooral ‘s nachts veel

parkeergarages van bedrijven leeg. De PvdA wil een deal sluiten met deze
bedrijven om buurtbewoners de mogelijkheid te geven hun auto hier te stallen.
Daarnaast zorgen we voor voldoende elektrische oplaadmogelijkheden in alle
gemeentelijke parkeergarages, ook als hiervoor verbouwingen noodzakelijk
zijn. ParJculiere eigenaren sJmuleren we hetzelfde te doen.”

Amendement 114
Indiener: Nick Bolte
Pagina 25, regel 21
Oorspronkelijke tekst:
“Meer openbare toile`en en drinkwaterpunten
Op dit moment blijg één op de twinJg mensen liever thuis uit angst niet op Jjd naar de wc te
kunnen. De PvdA wil in iedere buurt een openbaar toilet – niet alleen een urinoir – plaatsen en met
horeca-ondernemers afspreken dat hun toile`en vrij toegankelijk zijn.”
Voorstel:
Toevoegen dat juist in parken en bij ontmoeJngsplekken meer openbare toile`en komen.
Pre-advies: overnemen
Tekst wordt:
Op dit moment blijg één op de twinJg mensen liever thuis uit angst niet op Jjd naar de wc te
kunnen. De PvdA wil rondom belangrijke ontmoeJngsplekken in elke buurt een openbaar toilet –
niet alleen een urinoir – plaatsen en met horeca-ondernemers afspreken dat hun toile`en vrij
toegankelijk zijn.

Amendement 116
Indiener: Nick Bolte
Voorstel: Beheer en gebruik van water(wegen) verdient meer bestuurlijke prioriteit.
Pre-advies: ontraden
ToelichJng: Dit punt komt terug op 25.4 inzake het verbeteren van de waterinfrastructuur.

Amendement 118

Indiener: Mira Huussen
Pagina 25, regel 21
Originele tekst: N.v.t.
Voorstel:
Extra bullet toevoegen:
“Reclamevrije stad
Als PvdA geven wij de publieke ruimte terug aan de Amsterdammer. Maar die ruimte is nu vaak te
vol, door een veelheid aan borden, objecten, rommel, etc. Een deel daarvan is nodig (denk aan
verkeersborden en vuilnisbakken), maar een deel daarvan is overbodig. Dit geldt met name voor
billboards en reclames. Die zijn groot en trekken veel aandacht (wat natuurlijk de bedoeling is van de
adverteerder, maar niet van ons). De vercommercialisering van onze publieke ruimte willen wij een
halt toeroepen en wij ze`en in op een reclamevrije stad. Dat kan. De opbrengsten (minus de kosten
voor beheer) uit buitenreclames zijn verwaarloosbaar, namelijk een bedrag van ca. 20 miljoen op een
jaarlijkse begroJng van 5,5 miljard euro. Bovendien hebben adverteerders de laatste decennia
voldoende nieuwe mogelijkheden gekregen om onze inwoners te bereiken met hun boodschap, via
social media. Reclame in de buitenruimte is dus overbodig. Het maakt onze stad drukker, rommeliger
en commercieel. Daarom willen we er vanaf."
Pre-advies: AlternaBef tekstvoorstel
ToelichJng: We zijn het eens met de strekking van het amendement. Commercialisering van de
publieke ruimte is onwenselijk. Daarom voert de gemeente op iniJaJef van onder andere de PvdA de
reclamebelasJng weer in vanaf 1 januari (zou eigenlijk al in 2020 gebeuren).
Tekst wordt:
“Tegengaan commercialisering publieke ruimte
Als PvdA geven wij de publieke ruimte terug aan de Amsterdammer. Billboards en andere reclames
leiden verkeersgebruikers af en maken onze stad drukker en rommeliger. Zeker reclame-uiJngen die
zichtbaar zijn vanaf de openbare weg of op ontmoeJngsplekken zijn onwenselijk. Daarom steunen
we de herinvoering van de reclamebelasJng.”

Amendement 119
Indiener: Centrum
Pagina 25, regel 24
Originele tekst:
“Amsterdam is een echte ﬁetsstad, en gelukkig maar. Dit gaat niet vanzelf: er zijn stappen nodig om ‘s
werelds ﬁetshoofdstad te blijven. De PvdA Amsterdam neemt maatregelen om de ﬁets nog meer tot
een veilige, gezonde en snelle manier van vervoer te maken. Dit betekent dat we bestaande
ﬁetsinfrastructuur verbeteren en nieuwe ﬁetspaden blijven aanleggen. Deze investeringen leiden tot
rusJgere straten, meer groen, een schonere lucht én een betere doorstroming. Hierdoor zijn we
sneller op onze bestemming en ontstaat er ruimte voor straatleven.”
Voorstel:
Na “straatleven.” toevoegen “We denken na over een nieuw soort straat waar zowel ﬁets,
voetganger als sporadisch noodgeval verkeer goed overheen kan gaan met in achtneming van de
historische binnenstad.”

Pre-advies: AlternaBef tekstvoorstel
ToelichJng: We willen veilige ﬁetspaden overal in de gemeente, niet alleen in de historische
binnenstad. De indieners geven aan in hun toelichJng dat de nadruk op autoluw mist. De commissie
heeg geprobeerd het autoluw maken van de stad in de hele paragraaf impliciet naar voren te laten
komen. In ons alternaJeve tekstvoorstel benoemen we dit in de inleiding nog eens expliciet.
Tekst wordt:
Amsterdam is een echte ﬁetsstad, en gelukkig maar. Dit gaat niet vanzelf: er zijn stappen nodig om ‘s
werelds ﬁetshoofdstad te blijven. De PvdA Amsterdam neemt maatregelen om de ﬁets nog meer tot
een veilige, gezonde en snelle manier van vervoer te maken. Dit betekent dat we straten autoluw
maken, bestaande ﬁetsinfrastructuur verbeteren en nieuwe ﬁetspaden blijven aanleggen. Deze
investeringen leiden tot rusJgere straten, meer groen, een schonere lucht én een betere
doorstroming. Hierdoor zijn we sneller op onze bestemming en ontstaat er ruimte voor straatleven.”

Amendement 105
Indiener: Marinus de Jong
Pagina 26, regel 27
Oorspronkelijke tekst:
“Als gevolg van de aanleg van de Noord/Zuidlijn is het totale openbare vervoersaanbod in een aantal
buurten verslechterd. Wij willen in die buurten het OV weer verbeteren.”
Voorstel:
Na “weer verbeteren.” toevoegen “Openbaar vervoer moet frequent en betrouwbaar zijn met vlo`e
verbindingen. Per lijn is een acJeplan nodig om een vlo`ere doorstroming tot stand te brengen.”
Pre-advies: ontraden
ToelichJng: Een acJeplan voor iedere lijn geeg geen focus en is te gedetailleerd voor in een
verkiezingsprogramma. We ze`en in op frequent en betrouwbaar OV (staat in het programma).

Amendement 106
Indiener: Marinus de Jong
Pagina 26, nieuwe bullet onder regel 22
Oorspronkelijke tekst: N.v.t.
Voorstel:
“Twee nieuwe verbindingen naar het Oosten
Tussen de stadsdelen dienen goede en snelle OV-verbindingen te zijn. Tramlijn 1 wordt vanuit de
Indische Buurt doorgetrokken via Zeeburgereiland naar IJburg. De Amsteltram (lijn 25) wordt
doorgetrokken van staJon Zuid via de Rivierenbuurt en het AmstelstaJon naar Oost.”
Pre-advies: alternaBef tekstvoorstel

ToelichJng: Wij herkennen de noodzaak om het Oosten beter te ontsluiten, zeker gezien de
bouwproducJe die gepland of al gerealiseerd is in de Sluisbuurt en op Zeeburgereiland, Centrum- en
Middeneiland. De twee nieuwe verbindingen die in dit amendement worden voorgesteld zijn echter
onhaalbaar, en worden in het Mobiliteitsplan Zeeburgereiland en IJburg uit 2018 opgevangen door
andere iniJaJeven. Vanaf vorig jaar rijdt de IJtram (lijn 26) al met dubbele tramstellen en deze lijn
wordt doorgetrokken naar het nieuwe Strandeiland. Daarnaast bedient het HOV over de
Schellingwouderbrug Zeeburgereiland al en komen er nieuwe HOV buslijnen bij van IJburg naar de
staJons Bijlmer Arena en Weesp. Om betere ontsluiJng van dit stadsdeel toch de expliciete aandacht
te geven die het verdient stellen we voor Oost twee keer te noemen in ons eerste tussenkopje van
4.3.
Voorstel: toevoeging ‘Oost’ op pagina 26, regel 23 in Jtel en 24 tussen ‘Noord’ en ‘Nieuw-West’
Tekst wordt:
Beter openbaar vervoer in Nieuw-West, Noord, Oost en Buitenveldert
De PvdA wil lange reisJjden tegengaan door het bus- en tramnetwerk in Noord, Oost, Nieuw-West
en Buitenveldert te verbeteren. Als gevolg van de aanleg van de Noord/Zuidlijn is het totale
openbare vervoersaanbod in een aantal buurten verslechterd. Wij willen in die buurten het OV weer
verbeteren.

Amendement 115
Indiener: Nick Bolte
Pagina 26, regel 44
Oorspronkelijke tekst:
“Amsterdam is een wereldstad waar 24 uur per dag geleefd, gewerkt en gefeest wordt. De PvdA wil ’s
nachts tweemaal per uur een metro laten rijden op alle trajecten, zodat nachtwerkers en stappers
veilig en snel naar huis toe kunnen.”
Voorstel:
Toevoegen “Duurder nach`arief in het openbaar vervoer moet vervallen.”
Pre-advies: gewijzigd overnemen
ToelichJng: Nachtelijk OV is erg duur, om de kosten te drukken wordt een nach`arief gevraagd. Het
geld dat dit GVB oplevert, kan worden gebruikt voor onderhoud en hogere frequenJe. TegelijkerJjd
zijn we het eens met de onwenselijkheid hiervan, zeker voor mensen die ‘ s nachts naar/van hun
werk moeten komen. Vandaar dat we de nach`arieven op korte termijn willen verlagen en op lange
termijn willen afschaﬀen.
Tekst wordt:
Daarnaast streeg de PvdA naar verlaging van nach`arieven in het openbaar vervoer, en op termijn
naar afschaﬃng.

Amendement 125
Indiener: Jonge Socialisten

Pagina 27, regel 2
Originele tekst:
“We ze`en in op snelle 24-uursverbindingen naar andere steden binnen de Metropoolregio
Amsterdam (Hoofddorp, Zaanstad, Almere, Purmerend, Hilversum en Haarlem). Daarnaast willen we
een IJmeerlijn die IJburg met Almere Pampus verbindt, de Noord/Zuidlijn naar Hoofddorp
doortrekken en snel OV tussen Noord en Zaanstad aanleggen.”
Voorstel:
"We ze`en in op een regelmaJge nachtverbinding gedurende de hele week tussen Amsterdam en
omliggende steden binnen de Metropoolregio (Hoofddorp, Zaanstad, Almere, Purmerend, Hilversum
en Haarlem) waardoor Amsterdam een toegankelijke stad blijg voor iedereen op elk moment.
Daarnaast willen we een IJmeerlijn die IJburg met Almere Pampus verbindt, de Noord/Zuidlijn naar
Hoofddorp doortrekken en snel OV tussen Noord en Zaanstad aanleggen.”
Pre-advies: Overnemen

Amendement 107
Indiener: Marinus de Jong
Pagina 27, regel 17
Oorspronkelijke tekst:
“De PvdA wil het OV buiten de ring goedkoper maken. Buiten de ring is het gebruik van het openbaar
vervoer namelijk relaJef duur, omdat de afstanden die worden afgelegd langer zijn. We willen
vervoersarmoede uitbannen door de prijs per kilometer buiten de ring te verlagen.”
Voorstel:
Na “verlagen.” toevoegen “Binnen de Vervoerregio Amsterdam moet van de trein gebruik gemaakt
kunnen worden tegen het tarief van stads- en streekvervoer, dus geen extra instaptarief en
goedkoper per kilometer. Het samen reizen van meerdere personen met het openbaar vervoer moet
goedkoper worden met aantrekkelijke tariefsoorten, mede als alternaJef voor de auto.”
Pre-advies: gewijzigd overnemen
ToelichJng: Dit is een mooi idee dat in de uitvoering erg lasJg is. Daarom is de boodschap
overgenomen, maar in een minder stellige vorm.
Tekst wordt:
“Daarnaast gaan we met NS in gesprek om de treintarieven binnen de Vervoerregio Amsterdam te
verlagen en verkennen we de introducJe van groepskorJngen.”

Amendement 126
Indiener: Jonge Socialisten
Pagina 27, regel 22
Originele tekst: N.v.t.
Voorstel:
Toevoegen nieuwe bullet:
"Bereikbaar voor iedereen
In alle Amsterdamse wijken wordt gekeken of vanuit elke bewoonde wijk het OV te bereiken is
binnen 500 meter. Zo vergroten we de bereikbaarheid voor mensen met een fysieke beperking.”
Pre-advies: Ontraden
ToelichJng: we ondersteunen de boodschap van dit amendement. Toch noemen we ﬁjnmazig OV al
erg vaak in het stuk, evenals de toegankelijkheid voor mensen met een beperking wordt ook vaker
genoemd. Vandaar dat we ontraden.

Amendement 117
Indiener: Nick Bolte
Pagina 28, regel 39
Originele tekst: N.v.t.
Voorstel:
Als eerste plan toevoegen:
“Geen invoering van betaald parkeren maar het niet eerst met een blauwe zone is geprobeerd.”
Pre-advies: ontraden
ToelichJng: Betaald parkeren kan worden gehandhaafd met scanvoertuigen. De inzet van deze auto’s
drukt de kosten ten opzichte van een lopende handhaver die parkeerschijven van dichtbij moet
bekijken. Daarom geven wij de voorkeur aan betaald parkeren ten opzichte van blauwe zones.

Amendement 108
Indiener: Marinus de Jong
Pagina 28, nieuwe bullet onder 4.5
Oorspronkelijke tekst: N.v.t.
Voorstel:

“P&R dicht bij de vertrekpunten van forensen, niet in de stad
De overstap van de auto op openbaar vervoer voor forensen en andere bezoekers aan de stad dient
zoveel mogelijk dicht bij de herkomst van de verplaatsingen gesitueerd te worden en niet vlakbij of in
Amsterdam. De gemeente maakt hiervoor beleid met de MRA en de provincies.”
Pre-advies: ontraden
ToelichJng: Dit punt is voldoende gedekt met ‘overstapgarages’. In het programma staat dat deze
worden gebouwd “op plaatsen waar snel OV, snelwegen en ﬁetspaden bij elkaar komen”.

Amendement 123
Indiener: Mira Huussen
Pagina 29, regel 40
Originele tekst:
“De PvdA gaat ervoor strijden om het aantal vliegbewegingen de komende collegeperiode te laten
dalen, met de nadruk op budgetvluchten.”
Voorstel:
"De PvdA gaat ervoor strijden om het aantal vliegbewegingen te laten dalen met 10%; van bijna
500.000 (pre-corona) naar 450.000 vluchten. De krimp moet komen uit minder budgetvluchten,
minder vluchten voor korte afstanden en minder vluchten met zeer hoge percentages
transferpassagiers.”
Pre-advies: Gewijzigd overnemen
ToelichJng: Het speciﬁceren van het type vlucht dat we we willen laten krimpen is een welkome
toevoeging. Het percentage waarmee we willen laten afnemen is de uitkomst van een afweging
tussen overlast en werkgelegenheid en kan zowel onder als boven de 10 procent uitkomen. Dit hangt
ook samen met wijzigen van vliegroutes. Vandaar dat we de precieze aantallen niet overnemen.
Tekst wordt:
“De PvdA gaat ervoor strijden om het aantal vliegbewegingen de komende collegeperiode te laten
dalen. De krimp moet komen uit minder budgetvluchten, minder vluchten voor korte afstanden en
minder vluchten met zeer hoge percentages transferpassagiers.”

Amendement 109
Indiener: Marinus de Jong
Pagina 29, regel 45
Oorspronkelijke tekst:
“Door aanvliegroutes te wijzigen, maken we bovendien ruimte voor woningbouw”
Voorstel:

Veranderen in “Door aanvliegroutes te wijzigen neemt de leeXaarheid toe.”
Preadvies: Gewijzigd overnemen
ToelichJng: We willen minder vliegbewegingen en andere routes. Het wijzigen van de vliegroutes
heeg invloed op de geluidscontouren. Daarmee verbetert de leeXaarheid van bestaande buurten,
en mag er (op een andere manier) gebouwd worden op andere locaJes (vb: bij AmstelstaJon). We
lichten dit toe met bovenstaande bijzin.
Tekst wordt:
“Door aanvliegroutes te wijzigen, maken we bovendien ruimte voor meer woningbouw: we kunnen
dan woningen bouwen op plaatsen waar nu vanwege geluidsoverlast van vliegtuigen niet of beperkt
gebouwd mag worden.”

Amendement 124
Indiener: Bert Keesman
Pagina 30, regel 10
Originele tekst: N.v.t.
Voorstel:
Toevoegen
“4.7. We maken Stadsgebied Weesp tot een succes
In maart gaat iets bijzonders gebeuren: de Gemeente Weesp gaat fuseren met de Gemeente
Amsterdam. Driemond sluit zich aan bij Weesp. Het Stadsgebied Weesp krijgt een eigen
bestuurscommissie met 11 leden, die zelf hun Dagelijks Bestuur kiezen. De PvdA Amsterdam is
verheugd dat de Weespers zich aansluiten bij Amsterdam en zal er alles aan doen om deze fusie
gezamenlijk tot een succes te maken.”
Pre-advies: Overnemen onder 10.4
ToelichJng: Heel belangrijk om de gemeentelijke herindeling expliciet te benoemen. Wat ons betreg
past dit minder goed in dit hoofdstuk, vandaar dat we willen voorstellen het onder 10.4 toe te
voegen (om precies te zijn als extra bullet op pagina 63, regel 32).

Amendement 110
Indiener: Marinus de Jong
Pagina 30, regel 11
Oorspronkelijke tekst:
“De PvdA wil van iedereen die per vliegtuig aankomt een ﬁnanciële bijdrage aan de stad vragen om
te compenseren voor de overlast. Dit is daarnaast een prikkel om korte vluchten ﬁnancieel minder
aantrekkelijk te maken. Daarom zoeken we uit of we voor inkomende passagiers een toeslag kunnen
heﬀen op hun ritje richJng de stad – zoals bijvoorbeeld in Barcelona al jarenlang gebeurt.”

Voorstel:
Toevoegen “De Schipholtaks moet ook bijdragen aan de ﬁnanciering van de doortrekking van de
Noord-Zuidlijn en het gebruik van het OV van en naar Schiphol.”
Pre-advies: ontraden
ToelichJng: We willen de metro doortrekken naar Hoofddorp om ruimte te maken voor de toename
van het treinverkeer in de Schipholtunnel i.v.m. de bouw van de internaJonale treinterminal op
StaJon Zuid. Een bijdrage van de Rijksoverheid is daarom logischer dan het ﬁnancieren van deze
verbinding via de Schipholtaks. De Schipholtaks zou ingezet moeten worden voor het bevorderen van
de brede welvaart in Amsterdam. De precieze bestemming willen we nu nog niet vastleggen.

Amendement 111
Indiener: Marinus de Jong
Pagina 31, opmerking en overweging voor een amendement:
Vaste contracten: dat hoort ook te gelden voor uber-chauﬀeurs. Wellicht is de verwijzing naar uber in
de paragraaf over bereikbare en leeXare buurten niet zo handig.
Pre-advies: ontraden
ToelichJng: We noemen Uber twee keer in deze paragraaf. In de inleiding om vervoersongelijkheid te
schetsen, en onder 4.4 om het gelijke speelveld voor taxi’s te bepleiten. Natuurlijk willen we als PvdA
het vaste contract weer tot de norm te maken, zeker voor Uber-chauﬀeurs. Dat is wat ons betreg
juist een essenJeel onderdeel van dat gelijke speelveld.

Amendement 112
Indiener: Marinus de Jong
Pagina 39, regel 40
Voorstel:
Na “ring te verlagen.” toevoegen “Binnen de Vervoerregio Amsterdam moet van de trein gebruik
gemaakt kunnen worden tegen het tarief van stads- en streekvervoer, dus geen extra instaptarief en
goedkoper per kilometer.”
Pre-advies: ontraden
ToelichJng: we hebben al voorgesteld Amendement 107 gewijzigd over te nemen, dat gaat ook over
het verlagen van de treintarieven binnen Vervoerregio Amsterdam. In het hoofdstuk Werk wordt nog
verwezen naar het hoofdstuk Bereikbare en Levendige Buurten voor precieze uitwerking.

5. Werken in de stad van de toekomst
Amendement 128
Indiener: Johan Horeman
Toevoegen vet gedrukte zin op pagina 31, regel 30
Goed werk: de Amsterdamse standaard. Goed werk betekent een eerlijk loon. Het biedt mensen met
een baan zeggenschap en bescherming. Er is ruimte en geld voor bijscholing of omscholing. Goed
werk waarborgt een balans tussen werk en privé. Deze principes staan voor ons centraal. Dit gaat
Amsterdam ook realiseren voor de velen die uitgesloten zijn van de arbeidsmarkt en voor hen die
economisch het hoofd nauwelijks of niet boven water kunnen houden.
Preadvies: Ontraden
Het verkiezingsprogramma gaat verderop in de tekst uitgebreid in op het verbeteren van de posiJe
van de meest kwetsbaren op de arbeidsmarkt. Wij vinden die passages duidelijker en concreter.

Amendement 148
Indiener: Nick Bolte mede namens meerdere leden in Zuidoost

Schrappen tekst op blz. 31, regel 32-41
Beloon organisaJes die een goed loon betalen en geef zelf het goede voorbeeld
De PvdA blijg zich inze`en voor loon waarvan werknemers goed rond kunnen komen. Dit doen we
samen met werkgevers en vakbonden. De gemeente sluit daarvoor convenanten met Amsterdamse
(vak)bonden, waarin het uitgangspunt is dat werknemers minstens 120% van het minimumloon
ontvangen. De gemeente geeg bedrijven die fatsoenlijk loon betalen voorrang en zet ze in de
schijnwerpers. De gemeente geeg zelf uiteraard ook het goede voorbeeld en betaalt medewerkers
minimaal 120% van het minimumloon. Jongeren ouder 39 dan 18 jaar krijgen ten minste het
we`elijk minimumloon betaald en niet het lagere jeugdloon.
Preadvies: Ontraden.
De PvdA zet zich al jaren in voor loon waar werknemers van rond kunnen komen, op alle niveaus in
het land. Juist nu begint er ook bij andere parJjen meer draagvlak te komen voor hoger loon. Het is
van groot belang dat de PvdA ook in Amsterdam, de grootste stad van het land, dit onderwerp op de
agenda houdt.

Amendement 155
Indiener: Nick Bolte mede namens meerdere leden in Zuidoost
Wijzigen dikgedrukte tekst bladzijde 32, regel 9:
Amsterdam moet een uitbuiJngsvrije stad zijn
De gemeente moet slachtoﬀers van uitbuiJng beschermen door de ogen en oren van de stad te
gebruiken. Zij moet extra capaciteit inze`en op informaJeuitwisseling en samenwerking met
instanJes als poliJe, de InspecJe van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW) en de Fiscale
inlichJngen- en opsporingsdienst (FIOD). Als het nodig is voeren we een vergunningplicht in voor
branches om uitbuiBng tegen te gaan.
Wijzigen in:
Bedrijven in sectoren waar tegen uitbuiJng moet worden opgetreden worden
en waar dit al het geval is wordt controle verbeterd.

vergunningplichJg

Preadvies: Ontraden.
De tekst in het verkiezingsprogramma is nauwkeuriger (het is niet mogelijk om voor alle branches
een vergunningplicht in te voeren)

Amendement 129
Indiener: Johan Horeman
Op blz. 32 schrappen van de regels 5-10:
Amsterdam moet een uitbuiBngsvrije stad zijn
De gemeente moet slachtoﬀers van uitbuiJng beschermen door de ogen en oren van de
stad te gebruiken. Zij moet extra capaciteit inze`en op informaJeuitwisseling en samenwerking met
instanJes als poliJe, de InspecJe van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW) en de Fiscale
inlichJngen- en opsporingsdienst (FIOD). Als het nodig is voeren we een vergunningplicht in voor
branches om uitbuiJng tegen te gaan.
Vervangen door de tekst:

Amsterdam blijg er bij de staat op aandringen dat er krachJg opgetreden moet worden tegen
misbruik in de economie. Amsterdam legt daarvoor een gegevensbank aan die bijgehouden wordt en
toegankelijk is voor handhaving en vervolging. Dat is nodig om de belangen van eerlijke MKB
ondernemers en werknemers te beharJgen.
Preadvies: Ontraden.
De tekst van het verkiezingsprogramma is veel duidelijker en concreter als het gaat om de aanpak
van uitbuiJng.

Amendement 130
Indiener: Johan Horeman
Op blz. 32 schrappen van de regels 12-18
Nieuwe arbeidsvormen goed laten landen
In een veranderende economie ontstaan nieuwe vormen van werk. De PvdA denkt dat de meeste
mensen die werken het best zijn geholpen met vaste contracten. We erkennen natuurlijk ook dat
sommige werkenden bewust zzp’er worden. We vinden het belangrijk om hen te steunen in die
keuze, maar willen ook in de gaten houden of hun bestaanszekerheid hierdoor niet wordt aangetast.
Om de nieuwe vormen van arbeid in goede banen te steunen we het publiek-private
samenwerkingsverband House of Skills.
Vervangen door de tekst:
Nieuwe arbeidsvormen moeten in een vrije en zekere omgeving uitgeprobeerd worden; een
basisinkomen kan die vrije en zekere omgeving creëren, dan is de onderaannemer of
loonaKankelijke minder kwetsbaar. Dat helpt naar de ontwikkeling van een vrije arbeidsmarkt waar
ZZP’ers en werknemers hun eigen weloverwogen keuzen kunnen maken.
Preadvies: Ontraden.
Ons verkiezingsprogramma kiest principieel voor bestaanszekerheid via werkgaranJe, scholing en
begeleiding. In onze gesprekken met Amsterdammers, experts en onze leden komt naar voren dat
dat het meest eﬀecJef is. Deze keuze wordt gesteund door ons ledenpanel, waar een zeer grote
meerderheid werkgaranJe eﬀecJever vindt dan een basisinkomen.

Amendement 156 (is gelijk aan amendement 130 hierboven)
Indiener: Nick Bolte mede namens meerdere leden in Zuidoost
De tekst op pagina 32 regel 12 Alinea
Nieuwe arbeidsvormen goed laten landen
Wijzigen in:
Nieuwe arbeidsvormen moeten een kans krijgen. Een basisinkomen schept een vrije en zekere
omgeving. Dit middel kan worden ingezet om ZZP’ers op weg te helpen hun dromen na te jagen en
eigen keuzen te maken.
Preadvies: Ontraden.
Ons verkiezingsprogramma kiest principieel voor bestaanszekerheid via werkgaranJe, scholing en
begeleiding. In onze gesprekken met Amsterdammers, experts en onze leden komt naar voren dat
dat het meest eﬀecJef is. Deze keuze wordt gesteund door ons ledenpanel, waar een zeer grote
meerderheid werkgaranJe eﬀecJever vindt dan een basisinkomen.

Amendement 131
Indiener: Johan Horeman
De tekst schrappen van blz. 32, regel 20-31
De PvdA steunt werknemers die tegen schijnzelfstandigheid strijden. Steeds meer plaƒormbedrijven
zijn gebaseerd op een app voor dienstverlening en laten veel mensen voor zich werken. Door te
zeggen dat de werkenden niet in loondienst, maar zelfstandigen zijn, hoeven de app-uitbaters geen
premies af te dragen en hebben de werkenden minder zekerheid. In de prakJjk zijn die app-uitbaters
opdrachtgever én werkgever en is er sprake van schijnzelfstandigheid. Als stad willen we meer grip
krijgen op plaƒormbedrijven. Het liefst werken we met een ‘license to operate’, zoals ook met
deelautobedrijven is afgesproken. Wij willen eerlijk loon voor eerlijk werk: we willen dus geen
bezorgers onverzekerd door de stad laten racen voor een hongerloon. En daarom beperken wij de
ruimte voor plaƒormbedrijven die zich niet als een verantwoordelijk werkgever gedragen.
En vervangen door:
Plaƒormbedrijven moeten eerlijk opereren of verdwijnen; de overheid moet en kan als
marktmeester de regels van de markt bepalen. Probleem is dat plaƒormen zich op het internet
bevinden en daar een we`elijk kader nog ontbreekt. Toch zal het stellen van regels en normen
kunnen leiden tot een stad met sleutelwaarden en -normen waar kennis- en Gig-werkers (klussers)
vanuit willen werken. Amsterdam als digitaal kwaliteitskeurmerk kan dat bewerkstelligen. Daarvoor
is wel wederkerigheid nodig van de plaƒormwerkers als collecJef.
Preadvies: ontraden.
Het verkiezingsprogramma is concreter en sterker dan het amendement als het gaat om het
verbeteren van de posiJe van werknemers en het reguleren van plaƒormbedrijven.

Amendement 132
Indiener: Johan Horeman
Schrappen van de tekst op blz. 32, regel 37-45
5.2 Een arbeidsmarkt voor iedereen
Elke sector heeg zijn eigen uitdagingen, zoals het toenemende tekort aan vakmensen in het
onderwijs, de zorg en de techniek. Om die uitdagingen het hoofd te bieden, moeten bedrijven,
onderwijs en overheid samen aan de slag. De maakindustrie, installaJebedrijven en ambachten in
Amsterdam moeten ruimte krijgen in de stad. Zij zijn belangrijk voor een diverse en circulaire
economie. Dit doen we middels banenpacten, waarbij de gemeente en werkgevers de krachten
bundelen om meer banen te creëren, en met maatwerkscholing. Het 1000-Banenplan in Amsterdam
Zuidoost is hiervan een geslaagd voorbeeld.
Preadvies: Ontraden.
In dit verkiezingsprogramma kiezen we bewust voor samenwerking tussen bedrijven, onderwijs en
overheid omdat dit een noodzakelijke voorwaarde om de tekorten in onderwijs, zorg, techniek en
andere sectoren het hoofd te bieden.

Amendement 149
Indiener: Nick Bolte mede namens meerdere leden in Zuidoost
Toevoegen aan de tekst op bladzijde 32, regel 47:
Bijverdienen met een uitkering wordt gesJmuleerd zoals de mogelijkheid om extra te sparen voor
later zonder daarop nu gekort te worden.

Preadvies: Overnemen.
Dit is een goede toevoeging aan het verkiezingsprogramma.

Amendement 133
Indiener: Johan Horeman
Schrappen van de tekst op blz. 32, regel 46-51:
Voortze`en en verstevigen van banenpacten
Banenpacten, waarbij de gemeente en tal van werkgevers de krachten bundelen om meer banen te
creëren, zijn succesvol in verschillende stadsdelen. Deze pacten willen wij voortze`en.
Preadvies: Ontraden.
Banenpacten, onder de juiste randvoorwaarden afgesloten, zijn een goede manier om
Amsterdammers naar werk toe te leiden

Amendement 134
Indiener: Johan Horeman
Schrappen van de tekst op Bladzijde 33; regel 11-17
Goede verbinding gemeente en UWV
We willen de samenwerking tussen gemeente en het UWV verder versterken. Zo voorkomen we dat
mensen ongemerkt van WW naar de bijstand glijden. Jaren ging er vooral veel aandacht naar
mensen die goed bemiddelbaar waren op de arbeidsmarkt. Dat ging ten koste van de
Amsterdammers met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Die worden nu beter geholpen, maar
dit kan echt nog veel beter. Iedereen heeg recht op werk en op hulp om aan het werk te komen.
Preadvies: Ontraden.
Het is van groot belang dat de gemeente en het UWV meer gaan doen voor Amsterdammers met
een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Wij vinden dat de ParJj van de Arbeid dat ook duidelijk
moet opschrijven in haar verkiezingsprogramma.

Amendement 150 (is gelijk aan amendement 134 hierboven)
Indiener: Nick Bolte mede namens meerdere leden in Zuidoost
Schrappen van de tekst op Bladzijde 33; regel 11-17
Goede verbinding gemeente en UWV
We willen de samenwerking tussen gemeente en het UWV verder versterken. Zo voorkomen we dat
mensen ongemerkt van WW naar de bijstand glijden. Jaren ging er vooral veel aandacht naar
mensen die goed bemiddelbaar waren op de arbeidsmarkt. Dat ging ten koste van de
Amsterdammers met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Die worden nu beter geholpen, maar
dit kan echt nog veel beter. Iedereen heeg recht op werk en op hulp om aan het werk te komen.

Preadvies: Ontraden.
Het is van groot belang dat de gemeente en het UWV meer gaan doen voor Amsterdammers met
een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Wij vinden dat de ParJj van de Arbeid dat ook duidelijk
moet opschrijven in haar verkiezingsprogramma.

Amendement 135
Indiener: Johan Horeman
Schrappen van de tekst op bladzijde 33; regel 19-24
Steun voor Open hiring
Open hiring houdt in dat bedrijven werkzoekenden in dienst nemen zonder te kijken naar een cv,
zonder ingewikkelde selecJeprocedures of bemoeienis van de overheid. Iedereen is welkom,
ongeacht persoonlijk verleden, opleiding of ervaring. Het geeg Amsterdammers, met name zij die
een afstand tot de arbeidsmarkt hebben, een eerlijke kans. Wij steunen daarom ook de komende
jaren Open hiring-iniJaJeven.
Preadvies: Ontraden.
Open hiring is een nieuwe manier om Amsterdammers een kans te geven op een arbeidsmarkt die
veel formele en informele obstakels kent.

Amendement 151 (is gelijk aan amendement 135 hierboven)
Indiener: Nick Bolte mede namens meerdere leden in Zuidoost
Schrappen van de tekst op bladzijde 33; regel 19-24
Steun voor Open hiring
Open hiring houdt in dat bedrijven werkzoekenden in dienst nemen zonder te kijken naar een cv,
zonder ingewikkelde selecJeprocedures of bemoeienis van de overheid. Iedereen is welkom,
ongeacht persoonlijk verleden, opleiding of ervaring. Het geeg Amsterdammers, met name zij die
een afstand tot de arbeidsmarkt hebben, een eerlijke kans. Wij steunen daarom ook de komende
jaren Open hiring-iniJaJeven”
Preadvies: Ontraden.
Open hiring is een nieuwe manier om Amsterdammers een kans te geven op een arbeidsmarkt die
veel formele en informele obstakels kent.

Amendement 152 – preadvies: overnemen
Indiener: Nick Bolte mede namens meerdere leden in Zuidoost
Vetgedrukte hieronder toevoegen op blz. 33, na regel 35
Meer buurtbanen en basisbanen
We investeren in meer buurtbanen en de Werkbrigade. Dit moet enerzijds de binding in de buurten
versterken; anderzijds moet het bewoners zonder baan de kans geven zich te ontwikkelen. Zo krijgen
zij uitzicht op een reguliere baan. Stadsdelen waar dit het meest nodig is krijgen werkconsulenten
die de mensen thuis opzoeken en over langere Bjd opzoeken en begeleiden. Op hun zoektocht
naar passend (vrijwilligers)werk, waarbij zij ook in eena n vrijwilligersbaan aanspraak kunnen
maken op een (bij)scholingsbudget.
Preadvies: Overnemen.

Dit is een goede toevoeging aan het verkiezingsprogramma

Amendement 157
Indiener: Nick Bolte mede namens meerdere leden in Zuidoost
Pagina 33, regel 35
“Zo krijgen zij uitzicht op een reguliere baan”
wijzigen in:
Zo krijgen zij uitzicht op een betaalde baan.
Preadvies: overnemen.
Goede verduidelijking

Amendement 136 en 137 (zijn hetzelfde, tweemaal ingediend)
Indiener: Johan Horeman
Schrappen van de tekst op bladzijde 33; regel 44 e.v.:
Opkomen voor de vijgigplussers op de arbeidsmarkt
Het aantal werkende vijgigplussers is de afgelopen twinJg jaar sterk gestegen en groeit gestaag door.
Nu worden vijgigplussers niet vaker ziek of werkloos dan vijgigminners, maar als zij hun baan
verliezen, komen ze vaak wel minder snel weer aan het werk. Naast omscholings- en
sollicitaJeadvies brengen wij ze in contact met werkgevers. De gemeente sluit banenakkoorden met
branches en met het georganiseerd bedrijfsleven, waarin staat hoe deze doelgroep sneller naar een
baan kan worden begeleid.
Preadvies: Ontraden.
Vijgigplussers zijn een doelgroep die wel degelijk nadere aandacht nodig heeg omdat zij te maken
hebben met onterechte vooroordelen op de arbeidsmarkt.

Amendement 138
Indiener: Johan Horeman
Schrappen van de tekst op bladzijde 34, regel 16-22
Harde aanpak arbeidsmarkt- en stagediscriminaJe
Arbeidsmarkt- en stagediscriminaJe is nog steeds een groot probleem. We vergroten de
bewustwording in de sectoren waar het dit het meest voorkomt. De gemeente krijgt de ruimte om
hard in te grijpen en werkt daarbij samen met de InspecJe van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
(ISZW). Bedrijven die over de schreef gaan worden uitgesloten van gemeentelijke opdrachten of
subsidies.
Preadvies: Ontraden.
Arbeidsmarkt- en stagediscriminaJe is een realiteit en onacceptabel. Het aanpakken ervan vraagt
een vasthoudende overheid met een lange adem.

Amendement 139
Indiener: Johan Horeman
Toevoegen op bladzijde 34 aan na regel 48 (dikgedrukt)
Herstel door anJcyclisch te investeren in de economie van de toekomst. De economische situaJe
blijg nog onzeker. Er is een voorzichJg herstel maar veel sectoren zijn nog ernsJg beperkt in hun
mogelijkheden. Vooral de detailhandel, horeca, evenementensector, en cultuursector zijn hard
getroﬀen. Binnen de mogelijkheden van de gemeente blijven we deze sectoren steunen. De
coronacrisis heeg ook laten zien dat we gebaat zijn bij een krachJge overheid. De vrije markt kan
niet zonder een publiek vangnet. De gemeente moet de komende jaren met investeringen de
economie aanjagen. Die investeringen gaan we benu`en voor de vernieuwing en verduurzaming van
de economie. Investeren is mooi, structureel de economie veranderen is mooi. Een basisinkomen is
ook een structurele verandering en geen vangnet. Eerder een trampoline. Experimenten met een
basisinkomen dienen serieus overdacht te worden.
Preadvies: Ontraden.
Dit deel van het verkiezingsprogramma gaat over investeren in de economische structuur van
Amsterdam. De voorgestelde toevoeging past daarom niet hier.

Amendement 141
Indiener: Johan Horeman
Toevoegen op bladzijde 35 na regel 8:
We geven prioriteit aan de sectoren van de toekomst. We ze`en de beschikbare ﬁnanciële middelen
in om te investeren in de sectoren die onze economie ook in de toekomst sterk maken en waarvan
we maatschappelijke meerwaarde en groei verwachten. Het gaat onder meer om de sectoren
duurzaamheid, de creaJeve industrie en ICT, zorg en levenswetenschappen, stadslogisJek en
vernieuwing in de maak- en herstelindustrie. Juist daar is het samenspel van leren, onderzoeken en
ondernemen van belang. Meerdere kansen voor de toekomst in die richBng maak- en
herstelindustrie zijn niet onderkend de laatste decennia. Dan waren technici voor de
energietransiBe nu beschikbaar geweest. Regeren is vaak ook terugkijken naar gemiste kansen en
weten wat al draait of had kunnen draaien. Ontwerp, producBe, reparaBe en hergebruik. PvdADuurzaam werkt al jaren aan het acceptabel maken van een plan daarvoor.”
Preadvies: Ontraden.
Een verkiezingsprogramma bevat de ambiJes voor de komende vier jaar. De voorgestelde toevoeging
is een beschouwende terugblik die niet past op deze plek.

Amendement 142
Indiener: Johan Horeman
Schrappen blz. 35, regel 10-17:
Bundelen van overheidsinvesteringen
De gemeente, de provincie Noord-Holland en de Rijksoverheid beschikken elk over geld om te
investeren. Dat moet niet verdwijnen in een wirwar van kleine projecten. Daarom zorgen we dat
deze overheden hun investeringen op elkaar afstemmen en bundelen, zodat we een paar grote
verbeteringen realiseren voor de langere termijn. Amsterdam werkt samen met de buurgemeenten

en het georganiseerd bedrijfsleven om investeringen uit het steun- en herstelfonds van de Europese
Unie naar de regio te halen.
Vervangen door:
Zorg voor insJtuJes met verantwoordelijkheid en handelingsbevoegdheid die kunnen doorpakken.
Later kan er nog over gesproken worden, en eventueel worden afgerekend, vooraf is dat het
vertragen van ontwikkelingen.
Preadvies: Ontraden.
De tekst van het verkiezingsprogramma benadrukt het belang om investeringen te bundelen omdat
daarmee grotere eﬀecten op de regionale economie worden bereikt. Bovendien leggen we een claim
op het steun- en herstelfonds van de Europese Unie. Dit amendement gaat over hoe de uitvoering
zou moeten zijn en daarmee over iets heel anders.

Amendement 143
Indiener: Johan Horeman
Schrappen blz. 35, regel 18-26
Een meer diverse economie
Voor het herstel van de Amsterdamse economie is het hervinden van diversiteit noodzakelijk. Een
diverse economie heeg een gevarieerder aanbod en kan daarmee meer
Amsterdammers aan werk helpen dan nu het geval is. Een diverse economie maakt de stad
bovendien minder kwetsbaar voor economische schokken, omdat ze niet meer zo zwaar leunt op
een beperkt aantal sectoren. Die nieuwe economie ontstaat niet vanzelf. De stad gaat via
bestemmingsplannen, gronduitgige, vergunningen, regelgeving en beleid meer sturen op het soort
bedrijvigheid dat hier wil ondernemen.
Vervangen door het tekstvoorstel:
Een meer diverse, onaKankelijke nieuwe economie ontstaat door kansen te geven aan kleine en
grotere ondernemers, niet door ontwikkelingen te laten bepalen door internaJonale
kapitaalgroepen, zoals nu in Zuidoost gaande is, of door ambtenaren te laten spelen met bestuurlijke
instrumenten.
Preadvies: Ontraden.
De tekst van het verkiezingsprogramma is duidelijker en concreter en bouwt voort op een bewezen
uitvoeringsprakJjk.

Amendement 144
Indiener: Johan Horeman
Schrappen blz. 35, regel 27-35
Wederkerig vesJgingsbeleid
We willen dat de gemeente kriJscher wordt op het soort bedrijven dat naar Amsterdam wordt
gehaald. Bedrijven die alleen snelle winst najagen, niets op hebben met zekerheid voor werknemers
en geen waarde toevoegen aan de samenleving hebben in onze stad geen bestaansrecht. We hebben
ondernemers nodig die zich, samen met hun werknemers, richten op de langere termijn. We stellen
randvoorwaarden aan bedrijven en verwachten tegenprestaJes, zeker als ze coronasteun van de

overheid hebben ontvangen. Bedrijven die ervoor kiezen om bij te dragen aan deze stad en aan de
toekomst, zijn meer dan welkom.
Vervangen door het tekstvoorstel:
Een wederkerig vesJgingsbeleid past in het triparJte overleg waar de PvdA haar oorsprong heeg.
Laat de PvdA boter bij de vis doen en echte banen creëren omdat ze werk zo belangrijk vindt.
Preadvies: Ontraden.
De huidige tekst van het verkiezingsprogramma is completer en meer helder. Het amendement laat
belangrijke onderwerpen weg en is op onderdelen onduidelijk.

Amendement 159
Indieners: Amsterdam Centrum
Wijzigen van de tekst op bladzijde 35:
Minder aKankelijkheid van de bezoekerseconomie
De toestroom van toeristen heeg de stad goeds gebracht, maar heeg haar ook ingrijpend veranderd.
Op veel plekken in de stad zijn bedrijven en winkels weggedrukt door een toerisJsche monocultuur.
Delen van onze historische binnenstad hebben te maken met veel overlast. De gemeenteraad heec
een grens gesteld aan het aantal toeristen: 20 miljoen per jaar. De PvdA wil op basis hiervan de
komende jaren een acJef beleid voeren om meer grip te krijgen op de bezoekerstromen. Zo stoppen
we met city markeJng. Onze stad heeg geen extra promoJe nodig.
Wijzigen in:
De toestroom van toeristen heeg de stad goeds gebracht, maar heeg haar ook ingrijpend veranderd.
Op veel plekken in de stad zijn bedrijven en winkels weggedrukt door een toerisJsche monocultuur.
Delen van onze historische binnenstad hebben te maken met veel overlast. De gemeenteraad moet
de grens van het aantal toeristen verlagen naar 14 miljoen per jaar. De PvdA wil op basis hiervan de
komende jaren een acJef beleid voeren om meer grip te krijgen op de bezoekerstromen. Zo stoppen
we met city markeJng. Onze stad heeg geen extra promoJe nodig.
Preadvies: Ontraden.
De bovengrens van 20 miljoen is tot stand gekomen na een uitgebreide maatschappelijke en
poliJeke discussie. Het is onwenselijk om zonder onderbouwing dit getal lager te stellen.

Amendement 140
Indiener: Mira Huussen
Toevoegen op pagina 35 na regel 40:
De gemeenteraad heeg een grens gesteld aan het aantal toeristen: 20 miljoen per jaar.
De PvdA wil op basis hiervan de komende jaren een acBef beleid voeren om meer grip te krijgen
op de bezoekersstromen. Bovendien wil de gemeente deze grens – elke periode - verlagen met de
toename van het aantal inwoners binnen de stadsgrenzen, als gevolg van nieuwbouw en het
verdichten van de stad. Zo zorgen we voor een leejare stad.”
Preadvies: Gewijzigd overnemen.
We vinden dit amendement een interessante benadering omdat het terecht inbrengt dat de groei
van de bevolking ook leidt tot meer drukte in de stad. Dat zou betekenen dat als het de gemeente

lukt om het aantal toeristen op 20 miljoen te houden, het nog steeds drukker wordt. We steunen de
benadering van de indiener om de groei van de Amsterdamse bevolking mee te nemen in het
berekenen van de druk op de stad. De bewegingen van inwoners en toeristen kun je echter niet
helemaal met elkaar gelijk stellen, er zijn grote verschillen in patronen.
AlternaBeve tekst:
Bovendien willen we dat de gemeente ook de toename van het aantal inwoners binnen de
stadsgrenzen, als gevolg van nieuwbouw en het verdichten van de stad, gaat meenemen in het
berekenen van de druk op de stad. Dat kan er toe leiden dat de grens van 20 miljoen toeristen naar
beneden wordt bijgesteld om nieuwe Amsterdammers de ruimte te geven waar zij ook recht op
hebben. Zo zorgen we voor een leeXare stad.

Amendement 146
Indiener: Els Iping
Betrec toevoegen van tekst op pagina 35 na regel 49:
ProsJtuJe op de wallen naar elders in de stad
De gemeente onderzoekt de mogelijkheid om op termijn alle raamprosJtuJe op de Wallen te
verplaatsen naar een EroJsch Centrum elders in de stad. De PvdA steunt dit. Het verbetert de posiJe
van de sekswerkers en verzwakt de posiJe van criminele organisaJes die zich bezighouden met
mensenhandel en ondermijning.
Toe te voegen tekst:
Zo lang dat niet gerealiseerd is willen we de raamprosJtuJe op de Wallen beëindigen en de
prosJtuJe naar binnen verplaatsen, zodat de sekswerkers niet langer als kermisa`racJe worden
blootgesteld aan grote aantallen "koekeloerende" bezoekers, die zich bovendien vaak tegenover hen
misdragen.
Preadvies: Ontraden.
Nu al besluiten tot beëindiging van de raamprosJtuJe, zonder (de posiJe van) sekswerkers goed te
betrekken en zonder de eﬀecten op de bestrijding van georganiseerde criminaliteit in beeld te
hebben, is zeer onverstandig. Het kan zelfs het hele proces hinderen van planvorming en
besluitvorming rond de verplaatsing van de raamprosJtuJe naar elders.

Amendement 147
Indiener: Jonge Socialisten
tekst op pagina 35 regel 45 en verder:
Wijzigen en verplaatsen van pagina 54, onderdeel 5.4:
ProsJtuJe op de wallen naar elders in de stad
De gemeente onderzoekt de mogelijkheid om op termijn alle raamprosJtuJe op de Wallen te
verplaatsen naar een EroJsch Centrum elders in de stad. De PvdA steunt dit. Het verbetert de posiJe
van de sekswerkers en verzwakt de posiJe van criminele organisaJes die zich bezighouden met
mensenhandel en ondermijning.
Wijzigen in:
ProsJtuJe op de wallen naar elders in de stad
De gemeente onderzoekt de mogelijkheid om op termijn alle raamprosJtuJe op de Wallen te

verplaatsen naar een EroJsch Centrum elders in de stad. De PvdA gaat het gesprek aan met
sekswerkers en onderzoekt of de posiJe van sekswerkers met een verplaatsing wordt versterkt. De
PvdA onderzoekt acJef manieren om de arbeidsposiJe en veiligheid van sekswerkers te waarborgen.
Verplaatsen naar: 5.1 Goed werk: de Amsterdamse standaard.
Preadvies: Ontraden.
Een van de doelstellingen van de gemeente is juist om de posiJe van sekswerkers te versterken. De
PvdA hoeg dit niet zelf apart te onderzoeken, het behoort tot de normale controlerende rol van de
gemeenteraadsfracJe om de plannen van de gemeente op dit punt te toetsen. Dit amendement
beperkt zich tot de (arbeidsrechtelijke) posiJe van sekswerkers en geeg geen aandacht aan een
aantal andere belangrijke vraagstukken die een rol spelen bij de verplaatsing. De tekst van het
verkiezingsprogramma is op dit punt vollediger en concreter.

Amendement 158
Indiener: Nick Bolte mede namens meerdere leden in Zuidoost
Wijzigen tekst pagina 36, regel 40-47
Lokaal inkopen sJmuleren
De gemeente moet zelf zoveel mogelijk lokaal gaan inkopen. Daarom bouwen wij het reeds
bestaande voorkeursbeleid uit ten behoeve van lokale ondernemers. Op dit moment besteedt
Amsterdam als grootste gemeente van Nederland jaarlijks meer dan een miljard euro bij mkbbedrijven, waarvan ca. 335 miljoen euro aan Amsterdamse mkb-bedrijven. Dat bedrag kan omhoog.
We willen ook sJmuleren dat Amsterdammers lokaal gaan inkopen, bijvoorbeeld door hieraan
punten toe te kennen via de Duurzame Stadspas.
In:
Amsterdam gaat het aandeel van haar inkopen bij lokale MKB bedrijven verhogen naar 50%.
Amsterdammers worden gesJmuleerd lokaal te kopen door iniJaJeven te steunen die dit faciliteren.
Preadvies: Ontraden.
De huidige tekst van het verkiezingsprogramma is meeromva`ender en concreter. Het getal van 50%
is niet onderbouwd en niet duidelijk op juridische haalbaarheid.

Amendement 145
Indiener: Johan Horeman
Schrappen op bladzijde 36; regel 40-47:
Lokaal inkopen sJmuleren
De gemeente moet zelf zoveel mogelijk lokaal gaan inkopen. Daarom bouwen wij het reeds
bestaande voorkeursbeleid uit ten behoeve van lokale ondernemers. Op dit moment besteedt
Amsterdam als grootste gemeente van Nederland jaarlijks meer dan een miljard euro bij mkbbedrijven, waarvan ca. 335 miljoen euro aan Amsterdamse mkb-bedrijven. Dat bedrag kan omhoog.
We willen ook sJmuleren dat Amsterdammers lokaal gaan inkopen, bijvoorbeeld door hieraan
punten toe te kennen via de Duurzame Stadspas.
Vervangen door:
Lokaal inkopen sJmuleren is mooi als ook de keten in ogenschouw genomen wordt. Lokaal kopen en
ver weg laten maken creëert minder werk in Amsterdam. Koopt lokaal duurzaam ontworpen en

lokaal duurzaam geproduceerd zodat we lokaal duurzaam kunnen repareren en eventueel
hergebruiken.
Preadvies: Ontraden.
Wij vinden de huidige tekst van het verkiezingsprogramma op dit punt uitgebreider en concreter

Amendement 160
Indieners: leden afdeling Amsterdam-Centrum
Toevoegen aan blz. 37, 5.6 De duurzame economie van de toekomst:
De gemeente gaat meer circulair inkopen
Gemeentelijke catering- en cafetariavoorzieningen gaan zoveel mogelijk werken met biologische
voedingsmiddelen.
Preadvies: Ontraden.
Dit gebeurt al bij veel gemeentelijke catering- en cafetariavoorzieningen.

Amendement 153 – preadvies: overnemen
Indiener: Nick Bolte mede namens meerdere leden in Zuidoost
Toevoegen op blz. 38 na regel 12
Formulierenbrigades en proacJef en toegankelijk informeren
De huidige mogelijkheden voor inkomensondersteuning worden nog onvoldoende gebruikt. De
formulierenbrigades leveren een belangrijke bijdrage aan de bestrijding van armoede. Daarnaast
passen we de informaJe zelf aan: geen ingewikkelde brochures, maar toegankelijke informaJe. Dus
ook digitaal. En we zorgen dat informaJe aankomt bij mensen. Bijvoorbeeld door een mobiele
spreekkamer door de wijk te laten rijden en met mensen te laten praten. Ook werken we samen met
o.a. huisartsen, verloskundigen en andere zorginstanJes die de signalen herkennen en naast de
mensen staan.
Toevoegen:
We houden rekening met de verschillen in taalvaardigheid en brengen ook de informaJe naar de
“vindplekken”, zoals markten en ontmoeJngsplekken.
Preadvies: Overnemen.
Dit is een goede toevoeging aan het verkiezingsprogramma.

Amendement 154
Indiener: Nick Bolte mede namens meerdere leden in Zuidoost
Toevoegen op bladzijde 39 na regel 10:
Buur`eams versterken
Door buur`eams hoeven Amsterdammers niet meer bij allerlei verschillende loke`en aan te
kloppen. Een vast en vertrouwd gezicht helpt Amsterdammers met hun vragen over gezondheid,
ﬁnanciën, meedoen of wonen. Buur`eams spelen een belangrijke rol in het voorkomen van
armoede. Daarom willen wij ze versterken.Veel Amsterdammers die ﬁnanciële problemen (dreigen
te) krijgen, hebben voldoende aan lichte vormen van advies en ondersteuning. In hun buur`eam
kunnen zij eenvoudig terecht bij een Budgetcoach. Deze coach helpt met het maken van een

budgetplan en een kasboek en geeg nuˆge adviezen.
Toevoegen:
De samenwerking tussen Buur`eams en de voorzieningen vallend onder de noemer Sociale Basis zal
verder uitgewerkt worden, zodat de vraag om hulp en ondersteuning sneller op de juiste plek wordt
opgepakt en behandeld.
ToelichBng: Het (periodiek) op de markt van welzijn aanbesteden van de buurteams en de
uitwerking per stadsdeel van de voorzieningen sociale basis moet onder één regie gebracht worden.
Preadvies: Gewijzigd overnemen.
Wij kunnen deze toevoeging overnemen als de ALV er mee akkoord gaat dat we deze toevoeging
redacJonaal verduidelijken en concreter maken

6. Een veilige en leejare stad
Amendement 161
Indiener: Johan Horeman
Oorspronkelijke tekst:
“Meer aandacht voor de veiligheid van vrouwen, meisjes en LHBTQIA+’ers op straat De PvdA wil de
Amsterdamse aanpak van straaJnJmidaJe conJnueren. Vrouwen en LHBTQIA+’ers ervaren de
onveiligheid op straat namelijk nog dagelijks. We gaan extra investeren in betere handhaving en het
bestraﬀen van daders.”
Voorstel:
Schrappen en vervangen door:
“Meer aandacht voor de veiligheid op straat. De PvdA wil de Amsterdamse aanpak van
straaJnJmidaJe door Boa’s conJnueren. Vrouwen, meisjes, en LHBTQIA+’ers ervaren namelijk nog
dagelijks onveiligheid op straat. We gaan extra investeren in handhaving en het bestraﬀen van daders
door meer (100) Boa’s aan te stellen en de regels aan te scherpen.”
Pre-advies: ontraden
Boa's aanstellen is niet de enige oplossing voor het tegengaan van straaJnJmidaJe. Door de zin:: ‘De
PvdA wil de Amsterdamse aanpak van straaJnJmidaJe door Boa’s conJnueren’ wordt het idee
gewekt dat dit een onderwerp is waar alleen Boa’s zich mee bezig houden, en dit klopt niet.
Bewustwordingscampagnes, voorlichJngen, trainingen, onderzoek, etc. zijn namelijk tevens
middelen om straaJnJmidaJe tegen te gaan.

Amendement 162
Indiener: Johan Horeman
Oorspronkelijke tekst:
Blz. 42 regel 12
“6.2 Veiligheid begint in de wijk. Het veilig en leeXaar houden van een wijk lukt alleen in
samenwerking met bewoners, gemeenschappen en ondernemers in de wijk. Daarom mogen ze de
prioriteiten voor handhaving en poliJe in hun wijk deels mee bepalen. Bovendien investeren we
extra in de buurten waar de problemen het grootst zijn.”
Voorstel:
Schrappen en vervangen door:
“Veiligheid begint in de wijk. Maar de Amsterdamse wijken zijn ook heel verschillend. Binnen de ring
is de groei bijna organisch geweest terwijl buiten de ring grootschalige planning de stad heeg
gevormd. Dit is nog steeds merkbaar. De gemeenschap zal met de PvdA ook de zeggenschap over de
veiligheid terug gaan nemen.”
Pre-advies: ontraden
De wijziging omschrijg de kern van het verhaal niet. De oorspronkelijke tekst is naar ons inziens
passender. We willen namelijk investeren in de wijken; dat is duidelijk gemaakt in de oorspronkelijke
tekst, niet in de amenderende tekst.

Amendement 163
Indiener: Johan Horeman
Oorspronkelijke tekst:
“De wijkagent terug in de wijk De wijkagent is het gezicht van de wijk en hoort toegankelijk en
makkelijk bereikbaar te zijn voor bewoners. Momenteel worden zij te vaak ingezet voor andere
taken, zoals noodhulp. Wij willen de wijkagent weer Jjd geven om zijn eigenlijke werk te doen door
weer te investeren in contacten in de wijk.”
Blz. 42 regel 18
Voorstel:
Schrappen en vervangen door:
“De wijkagent terug in de wijk. De wijkagent gaat in samenspraak met de bewoners van de wijk
kernpunten idenJﬁceren en een aanpak ontwikkelen. Daarbij hoort monitoren om het succes van de
aanpak zichtbaar te maken. Betrek Boa’s erbij en maak het verschil duidelijk tussen Boa en poliJe.”
Pre-advies: ontraden
Dit beschrijg niet de kern van het probleem. De wijkagent gaat in samenspraak met bewoners van de
wijk kernpunten laten idenJﬁceren, raakt niet de kern. Het probleem is dat ze überhaupt niet in de
wijk zijn doordat er onvoldoende poliJecapaciteit is. Dat moeten we eerst tegen zien te gaan voordat
we de wijkagent meer taken toebedelen.

Amendement 164
Indiener: Johan Horeman
Blz. 43 regel 2
Oorspronkelijke tekst:
“VoorlichJng, bewustwording en inleveracJes De gemeente gaat met ouders, maatschappelijke
organisaJes, scholen en jongerenwerk samenwerken om bewustwording te bevorderen en om
jongeren voor te lichten over de gevaren en wat ze eraan kunnen doen. We willen meer
mogelijkheden om wapens anoniem in te leveren.”
Voorstel:
Schrappen en vervangen door:
“Wapens! Gevaar, Voorlichten, Inleveren. Het risico van wapens in handen van mensen, ook van
kinderen, is groot. Om dat duidelijk te maken willen we in Amsterdam gaan voorlichten en er wat
aan doen. We willen het weer mogelijk maken om wapens anoniem in te leveren.”
Pre-advies: ontraden
De strekking is hetzelfde, de oorspronkelijke tekst is duidelijker. Het risico van ‘wapens in handen van
mensen is groot’ kan namelijk op verschillende manieren gelezen worden. Een wapen is groot in de
handen van mensen of veel mensen dragen wapens. De zin ‘er wat aan doen’ roept weer de vraag
op: wát gaan we doen?

Amendement 165
Indiener: Johan Horeman

Blz. 43 regel 8
Oorspronkelijke tekst:
“Inzet van meer gespecialiseerde poliJeagenten We zorgen voor meer gespecialiseerde
poliJeagenten. Zij kunnen netwerken met wapens in beeld krijgen en zo wapenhandel en -bezit
aanpakken.
Voorstel:
Schrappen en vervangen door:
“Wapens vormen een groot probleem. We gaan er bij de centrale overheid op aandringen meer
gespecialiseerde poliJe in te ze`en tegen wapenbezit, vooral in handen van criminele organisaJes,
de handel en het bezit. Wij gaan in Amsterdam voorlichten, ook de poliJe moet haar taak vervullen.”
Pre-advies: ontraden
Voorlichten op wapenbezit staat al in het verkiezingsprogramma en is tevens opgenomen als
losstaand punt. Door het toevoegen van de zin: ‘ook de poliJe moet haar rol vervullen’ wordt de
poliJe in een slecht daglicht gezet. Daar staan we als PvdA niet achter.

Amendement 166
Indiener: Johan Horeman
Blz. 43 regel 12
Oorspronkelijke tekst:
“We zijn voor het experiment met gerichte controles op wapenbezit De ernsJge incidenten met
wapens vragen lef om nieuwe maatregelen uit te proberen. We streven naar geen wapens meer op
straat en schuwen bij voorhand geen enkel middel dat daaraan bijdraagt. Daarom steunen wij het
experiment om gerichte wapencontroles uit te voeren in de buurten met veel wapenincidenten.
Etnisch proﬁleren moet absoluut worden tegengegaan. Daar moet streng toezicht op worden
gehouden. De PvdA vindt de inzet van onaKankelijke waarnemers een goede vorm. Bij een
experiment hoort controleren en evalueren. Als de controles niet eﬀecJef zijn of als etnisch
proﬁleren niet te voorkomen is, 20 stoppen we het experiment meteen.”
Voorstel:
Schrappen en vervangen door:
“We zijn voor experimenten met gerichte controle op wapenbezit. We vragen daarom de naJonale
poliJe hiervoor mensen en middelen vrij te maken. Omdat het een gevoelig onderwerp is in onze
stad worden we graag vooraf op de hoogte gesteld zodat we op gepaste wijze kunnen toezien en
later evalueren.”
Pre-advies: ontraden
De voorwaarden om het experiment goed te laten verlopen zijn al opgesteld evenals de mensen en
middelen. Het experiment is tevens al aan de gang. Bovendien is het geamendeerde stuk te beknopt
en geeg het onvoldoende toelichJng op waarom we voor het experiment zijn. De oorspronkelijke
tekst is passender.

Amendement 167
Indiener: Johan Horeman

Blz. 43 regel 22
Oorspronkelijke tekst:
Maak gebruik van rolmodellen die jonge criminelen moJveren tot gedragsverandering We moeten
jonge criminelen laten zien dat het ook anders kan. Daarom ze`en we rolmodellen in die als mentor
kunnen optreden en deze jongeren kunnen moJveren tot ander gedrag. Hiervoor gebruiken we het
lokale netwerk van bijvoorbeeld jongeren organisaJes.
Voorstel:
Schrappen en vervangen door:
“Een rolmodel biedt mensen de mogelijkheid zich te vormen naar een voorbeeld. Sinds de televisie
daarin grossiert met grote televisiedynamiek loopt het echte leven achter. Niet allemaal heel mooi,
niet alJjd geschminkt, geen achtergrondmuziek. So Saai. We laten de PvdA de echte wereld weer
rolmodellen leveren. De onderhoudsJmmerman, de automonteur, de bakker, de kruidenier, de
gezinsondersteuner, de wijkverpleegkundige, de huisarts, de vuilnisman. De belangrijke en cruciale
beroepen die zorgen dat alles blijg draaien. Geen applaus maar een degelijke baan, een vaste baan
met een goed inkomen.”
Pre-advies: ontraden
We zijn het eens dat mensen met prakJsche beroepen rolmodellen kunnen zijn. Maar het gaat nu
om rolmodellen die jonge criminelen tot ander gedrag moJveren. Dat moeten dus ook rolmodellen
zijn die aansluiten bij de leefwereld van jongeren.

Amendement 168
Indiener: Johan Horeman
Blz. 43 regel 40
Oorspronkelijke tekst:
“Van mensenhandel en arbeidsuitbuiJng kunnen rekenen op onze bescherming. We gaan door met
de gemeentelijke aanpak van mensenhandel en investeren in goede samenwerking met opsporingsen handhavingsinstanJes. Slachtoﬀers, ook ongedocumenteerde mensen, hebben de mogelijkheid
om veilig aangige te doen. We zorgen voor voldoende opvang”
Voorstel:
Schrappen en vervangen door:
“Amsterdam gaat door met bestrijden van mensenhandel. Voorkomen door goede voorlichJng,
bestrijden door de daders aan te pakken en de slachtoﬀers, de koopwaar, te beschermen. Geeg de
slachtoﬀers een kans op een goed leven en laat de daders daarvoor betalen. Pas een nieuwe “pluk
ze” methodiek toe waarbij de lonen van de slachtoﬀers alsnog van het geld van de daders worden
betaald en de daders betalen voor het kunnen integreren in een nieuw waardig bestaan.”
Pre-advies: ontraden
De slachtoﬀers van mensenhandel moeten rekenen op goede bescherming, dat benoemen we ook.
Om de daders te laten betalen voor het slachtoﬀerschap is niet prakJsch. De maximale
gevangenisstraf op mensenhandel is namelijk 15 jaar, je kan/gaat lang de gevangenis in voor
mensenhandel; en terecht. Daarnaast krijgen de slachtoﬀers al ﬁnanciële hulp in gevallen als deze,
en aKankelijk van de geleden schade kunnen zij ook een extra schadevergoeding krijgen.

Amendement 169
Indiener: Johan Horeman
Blz. 43 regel 47
Oorspronkelijke tekst:
“Een Top-100 voor ondermijnende organisaJes in de stad Amsterdam heeg veel te lijden onder
ondermijnende criminaliteit. Dit pakken we bij de wortels aan. We stellen een Top-100 van
ondermijnende acJviteiten op en pakken deze acJviteiten samen met (overheids)partners aan.”
Voorstel:
Schrappen en vervangen door:
“Een Top-100 voor ondermijnende acJviteiten in de stad maken. Waarnemingen van Boa’s,
handhavers en meldingen op het gebied van zwarte en illegale acJviteiten worden meegenomen in
een speciale gegevensbank die toegankelijk is voor jusJJe en andere opsporingsambtenaren. De
gemeente dient regelmaJg melding te doen bij de aangewezen overheden om die te sJmuleren tot
acJe over te gaan. De gemeente Amsterdam draagt ook haar steentje bij met betrouwbare gegevens
en hulp aan slachtoﬀers.“
Pre-advies: ontraden
De geamendeerde wijziging doet aXreuk aan de top-100 voor ondermijnende acJviteiten. Het
geamendeerde tekstvoorstel is meer iets voor een beleidsplan, niet voor het verkiezingsprogramma.

Amendement 170
Indiener: Johan Horeman
Blz. 44 regel 7
Oorspronkelijke tekst:
“Scherpe, gerichte opsporing en handhaving Niet alleen bij de vergunningsaanvraag, ook daarna
ze`en we in op handhaving en prevenJeve opsporing. Dat doen we gericht. De gemeente moet haar
opvaˆng over bepaalde sectoren niet laten bepalen door de ro`e appels en daarmee obstakels
opwerpen voor fatsoenlijke ondernemers. Zo is bijvoorbeeld niet elke ondernemer die een
kapperszaak begint, meteen een potenJële witwasser.”
Voorstel:
Schrappen: Bladzijde 44; regel 7; (6.17) schrappen
Pre-advies: ontraden
Met deze tekst willen we onder andere duidelijk maken dat niet iedere ondernemer automaJsche
een potenJële witwasser is. Die indruk wordt vaak gewekt. Wel moeten we gericht en scherp
opsporen om de ondernemende witwassers aan te pakken. Maar dat staat in de tekst.

Amendement 171
Indiener: Johan Horeman

Blz. 44 regel 14
Oorspronkelijke tekst:
“Weerbaarheid van verenigingen vergroten. Via beleid en subsidievoorwaarden blijg de gemeente
sponsoring met criminele gelden tegengaan. Het gaat dan speciﬁek om verenigingen zoals
sportclubs.”
Voorstel:
Schrappen en vervangen door:
“Weerbaarheid van verenigingen vergroten. Dat kan als de gemeente een duidelijke posiJe inneemt
tegen sport als ondernemersacJviteit. Als sport beoefenen gezien wordt als kweekvijver voor
toekomsJge ‘Ajax-idolen’ en winstmakers voor casino kapitalisten dan heeg de gemeente alleen een
rol als ordehandhaver. Is sport meer, zoals een gezonde geest in een gezond lichaam, dan kan de
gemeenschap daar middelen voor beschikbaar stellen. Maar dan kan de gemeenschap ook via beleid
en subsidievoorwaarden blijg de gemeente sponsoring uit winstoogmerk en met criminele gelden
tegengaan. Het gaat dan speciﬁek om verenigingen zoals sportclubs.”
Pre-advies: ontraden
De toelichJng doet aXreuk aan de begrijpbaarheid van de tekst. De originele tekst is duidelijker.

Amendement 172
Indiener: Johan Horeman
Oorspronkelijke tekst:
“Jongeren uit de drugscriminaliteit houden wordt topprioriteit”
Voorstel:
Schrappen: Bladzijde 44; regel 34; (6.20)
Pre-advies: ontraden
Het is een belangrijk thema en een vraagstuk dat heel erg leeg in de stad. Maar ook ernsJge
gevolgen heeg om de samenleving, denk aan schietparJjen, afrekeningen, etc. die het gevolg
kunnen zijn van de drugscriminaliteit waar jongeren bij betrokken zijn. Dat moeten we tegengaan.

Amendement 173
Indiener: Johan Horeman
Blz. 44 regel 42
Oorspronkelijke tekst:
“Meer voorlichJng over de gezondheidsrisico’s van harddrugs Het is krom dat reclame, verkoop en
gebruik van alcohol, tabak en cannabis aan regels is gebonden vanwege gezondheidsrisico’s, maar
dat er nauwelijks een kader is bij harddrugs. De PvdA Amsterdam wil dat de gemeente op scholen en
in het uitgaansleven meer voorlichJng geeg over de gezondheidsrisico’s. Hiermee moet het gebruik
uit de taboesfeer komen en tegelijkerJjd de vanzelfsprekendheid van het gebruik ter discussie
worden gesteld.”
Voorstel:
Schrappen en vervangen door:
“Meer voorlichJng over de gezondheidsrisico’s van drugs is hard nodig. Het is krom dat reclame,
verkoop en gebruik van alcohol, tabak en cannabis aan regels is gebonden vanwege
gezondheidsrisico’s, maar dat er nauwelijks een kader is bij harddrugs. Daarom moet op scholen in

buurthuizen en in uitgaanscentra meer worden voorgelicht over drugs, en in het bijzonder over
harddrugs. Gebruik van harddrugs moet uit de taboesfeer en het moet ter discussie gesteld worden.
We hebben in onze stad instellingen die daar uitermate geschikt voor zijn. Er moet budget
vrijgemaakt worden voor voorlichJng en voor onderzoek.”
Pre-advies: gewijzigd overnemen
De zin: ‘Er blijg budget vrijgemaakt worden voor voorlichJng en voor onderzoek.’ Het woord ‘moet’
is vervangen voor ‘blijg’. De Oorspronkelijke tekst is verder passender dan de geamendeerde tekst.

Amendement 174
Indiener: Johan Horeman
Blz. 45 regel 1
Oorspronkelijke tekst:
“We steunen het volledig legaliseren van teelt, verkoop en gebruik van wiet en hasj Op dit moment
loopt er een landelijk experiment met een zogeheten ‘gesloten coﬀeeshopketen’. De gemeente
Amsterdam doet hieraan nu niet mee, maar als een nieuw kabinet meer gemeenten hiervoor zoekt,
willen we dat Amsterdam zich aanmeldt. Dit experiment levert belangrijke lessen op over hoe je
verkoop en gebruik van wiet en hasj op een veilige en verantwoorde kan organiseren.”
Voorstel:
Schrappen en vervangen door:
“We steunen het legaliseren van de teelt, de verkoop en het gebruik van wiet en hasj. We willen iets
doen aan ondernemende rolmodellen, dat kan dan heel goed in deze bedrijfstak die zich in
Amsterdam tot een wereldwijd symbool heeg ontwikkeld. Het levert belangrijke lessen op over hoe
je verkoop en gebruik op een veilige en verantwoordelijke manier kunt organiseren. Deze inzichten
en vaardigheden dragen bij aan de kansrijkheid van de Amsterdamse economie en van hen die
daarin werken. Het zijn ideale werkplekken om met rolmodellen kennis te maken en om je
beroepsvaardigheden eigen te maken.”
Pre-advies: ontraden
De toelichJng hangt niet samen met het verhaal over het legaliseren van teelt, verkoop en gebruik
van wiet en hasj. Er wordt namelijk een toelichJng gegeven over rolmodellen. De Oorspronkelijke
tekst is geschikter.

Amendement 176
Indiener: afdeling Centrum
Blz. 45 regel 8
Oorspronkelijke tekst:
“Verkoop in coﬀeeshops pas beperken bij minder drugstoeristen en voldoende handhavers tegen
straathandel De gemeente wil dat coﬀeeshops niet meer aan toeristen verkopen, maar alleen aan
ingezetenen, (legaal in Nederland verblijvende inwoners). Dat moet de druk van drugstoeristen op de
binnenstad verminderen. Als dit plan niet goed wordt uitgevoerd, leidt het tot illegale straathandel.
De PvdA wil dit plan alleen steunen als de gemeente een heldere strategie heeg om de toestroom
van drugstoeristen te verminderen. Daarnaast moet ze voldoende handhavingscapaciteit reserveren
om op te treden tegen overlast en straathandel, in het bijzonder in stadsdeel Centrum.”

Wijzigen in:
“Verkoop in coﬀeeshops beperken en voldoende handhavers tegen straathandel.
De gemeente wil dat coﬀeeshops niet meer aan toeristen verkopen, maar alleen aan ingezetenen,
(legaal in Nederland verblijvende inwoners). Het handhaven van dit ingezetenencriterium moet de
overlast van drugsgebruik in de binnenstad en elders sterk verminderen. Hierdoor zal meer ruimte
ontstaan voor zogenoemd kwaliteitstoerisme. Belangrijk is dat dit plan goed wordt uitgevoerd omdat
het anders kan leiden tot illegale straathandel. Daarom dient een onderdeel hiervan te zijn dat
voldoende handhavingscapaciteit wordt gereserveerd om daartegen op te treden.”
Preadvies: gewijzigd overnemen
Het tekstvoorstel wordt bijna geheel overgenomen. De oorspronkelijke Jtel laten we staan en we
voegen de zin: ‘De PvdA wil dit plan alleen steunen als de gemeente een heldere strategie heeg om
de toestroom van drugstoeristen te verminderen’ toe aan het amendement. Dit is een essenJeel
onderdeel om het te laten slagen. Als het aantal drugstoeristen gelijk blijg, dan is het handhaven
een vrijwel onmogelijke opgave. Zo waren in 2018 (pre-corona) 19 miljoen toeristen, 15 procent
hiervan bezochte meerdere malen een coﬀeeshop. Dat zijn 3 miljoen drugstoeristen. Meer
handhaving zal dus zeker niet het probleem van illegale straathandel alleen kunnen tegengaan.
Daarop moet een heldere strategie ontwikkeld worden. Vandaar deze extra zin.

Amendement 177
Indiener: Els Iping
Oorspronkelijke tekst:
“Verkoop in coﬀeeshops pas beperken bij minder drugstoeristen en voldoende handhavers tegen
straathandel De gemeente wil dat coﬀeeshops niet meer aan toeristen verkopen, maar alleen aan
ingezetenen, (legaal in Nederland verblijvende inwoners). Dat moet de druk van drugstoeristen op de
binnenstad verminderen. Als dit plan niet goed wordt uitgevoerd, leidt het tot illegale straathandel.
De PvdA wil dit plan alleen steunen als de gemeente een heldere strategie heeg om de toestroom
van drugstoeristen te verminderen. Daarnaast moet ze voldoende handhavingscapaciteit reserveren
om op te treden tegen overlast en straathandel, in het bijzonder in stadsdeel Centrum.”
Wijzigen in:
“De gemeente wil dat coﬀeeshops niet meer aan toeristen verkopen, maar alleen aan ingezetenen
(legaal in Nederland verblijvende inwoners). Dat moet de drugsmarkt reguleren en de druk op de
binnenstad verminderen. De PvdA wil dat er tegelijk voldoende handhavingscapaciteit wordt
vrijgemaakt om op te treden tegen overlast en straathandel, in het bijzonder in stadsdeel Centrum
en dat Amsterdam&Partners in samenwerking met de gemeente de door hen voorgestelde
campagne voert om de toestroom van drugstoeristen te verminderen.”
Pre-advies: zie amendement 176
De tekstuele wijziging van amendement 176 is in onze ogen completer. De strekking van beide
teksten is hetzelfde.

Amendement 175
Indiener: Johan Horeman

Oorspronkelijke tekst:
“Verkoop in coﬀeeshops pas beperken bij minder drugstoeristen en voldoende handhavers 9 tegen
straathandel.”
Voorstel:

Schrappen: Bladzijde 45; regel 8; (6.23)
Pre-advies: ontraden
Zie onderstaand pre-advies van amendement 176.

Amendement 178
Indiener: Johan Horeman
Blz. 45 regel 30
Oorspronkelijke tekst:
“Maatwerk voor jongeren. We gaan meer luisteren naar de behoegen van jongeren en bieden ze
maatwerk via jongerenwerk, maatschappelijke hulpverlening en het onderwijs. Wij willen dat ieder
programma vanuit de gemeente gericht op jongeren ook met (input van) jongeren wordt gemaakt. In
ieder stadsdeel komen jongerenambassadeurs die advies kunnen geven over dit soort programma’s.”
Schrappen en vervangen door:
“Maatwerk voor jongeren. We gaan meedenken met de jongeren die werken willen. School is
natuurlijk een eﬃciënt pad naar een geschoolde carrière. Maar kennismaken met je toekomsJg
beroep door alvast ervaring op te doen met een ervaren leermeester in een bedrijf dat jou de weg
wijst naar een succesvolle carrière met de juiste diploma’s door ingepaste leertrajecten naast goede
prakJsche ervaringen die jou het meesterschap in je vak laten behalen. Maatwerk voor jongeren.”
Pre-advies: ontraden
De strekking van het verhaal is volledig aangepast. Het oorspronkelijk punt was dat we luisteren naar
de jongeren in beleidsontwikkelingen. Dat wordt met deze nieuwe tekstvoorstel weggeschoven.

Amendement 179
Indiener: Johan Horeman
Blz. 45 regel 37
Oorspronkelijke tekst:
“We investeren in veel meer jongerenwerkers. Het eﬀect van jongerenwerk wordt vaak onderschat.
Jongerenwerkers bouwen een vertrouwensband op met jongeren en proberen ze op de goede weg
te helpen. Door hun inzicht in de problemen, kunnen ze goed helpen. Daardoor besparen we ook op
de jeugdzorg. We willen daarom meer jongerenwerkers.”
Schrappen en vervangen door:
“We investeren in veel meer jongerenwerkers. Het jongerenwerk vraagt om plekken waar jongeren
elkaar kunnen ontmoeten en om dingen te doen die jongeren doen. Dat betekent dat er
jongerencentra met jongerenwerkers moeten zijn die aantrekkelijk zijn voor jongeren. Bovendien
moeten ze de vertrouwens situaJes bieden voor diepergaande gesprekken dan de gebruikelijke leuke
babbels.”
Pre-advies: ontraden
De kern van het verhaal is dat jongerenwerkers van meerwaarde zijn. De ‘’leuke babbels’’ zijn
essenJeel om een vertrouwensband met de jongeren op te bouwen. Dat is een langdurig proces om

vervolgens een diepergaand gesprek te voeren. En dat gebeurt en werkt. Met deze wijziging wordt
de indruk gewekt dat jongerenwerkers alleen leuke babbels met jongeren voeren, dat is gewoonweg
niet waar.

Amendement 180
Indiener: Johan Horeman
Blz. 45 regel 43
Oorspronkelijke tekst:
“PerspecJef voor jongeren. In veel wijken is de aantrekkingskracht van de criminaliteit sterk.
Misdaad blijkt te lonen en criminelen worden rolmodellen. Vaak zijn het de jongeren met weinig
toekomstperspecJef die de lokale criminaliteit instromen en verstrikt raken. Door jongeren kansen te
bieden met goed onderwijs, baanperspecJef, jeugdzorg en goede vrijeJjdsprojecten, laten we ze
zien wat anders kan. We gaan dan ook meer investeren in programma’s waarin wordt gewerkt aan
het talent van jongeren.”
Schrappen: Bladzijde 45; regel 43; (6.27)
Pre-advies: ontraden
Waar het bij ons om gaat is jongeren mogelijkheden en perspecJef bieden. Dat is ook een
belangrijke onderdeel van het hele verkiezingsprogramma. Jongeren zijn onze toekomst, die moeten
we perspecJef bieden. Kinderen kunnen er niets aan doen dat ze in een kwetsbare gezin opgroeien
waardoor ze ook minder kansen hebben. Het is daarom essenJeel om dit punt er in te laten.

Amendement 181
Indiener: Johan Horeman
Blz. 46 regel 1
Oorspronkelijke tekst:
“Voldoende vrijeJjdsvoorzieningen voor jongeren, zoals speeltuinen Kinderen moeten voldoende
plek hebben om te spelen in de buurt, juist ook in onze drukke stad. We investeren daarom in
voldoende speelplekken en ontmoeJngsplekken voor jongeren waar ze veilig kunnen spelen en
chillen.”
Schrappen en vervangen door:
“Voldoende vrijeJjdsvoorzieningen voor jongeren bestaat uit ruimte om dingen te doen en te
ontdekken. Kinderen moeten voldoende plek hebben om te spelen in de buurt, ook in de drukke
stad. Als we niets aan de drukte doen dan moeten we wel investeren in voldoende speelplekken en
ontmoeJngsplekken voor jongeren waar ze veilig kunnen spelen en chillen.”
Pre-advies: ontraden
Met de toevoeging van de zin ‘Als we niets aan de drukte doen’, wordt de indruk gewekt dat we niets
doen aan de drukte in stad, terwijl we bijvoorbeeld de toestroom van toeristen tegengaan en we
investeren bovendien ook in de leeXaarheid van de stad.

Amendement 182
Indiener: Johan Horeman
Blz. 45 regel 6
Oorspronkelijke tekst:
“We ze`en de persoonsgerichte aanpakken door Persoonsgerichte aanpakken zijn een eﬀecJef
middel voor gedragsverandering, met name bij jongeren. Daarom ze`en we de aanpakken van de
gemeente Amsterdam door, zoals de Top 1000- en de ROSA-aanpak.”
Schrappen: Bladzijde 46; regel 6; (6.29)
Pre-advies: ontraden
De persoonsgerichte aanpakken van met name de top-600 en top-400 zijn eﬀecJeve middelen in het
tegengaan van verdere (jeugd)criminaliteit. Het aantal mensen dat terugvalt in de criminaliteit na het
volgen van deze persoonsgerichte trajecten is beduidend lager dan wanneer ze dit niet hadden
gevolgd. Het is een belangrijk middel in de bestrijding van criminaliteit.

Amendement 183/184
Indiener: Johan Horeman
Blz. 46 regel 18
Oorspronkelijke tekst:
“Van onze hulpverleners blijf je af! Brandweerlieden, poliJeagenten, ambulancepersoneel,
handhavers en toezichthouders, ze zijn als eerste bij ongelukken en calamiteiten en onmisbaar in de
hulpverlening. Te vaak zijn zij het mikpunt van agressie. De PvdA Amsterdam is tegen geweld en
steunt de gemeente en werkgevers bij de aanpak ervan. Zeker het belangrijke werk van
hulpverleners moet veilig kunnen worden uitgevoerd.”
Schrappen en vervangen door:
Van onze hulpverleners blijf je af! Brandweerlieden, poliJeagenten, ambulancepersoneel,
handhavers en toezichthouders, ze zijn als eerste bij ongelukken en calamiteiten en onmisbaar. De
Boa’s kunnen ook daar een belangrijke rol vervullen en de hulpverlening de ruimte geven die ze
nodig hebben. de Boa’s met hun nieuwe taakstelling en handhavingsmiddelen kunnen een bijdrage
leveren aan het belangrijke werk van hulpverleners dat veilig uitgevoerd moet kunnen worden.”
Pre-advies: ontraden
Boa’s hebben niet de geweldsbevoegdheid die de poliJe heeg. Daarvoor zijn ze ook niet opgeleid. Ze
zijn opgeleid om overlast en ergernissen in de openbare ruimte die de leeXaarheid aantasten aan te
pakken. Niet om geweldsdelicten op te pakken - daarvoor hebben we de poliJe.

Amendement 185
Indiener: Johan Horeman
Blz. 46 regel 45
Oorspronkelijke tekst:
“Aangige doen wordt eﬃciënter, zodat de poliJe er minder Jjd aan kwijt is. Aangige doen kan alJjd
op het poliJebureau en dat blijg, maar er is winst te behalen door op het poliJebureau via tablets of

computers aangige te laten doen. Amsterdam moet ook aansluiten bij de gemeenten die werken
met 3D-loke`en, waar bewoners via een beeldscherm rechtstreeks contact hebben met een agent
Jjdens het invullen van hun aangige.”
Schrappen en vervangen door:
“Aangige doen kan eﬃciënter, zodat de poliJe er minder Jjd aan kwijt is. Aangige doen kan alJjd op
het poliJebureau en dat blijg. Winst behalen we door op het bureau door daar via tablets of
computers aangige te laten doen. Amsterdam moet zich ook aansluiten bij de gemeenten die
werken met 3D-loke`en, waar bewoners via een beeldscherm rechtstreeks contact hebben met een
agent Jjdens het invullen van hun aangige. Waar mogelijk gaat Amsterdam meer mogelijkheden
bieden omdat de poliJe feiten nodig heeg om te weten wat ze moet doen.”
Pre-advies: ontraden
In het geamendeerde voorstel is een komma gewijzigd in een punt. Dit nemen we niet over. De
Oorspronkelijke tekst is beter. De volgende zin is bovendien toegevoegd: ‘Waar mogelijk gaat
Amsterdam meer mogelijkheden bieden omdat de poliJe feiten nodig heeg om te weten wat ze
moet doen.’ Deze zin draagt niet bij aan de inhoud van het verhaal. Je zou het er ook zonder kunnen
lezen en dan is de strekking van het verhaal helder.

7. Gezond in Amsterdam
Amendement 186
Indiener: Afdeling centrum
Toevoegen op pag. 49:
“In Centrum zijn onvoldoende wijkzorg- en buurtcentra. Niet in elke buurt is een goede dokter en/of
apotheek beschikbaar. Wij gaan daarvoor zorgen. We vergroten daarnaast het aantal zorgwoningen
en opvang niet alleen voor oudere migranten in Centrum, maar voor alle groepen.
De openbare ruimte van Centrum is onvoldoende geschikt voor mensen met een beperking. Wij
zorgen ervoor dat alle ruimtelijke plannen expliciet worden getoetst op voldoende toegankelijkheid.”
Pre-advies: ontraden
Dit geldt voor meer delen van de stad dan alleen het centrum. De beschikbaarheid en
bereikbaarheid van voorzieningen is daarom voor de gehele stad benoemd in het programma, net als
de toegankelijkheid van de openbare ruimte.

Amendement 187
Indiener: Nick Bolte
Toevoegen op pag. 49:
“Als een zorgbehoege of hulpvraag vanuit het systeem niet doeltreﬀend opgepakt kan worden, geldt
de hardheidsclausule d.w.z. dat een regel of bepaling vanuit het systeem buiten toepassing kan
worden gelaten als de toepassing daarvan zou leiden tot uitzonderlijke onbillijke of onredelijke
gevolgen.”
ToelichJng: Het probleem wordt wel gesignaleerd 49.6: ”Te vaak staat het systeem centraal, en niet
de mens”. Dan moet dan ook iets aan gedaan kunnen worden.
Pre-advies: gewijzigd overnemen
Dit principe wordt onderschreven. Sterker nog, het geldt niet alleen voor het domein gezondheid,
maar voor alle domeinen. Daarom komt dit terug in paragraaf 10.1, een een overheid die werkt
vanuit vertrouwen.
Pre-advies nieuwe tekst:
In het geval dat een regeling of beleid extreme gevolgen heeg voor een persoonlijke situaJe, moet er
alJjd een uitweg zijn. Die mogelijkheid is er: een hardheidsclausule. Op grond daarvan kan helemaal
of gedeeltelijk worden afgeweken van een regeling of beleid. Dit gebeurt als de toepassing ervan zou
leiden tot uitzonderlijk onbillijke of onredelijke gevolgen. Zo zorgen we dat de mens, en niet het
systeem centraal staat.

Amendement 188
Indiener: Nick Bolte
Toevoegen als plan op pag. 53:
“Er is samenhang nodig bij alle zaken die voor een oudere van belang zijn. Welzijn, wonen, ﬁnanciële
mogelijkheden, zorg en behandeling moeten gelijkJjdig in beschouwing worden genomen als het
gaat om de behoege van een ouderen en om de aanpak van de zorg en ondersteuning.”
ToelichJng: Een mens is een geheel mens.
Pre-advies: ontraden

Indiener stelt voor dit als plan op te nemen. De voorgestelde tekst biedt niet genoeg concrete
elementen om dit op te nemen als plan. Alle genoemde onderdelen (welzijn, wonen, ﬁnanciën, zorg)
en de noJe dat hierbij samenhang nodig is, zijn belegd in het programma.

Amendement 189
Indiener: Nick Bolte
Toevoegen op pag. 53:
“Veel mantelzorgers maken extra kosten; een deel van deze mantelzorgers komt daardoor in
ﬁnanciële problemen. Een tegemoetkoming in de kosten is meer dan redelijk. Het zou passend zijn
als zorgverzekeraars ook een bijdrage leveren aan het gemeentelijk budget voor
mantelzorgondersteuning wanneer de gemeente zich extra inzet voor de mantelzorgondersteuning.
Immers: zorgverzekeraars strijken de revenuen van extra inzet van de gemeente op.”
ToelichJng: Een kwesJe van redelijkheid.
Pre-advies: ontraden
Er zijn veel gemeentelijke regelingen te noemen waarbij een ﬁnanciële bijdrage van de
zorgverzekeraar gewenst is, dat is blijvend onderwerp van gesprek tussen de gemeente en het
zorgkantoor. Een parJjprogramma heeg helaas zeer beperkte invloed op de uitgaven van de
zorgverzekeraar. Het schept valse verwachJngen om dit op te nemen in een verkiezingsprogramma.

Amendement 190
Indiener: Nick Bolte
Toevoegen op pag. 53:
“Er dient een graJs kennisbank te komen voor senioren die samen een woon coöperaJe willen
vormen.”
ToelichBng: Doorstroming van ouderen naar voor hun aantrekkelijk wonen is de snelste weg om
meer woningen beschikbaar te krijgen.
Pre-advies: ontraden
Een dergelijk informaJepunt bestaat al.

Amendement 191
Indiener: Nick Bolte
Toevoegen op pag. 53, regel 44:
“corporaJewoning” wijzigen in “huurwoning”.
ToelichBng: Doorstroming sJmuleren.
Pre-advies: ontraden
Bij het achterlaten van een corporaJewoning is er enige invloed op de nieuwe bewoning. Daarom is
hier gekozen voor de term corporaJewoning en niet huurwoning.

8. Investeren in sport en bewegen
Amendement 192
Indiener: Remko de Jong
Blz. 56 regel 1
Oorspronkelijke tekst: n.v.t.
Voorstel:
Toevoegen in de inleiding van hoofdstuk Sport:
“Ook in Sport is ongelijk investeren voor gelijke kansen het devies. Daar waar het nodig is, moet
meer geïnvesteerd worden. Kwetsbare verenigingen in een omgeving met veel sociaal economische
uitdagingen hebben meer ondersteuning en geld nodig dan sportverenigingen in economische
ﬂorerende wijken. Net als in het onderwijs.”
Pre-advies: gewijzigd overnemen
(Stuk tekst: “dan sportverenigingen in economische ﬂorerende wijken” ontraden)
Tekst wordt:
“Ook in Sport is ongelijk investeren voor gelijke kansen het devies. Daar waar het nodig is, moet
meer geïnvesteerd worden. Kwetsbare verenigingen in een omgeving met veel sociaal economische
uitdagingen hebben meer ondersteuning en geld nodig. Net als in het onderwijs.
Toevoegen aan inleiding sport. en verwijzing naar onderwijs opnemen.”

Amendement 193
Indiener: Remko de Jong
Blz. 56 regel 37
Oorspronkelijke tekst:
“Amsterdam heeg prachJge sportverenigingen. Zwakke sportverenigingen krijgen hulp van
professionele verenigingscoaches. Betrokken sportverenigingen die aandacht geven aan het
tegengaan van bijvoorbeeld segregaJe of kinderobesitas, krijgen extra hulp. Breedtesport is geen
verdienmodel.”
Voorstel:
Toevoegen “Het versterken van sportverenigingen:
Maak verenigingen weerbaarder voor commerciële ontwikkelingen en maatschappelijke
onwenselijkheden zoals criminele inmenging en onveilig sociaal klimaat. Creëer buurt/basisbanen
om verenigingen te versterken en zo ook de sociale cohesie met de buurt te vergroten.”
Pre-advies: ontraden
Dit staat al in het hoofdstuk Veiligheid.

Amendement 194
Indiener: Remko de Jong
Blz. 57 regel 11

Oorspronkelijke tekst:
“Bij de bouw van nieuwe wijken moeten sportvelden en andere sporƒaciliteiten verplicht 13 worden
opgenomen in de plannen.”
Voorstel:
Toevoegen “Voldoende sporƒaciliteiten in nieuwe buurten:
De raad commi`eert zich aan de sportnorm die gesteld is en zal daarbij de sportvereniging niet uit
het oog verliezen.”
ToelichJng: (Nu wordt de sportnorm vooral ingekleed vanuit 'urban sports' en de individuele sporter)
Pre-advies: overnemen.
Tekst wordt:
“Bij de bouw van nieuwe wijken moeten sportvelden en andere sporƒaciliteiten verplicht 13 worden
opgenomen in de plannen. De raad commi`eert zich aan de sportnorm die gesteld is en zal daarbij
de sportvereniging niet uit het oog verliezen.”

Amendement 195
Indiener: Amsterdam Centrum
Blz. 57
Oorspronkelijke tekst: n.v.t.
Voorstel:
Toevoegen “Sporƒaciliteiten verdwijnen steeds meer uit Centrum en er zijn onvoldoende sport- en
spelacJviteiten voor de jeugd en voor mensen met minder geld. Wij gaan voorzieningen verbeteren
op de Oostelijke Eilanden, het Westerdok en zorgen er voor dat nieuwe ontwikkelingen zoals het
Marineterrein worden benut voor sterke uitbreiding van voor iedereen toegankelijke
sportvoorzieningen.”
Pre-advies: gewijzigd overnemen
Een deel van de tekst wordt toegevoegd aan een bestaand plan. Dit geldt niet alleen voor Centrum.
In verschillende plannen staan onderdelen uit dit amendement al opgenomen.
Tekst wordt:
Amsterdammers moeten in de buurt kunnen sporten, dus moet de buitenruimte worden aangepast.
Denk daarbij aan wandel-, hardloop- en mountainbikeroutes, maar ook buitendienst en yoga- of
bootcamp-locaJes in parken. Bij de inrichJng van de publieke ruimte in bestaande wijken of
verbouwde bestaande wijken moet meer nadruk komen op buiten- en binnensport en waar mogelijk
een uitbreiding.”

Amendement 196
Indiener: Afdeling Centrum
Blz. 57

Oorspronkelijke tekst: n.v.t.

Voorstel:
Toevoegen “Skatecultuur en urban sports waarderen (pag.56)
Het nieuw aangelegde skatepark op Zeeburgereiland is ongekend populair gebleken bij grote
groepen uit de hele stad. Niet alleen kunnen jongeren zich hier fysiek uitleven, ook is deze sociale
ontmoeJngsplaats een bron van talentontwikkeling en een hotspot voor de toekomsJge generaJe
creaJevelingen. Een sporJeve, inclusieve en vernieuwende subcultuur als deze scha`en wij op
waarde. Daarom kiezen wij ervoor om te investeren in skatebanen en urban sport-plekken in elk
stadsdeel.”
Pre-advies: Afwijzen.
Niet haalbaar om in elk stadsdeel urban sports-plekken te creëren. We sJmuleren sporten in de
buitenruimte, daar zijn urban sports een onderdeel van. En de stadsdelen kunnen beter beoordelen
waar in hun stadsdeel behoege aan is. En de laatste zin is te dwingend als verplichJng geformuleerd,
derhalve kan dit niet worden overgenomen.

9. Kunst en cultuur: van iedereen, voor iedereen
Amendement 197
Indiener: Mira Huussen
Blz. 58 regel 22
Toevoegen extra plan in kopje over ‘Investeren in de cultuursector’:
Amsterdamse cultuurinstellingen die veel subsidie ontvangen behoren veelal tot de top in hun
vakgebied in Nederland of zelfs internaJonaal. Daar zijn we heel trots op, maar het brengt ook een
grote verantwoordelijkheid met zich mee. Zij houden zich natuurlijk aan de Fair PracJce Code, de
Governance Code Cultuur en de code Diversiteit & Inclusie. Daarnaast vragen wij ze om in hun
plannen vorm te geven aan hun verantwoordelijkheid voor de keten (met name de makers), het
cultuurweefsel in de stad en het bereiken van lokale (nieuwe) doelgroepen.
Op diversiteit wordt de komende periode nog een extra stap gezet: Amsterdamse instellingen die
subsidie aanvragen moeten laten zien dat zij echt voortgang hebben gemaakt met de
diversiteitsplannen uit de afgelopen periode. Als blijkt dat er over de hele linie weinig progressie is,
dan is het instellen van hardere normen en voorwaarden (bijv. quota voor bestuurs- en
managementposiJes bij de gesubsidieerde instellingen) nodig, zo vinden wij.
Pre-advies: gewijzigd overnemen, benieuwd of ALV ook zo ver wil gaan. Wijzigingen zijn
voornamelijk tekstueel ivm lengte.
Pre-advies nieuwe tekst:
Inclusiviteit en diversiteit eisen bij culturele instellingen
Amsterdamse culturele instellingen die veel subsidie ontvangen, behoren meestal tot de top in hun
vakgebied. Daar zijn we heel trots op. Het brengt ook verantwoordelijkheden met zich mee, zoals het
houden aan de Fair PracJce Code, de Governance Code Cultuur en de code Diversiteit en Inclusie.
Ook dienen ze oog te houden voor de gehele keten, voor het cultuurweefsel in de stad en voor het
bereiken van lokale (nieuwe) doelgroepen. De PvdA vraagt nu om nog een extra stap te ze`en:
Amsterdamse instellingen die subsidie aanvragen, moeten laten zien welke voortgang ze hebben
gemaakt met hun diversiteitsplannen. Als er te weinig progressie is, is het instellen van hardere
normen en voorwaarden nodig (zoals quota voor bestuurs- en managementposiJes bij de
gesubsidieerde instellingen)

Amendement 198
Indiener: Amsterdam-Centrum
Blz. 58
Toevoegen van extra plan in kopje over ‘Investeren in de cultuursector’:
Verduurzaming verdient steun
Culturele instellingen die acJef bezig zijn met verduurzamen kunnen aanspraak maken op advies,
hulp en extra middelen vanuit de gemeente. Kennisdeling en samenwerkingsverbanden op het
gebied van duurzaamheid, zoals collecJef De Duurzame Plantage, worden aangemoedigd.
Pre-advies: gewijzigd overnemen
Wijziging gaat om het weglaten van De Duurzame Plantage noemen, want we noemen in het
programma liever geen voorbeelden. Dit omdat we andere goede voorbeelden niet willen uitsluiten.

Pre-advies nieuwe tekst:
Verduurzaming verdient steun
Culturele instellingen die acJef bezig zijn met verduurzamen, kunnen aanspraak maken op advies,
hulp en extra middelen vanuit de gemeente. Kennisdeling en samenwerkingsverbanden op het
gebied van duurzaamheid, worden aangemoedigd.

Amendement 199
Indiener: Samir Veen
Blz. 58 regel 34
Oorspronkelijke tekst:
InnovaJeve kunstvormen promoten
We zijn trots op de culturele rijkdom in Amsterdam, maar willen de sector ook uitdagen nieuwe
kunstvormen te omarmen en toegankelijk te maken voor de diverse Amsterdammers, met bijzondere
aandacht voor jongeren. Daarom focussen we extra op jonge makers en op innovaJeve kunst en
cultuur, om zo een breder en divers publiek te bereiken. Amsterdam kent bijvoorbeeld fantasJsche
spoken word-kunstenaars. En waarom krijgt de queer art-scene in Amsterdam nog niet de aandacht
die het verdient? Kwaliteit kent vele vormen en we moeten ze allemaal ontdekken.
Als geheel verwijderen, of vervangen voor:
Kunst in breed ondersteunen
We zijn trots op de culturele rijkdom in Amsterdam. Kwaliteit kent vele vormen en we moeten ze
allemaal ontdekken. De kunstensector groeit en innoveert vaak sneller dan dat de infrastructuur bij
kan houden. We willen ons blijvend inze`en om te zorgen dat alle vormen van kunst en cultuur aan
ondersteuning en ﬁnanciering kunnen komen, ook als ze buiten of tussen de tradiJonele
kunstvormen in zi`en.
Pre-advies: ontraden
Het klopt dat bestaande instellingen ruimte zoeken voor innovaJe, maar de sector is nog steeds
gesloten, en nieuwe kunst iniJaJeven komen er moeilijk tussen. Ook bij de fondsen. Als ik kijk naar
het Kunstenplan zijn de tradiJonele kunstvormen nog steeds heel goed vertegenwoordigd.

Amendement 200
Indiener: Samir Veen
Blz. 58 regel 43

Oorspronkelijke tekst:
Toegankelijk voor iedereen
Het is belangrijk dat iedereen die dat wil, kan deelnemen aan kunst en cultuur. We zien dat ons
cultuuraanbod nog niet opJmaal toegankelijk is voor mensen met een beperking. Dat is in strijd met
de Code Diversiteit & Inclusie. Ook voelen veel groepen uit onze maatschappij zich nog onvoldoende
vertegenwoordigd in het huidige cultuuraanbod. Dat moet anders. De PvdA wil bij het verlenen van
subsidie volle aandacht voor de naleving van deze code.
Voorstel nieuwe tekst:
Het Amsterdamse cultuur en kunstenaanbod moet breed aanspreken en toegankelijk zijn. De PvdA
juicht de iniJaJeven van de sector de laatste jaren om te diversiﬁëren van harte toe, en ziet dat het

aanbod diverser en kleurrijker wordt. De PvdA wil zich inze`en om te zorgen dat dezelfde diversiteit
bij uitvoerende kunstenaars zich ook achter de schermen bij fondsen en instellingen doorzet om zo
te zorgen dat ook in de toekomst de diversiteit van onze cultuur gewaarborgd blijg. De PvdA
onderstreept de Code Diversiteit & Inclusie en zet zich ten volle in tot naleving hiervan.
Het volledige kunst en cultuuraanbod moet alJjd en overal even toegankelijk zijn voor mensen met
als zonder een beperking.
Pre-advies: ontraden, want:
Eens met een extra tekst over diversiteit maar amendement 185 is sterker geformuleerd.

Amendement 201
Indiener: Samir Veen
Blz. 59 regel 16

Oorspronkelijke tekst:
Te vaak nog worden kunstenaars afgescheept met een fooi. Dat kan echt niet meer. Kunstenaars zijn
belangrijk voor deze stad en verdienen dus een fatsoenlijke beloning. Daarom wil de PvdA extra
investeren in het Amsterdamse Kunstenplan.
Voorstel nieuwe tekst:
Nog steeds worden kunstenaars geregeld (zwaar) onderbetaald. Ook door instellingen die de Fair
PracJce Code onderschrijven. Dit is volledig onacceptabel. Wij willen dat de gemeente zich hard en
doortastend inzet tot de naleving van deze code. Kunstenaars zijn belangrijk voor deze stad en
verdienen dus een fatsoenlijke beloning. Daarom wil de PvdA extra investeren in het Amsterdamse
Kunstenplan.
Pre-advies: ontraden, want:
We willen de instellingen die de Fair PracJce Code onderschrijven, steunen. Naleving van deze Code
is inderdaad wel belangrijk, dat benadrukken we via amendement 197.

10. Een open en eerlijke overheid in dienst van de
samenleving
Amendement 202
Indiener: Jaap Barendregt
Blz. 61
Oorspronkelijke tekst: n.v.t.
Voorstel:
Toevoegen In het hoofdstuk 'Een open en eerlijke overheid in dienst van de samenleving':
Verzoek om visie. Naast aandacht voor de burgerraden zou ik toch graag een visie willen zien over de
deelraden. Hoe ziet de PvdA de stadsgewestelijke democraJe? Moeten dit adviesorganen blijven of
krijgen zij meer beslisrecht met daarbij meer ﬁnanciële armslag?
Pre-advies: Afwijzen

ToelichJng: wij wijzen op de tekst “Binnen het bestuurlijk stelsel zullen we er in de periode
2022-2026 voor kiezen om afspraken te maken die het democraJsche gehalte van de besluitvorming
zo veel mogelijk versterken. Met bijbehorende zeggenschap, taken, bevoegdheden en middelen voor
volksvertegenwoordigers, bestuurders en burgers.” Hiermee is dit amendement opgepakt.

Amendement 203
Indiener: Johan Horeman
Oorspronkelijke tekst:
Bladzijde 61; regel 10; “Het vertrouwen van de burger in de overheid – en het vertrouwen van de
overheid in de burger – is belangrijk. De overheid moet eerlijk en open haar werk doen en dus ook
goed controleerbaar zijn. Ook moet zij voorop lopen wanneer het gaat om digitalisering. Wanneer
technologische ontwikkeling op een verantwoordelijke manier plaatsvindt, kan het veel goeds
bieden. Niet alleen kan de dienstverlening ermee worden verbeterd; de digitale wereld biedt ook
kansen voor gelijkheid, innovaJe en emancipaJe. Wij willen dat de gemeente Amsterdam in al deze
zaken het goede voorbeeld geeg.”
Voorstel:
Schrappen en vervangen door “Het vertrouwen van de burger in de overheid – en het vertrouwen
van de overheid in de burger – is belangrijk. De overheid moet eerlijk en open haar werk doen en
dus ook goed controleerbaar zijn. Ook moet zij voorop lopen waar het gaat om eﬀecJef en eﬃciënt
administreren, bijvoorbeeld met behulp van digitalisering. Wanneer de toepassing van de
technologie en de ontwikkeling daarvan op een goede en verantwoordelijke manier plaatsvindt, kan
het veel goeds bieden. Niet alleen kan de dienstverlening ermee worden verbeterd; de digitale
wereld biedt ook kansen voor waarden als gelijkheid, innovaJe en emancipaJe. De organisaJe van
de gemeente Amsterdam moet in al deze zaken het goede voorbeeld geven.”
Pre-advies: ontraden
We verwijzen graag naar amendement 204.

Amendement 204. – grotendeels vergelijkbare tekst als 203
Indiener: Johan Horeman (met advies van Michel Idsinga)
Oorspronkelijke tekst:
Bladzijde 61; regel 10; “Het vertrouwen van de burger in de overheid – en het vertrouwen van de
overheid in de burger – is belangrijk. De overheid moet eerlijk en open haar werk doen en dus ook
goed controleerbaar zijn. Ook moet zij voorop lopen wanneer het gaat om digitalisering. Wanneer
technologische ontwikkeling op een verantwoordelijke manier plaatsvindt, kan het veel goeds
bieden. Niet alleen kan de dienstverlening ermee worden verbeterd; de digitale wereld biedt ook
kansen voor gelijkheid, innovaJe en emancipaJe. Wij willen dat de gemeente Amsterdam in al deze
zaken het goede voorbeeld geeg.”
Voorstel:
Schrappen en vervangen door “Het vertrouwen van de burger in de overheid – en het vertrouwen
van de overheid in de burger – is belangrijk. De overheid moet eerlijk en open haar werk doen en
dus ook goed controleerbaar zijn. Ook moet zij voorop lopen waar het gaat om eﬀecJef en eﬃciënt
administreren, bijvoorbeeld met behulp van digitalisering. Wanneer de toepassing van de
technologie en de ontwikkeling daarvan op een goede en verantwoordelijke manier plaatsvindt, kan
het veel goeds bieden. Niet alleen kan de dienstverlening ermee worden verbeterd; de digitale
wereld biedt ook kansen voor waarden als gelijkheid, innovaJe en emancipaJe. De organisaJe van

de gemeente Amsterdam moet in al deze zaken het goede voorbeeld geven. De burger die de
toegang tot de digitale wereld niet beheerst zal daarbij ondersteuning moeten krijgen.”
Pre-advies: overnemen

Amendement 207 – zelfde amendement als 204
Indiener: Johan Horeman (met advies van Michel Idsinga)
Oorspronkelijke tekst:
Bladzijde 61; regel 10; “Het vertrouwen van de burger in de overheid – en het vertrouwen van de
overheid in de burger – is belangrijk. De overheid moet eerlijk en open haar werk doen en dus ook
goed controleerbaar zijn. Ook moet zij voorop lopen wanneer het gaat om digitalisering. Wanneer
technologische ontwikkeling op een verantwoordelijke manier plaatsvindt, kan het veel goeds
bieden. Niet alleen kan de dienstverlening ermee worden verbeterd; de digitale wereld biedt ook
kansen voor gelijkheid, innovaJe en emancipaJe. Wij willen dat de gemeente Amsterdam in al deze
zaken het goede voorbeeld geeg.”
Voorstel:
Schrappen en vervangen door “Het vertrouwen van de burger in de overheid – en het vertrouwen
van de overheid in de burger – is belangrijk. De overheid moet eerlijk en open haar werk doen en
dus ook goed controleerbaar zijn. Ook moet zij voorop lopen waar het gaat om eﬀecJef en eﬃciënt
administreren, bijvoorbeeld met behulp van digitalisering. Wanneer de toepassing van de
technologie en de ontwikkeling daarvan op een goede en verantwoordelijke manier plaatsvindt, kan
het veel goeds bieden. Niet alleen kan de dienstverlening ermee worden verbeterd; de digitale
wereld biedt ook kansen voor waarden als gelijkheid, innovaJe en emancipaJe. De organisaJe van
de gemeente Amsterdam moet in al deze zaken het goede voorbeeld geven. De burger die de
toegang tot de digitale wereld niet beheerst zal daarbij ondersteuning moeten krijgen.”
Pre-advies: overnemen

Amendement 205
Indiener: Johan Horeman
Oorspronkelijke tekst:
Bladzijde 61; regel 35; “10.2 Het verbeteren van de dienstverlening. Slechte dienstverlening komt
meestal niet voort uit kwade wil. Door bezuinigingen, strenge regels, hoge werkdruk en tekort aan
personeel staat men vaak alleen in hun pogingen om zaken te verbeteren. Bij een betrouwbare
overheid hoort kundige service door mensen of door goedwerkende, snelle technologie.”
Voorstel:
Schrappen vervangen door: “Verbeteren dienstverlening. Door bezuinigingen, strenge regels, hoge
werkdruk en tekort aan personeel staan de medewerkers van de gemeente vaak alleen in hun
pogingen om zaken te verbeteren. Voor een betrouwbare overheid moet de organisaJe goed werken
en op orde zijn. Daarvoor gaat de PvdA proberen te zorgen. PrestaJeverplichJng: binnen 24 uur een
reacJe of afspraak.”
Pre-advies: ontraden
We verwijzen graag naar amendement 206.

Amendement 206
Indiener: Johan Horeman (met advies van Michel Idsinga)
Oorspronkelijke tekst:
Bladzijde 61; regel 35; “10.2 Het verbeteren van de dienstverlening
Slechte dienstverlening komt meestal niet voort uit kwade wil. Door bezuinigingen, strenge regels,
hoge werkdruk en tekort aan personeel staat men vaak alleen in hun pogingen om zaken te
verbeteren. Bij een betrouwbare overheid hoort kundige service door mensen of door
goedwerkende, snelle technologie.”
Voorstel:
“Verbeteren dienstverlening. Door bezuinigingen, strenge regels, hoge werkdruk en tekort aan
personeel staan de medewerkers van de gemeente vaak alleen in hun pogingen om zaken te
verbeteren. Voor een betrouwbare overheid moet de organisaJe goed werken en op orde zijn.
Daarvoor gaat de PvdA proberen te zorgen. PrestaJeverplichJng: binnen 24 uur een reacJe of
afspraak.
De aKandeling van de vraag van de burger dient zichtbaar/te volgen te zijn, zodat hij weet waar zijn
vraag ter behandeling ligt.”
Pre-advies: gewijzigd overnemen
Wij kunnen ons vinden in het tekstvoorstel, m.u.v. de laatste twee zinnen, die een uitwerking zijn.
Die laatste twee zinnen willen wij opnemen als extra bullet onder 10.2 met als tekst:
PrestaJeverplichJng:
Bewoners krijgen binnen 24 uur een reacJe of afspraak op hun vraag of verzoek.
De aKandeling van de vraag van de burger dient zichtbaar/te volgen te zijn, zodat hij weet waar zijn
vraag ter behandeling ligt.

Amendement 208
Indiener: Johan Horeman
Oorspronkelijke tekst:
Bladzijde 62; regel 1; (10.4); “Onnodige bureaucraJe aanpakken AdministraJe is nodig om zaken
vast te leggen en makkelijker te maken. Maar we willen niet dat administraJe zorgt dat
Amsterdammers van het kastje naar de muur worden gestuurd, of dat mensen te lange en
onbegrijpelijke formulieren moeten invullen of weken moeten wachten op een antwoord.
Ombudsman en klachtenprocedures moeten serieus genomen worden.”
Voorstel:
Schrappen en vervangen door “BureaucraJe verbeteren. AdministraJe is bedoeld om de
bureaucraJe eﬃciënt te laten werken. Als we`en warrig zijn en moeilijk toepasbaar is de
administraJe des te belangrijker om zaken goed vast te leggen en de aKandeling makkelijker te
maken. Mensen moeten niet te lang wachten en zeker niet van het kastje naar de muur gestuurd
worden met te lange en onbegrijpelijke formulieren. Controle door klachtenprocedures en de
ombudsman gaan de burger helpen de bureaucraJe te verbeteren om eﬃciënter en doelmaJger te
werken.”
Pre-advies: ontraden, wordt opgepakt in amendement 209

Amendement 209
Indiener: Johan Horeman (met advies van Michel Idsinga)
Oorspronkelijke tekst:
Bladzijde 62; regel 1; (10.4); “Onnodige bureaucraJe aanpakken AdministraJe is nodig om zaken
vast te leggen en makkelijker te maken. Maar we willen niet dat administraJe zorgt dat
Amsterdammers van het kastje naar de muur worden gestuurd, of dat mensen te lange en
onbegrijpelijke formulieren moeten invullen of weken moeten wachten op een antwoord.
Ombudsman en klachtenprocedures moeten serieus genomen worden.”
Voorstel:
Schrappen en vervangen door “BureaucraJe verbeteren. AdministraJe is bedoeld om de
bureaucraJe eﬃciënt te laten werken. Als we`en warrig zijn en moeilijk toepasbaar is de
administraJe des te belangrijker om zaken goed vast te leggen en de aKandeling makkelijker te
maken. Mensen moeten niet te lang wachten en zeker niet van het kastje naar de muur gestuurd
worden met te lange en onbegrijpelijke formulieren. Controle door klachtenprocedures en de
ombudsman gaan de burger helpen de bureaucraJe te verbeteren om eﬃciënter en doelmaJger te
werken.
De aKandeling van de vraag van de burger dient zichtbaar/te volgen te zijn, zodat hij weet waar zijn
vraag ter behandeling ligt.”
Pre-advies: gewijzigd overnemen
ToelichJng: Tekstvoorstel is een goede aanvulling (behalve laatste zin die al door amendement 206 is
opgelost, dus die kan vervallen).
Tekst wordt:
“BureaucraJe verbeteren. AdministraJe is bedoeld om de bureaucraJe eﬃciënt te laten werken. Als
we`en warrig zijn en moeilijk toepasbaar is de administraJe des te belangrijker om zaken goed vast
te leggen en de aKandeling makkelijker te maken. Mensen moeten niet te lang wachten en zeker
niet van het kastje naar de muur gestuurd worden met te lange en onbegrijpelijke formulieren.
Controle door klachtenprocedures en de ombudsman gaan de burger helpen de bureaucraJe te
verbeteren om eﬃciënter en doelmaJger te werken.”

Amendement 210
Indiener: Johan Horeman
Oorspronkelijke tekst:
Bladzijde 62; regel 8; (10.5); “Begrijpelijke taal in overheidscommunicaJe. De overheid moet alJjd
op een begrijpelijke manier communiceren. Daarom willen wij dat alle overheidsdocumenten
worden geschreven op maximaal B1-niveau.”
Voorstel:
Vervangen door “Begrijpelijke overheidscommunicaJe. De overheid moet begrijpelijk
communiceren. Daarom willen wij dat alle geschrigen van de overheid begrijpelijk zijn voor
leerlingen in het begin van het vervolgonderwijs.”
Pre-advies: overnemen

Amendement 211
Indiener: Johan Horeman
Oorspronkelijke tekst:
Bladzijde 62; regel 12; [$10.3]; “10.3 Transparante beslissingen en toegankelijke rechtsbescherming
13 Beleid wordt gemaakt voor de stad, zowel voor bewoners als bedrijven. De afwegingen van alle 14
besluiten moeten dan ook inzichtelijk zijn. De Toeslagenaﬀaire heeg laten zien dat er nog alJjd 15
zaken in de doofpot worden gestopt: daar vechten we hard tegen. Wij vinden het belangrijk dat 16
burgers die door onjuist overheidshandelen in de problemen komen, meer bescherming en 17
mogelijkheden krijgen om hun recht te halen.”
Voorstel:
Schrappen en vervangen door “Duidelijke beslissingen en toegang tot de rechter vragen begrijpelijke
communicaJe. Voorstel: dubbele communicaJe waarin vóór een ambtelijk stuk een burgerlijk stuk
staat. Op die manier kan de ambtelijke en de waarschijnlijk juridische taal voor burger, ambtenaar en
jurist gekoppeld gehanteerd worden. Doel: verbetering taal van … en burgers meer bescherming en
mogelijkheden geven om hun recht te halen.”
Pre-advies: deels ontraden, deels overnemen met aanpassing.
Ontraden: In de tekst kunnen we geen voorstel opnemen rondom communicaJe in het kader van
toegang tot de rechter, daar gaan we niet over. Dat stuk raden we af.
Gewijzigd overnemen: Het stuk om voorafgaand aan elke ambtelijk (raads)stuk een samenvaˆng in
toegankelijke taal op te nemen, willen we overnemen en toevoegen aan ‘begrijpelijke taal in
overheidscommunicaJe, laatste bullet point H. 10.2.

Amendement 223
Indiener: Afdeling Centrum
Oorspronkelijke tekst:
p. 62 regel 20 “De gemeente volgt de naJonale overheid in acJeve openbaarheid. Het college van
burgemeester en wethouders zal daarom proacJef aan de gemeenteraad en de inwoners laten zien
wat de overwegingen zijn geweest in de totstandkoming van beleid. De lijn in documenten
openbaren moet zijn: ‘openbaar, tenzij’.”
Voorstel:
Wijzigen in “De gemeente volgt de naJonale overheid in acJeve openbaarheid. Het college van
burgemeester en wethouders zal daarom proacJef aan de gemeenteraad en de inwoners laten zien
wat de overwegingen zijn geweest in de totstandkoming van beleid. Alleen het beleid volgen van de
naJonale overheid is echter te passief. Amsterdam kan op dit gebied een voorlopersrol vervullen. De
lijn in documenten openbaren moet zijn: ‘openbaar, tenzij’.”
Pre-advies: overnemen

Amendement 212
Indiener: Johan Horeman
Oorspronkelijke tekst:

Bladzijde 62; regel 20 (10.6); “ProacJef beleid openbaar maken De gemeente volgt de naJonale
overheid in acJeve openbaarheid. Het college van burgemeester en wethouders zal daarom
proacJef aan de gemeenteraad en de inwoners laten zien wat de overwegingen zijn geweest in de
totstandkoming van beleid. De lijn in documenten openbaren moet zijn: ‘openbaar, tenzij’.”
Voorstel:
Schrappen en vervangen door “ProacJef beleidsvoornemens openbaar maken. De gemeente volgt
de acJeve openbaarheid van de naJonale overheid. Het college van burgemeester en wethouders
zal daarom proacJef aan de gemeenteraad en de inwoners laten zien wat de overwegingen zijn voor
nieuw beleid en bij de raadsvoorstellen welke overwegingen er zijn geweest bij de totstandkoming
van beleidsvoorstellen. De lijn in documenten openbaren moet zijn: ‘openbaar, tenzij’.”
Pre-advies: overnemen

Amendement 213
Indiener: Johan Horeman
Oorspronkelijke tekst:
Bladzijde 62; regel 26 (10.7); “Versterking van de rol van informaJecommissaris De rol van de
informaJecommissaris van de gemeente Amsterdam, die moet zorgen voor een transparante
overheid, wordt versterkt. Jaarlijks rapporteert de informaJecommissaris aan de gemeenteraad over
de staat van de informaJehuishouding en -voorziening.”
Voorstel:
Schrappen
Pre-advies: ontraden
ToelichJng en dus noodzaak mist.

Amendement 214
Indiener: Johan Horeman
Oorspronkelijke tekst:
Bladzijde 62; regel 31; (10.8); “Wob-verzoeken wegwerken en meer openbaarheid De gemeente gaat
achterstanden in Wob-verzoeken wegwerken. Dat betekent dat hiervoor (Jjdelijk) extra mensen
worden aangenomen. Door de lijn in documenten openbaren te veranderen in ‘openbaar, tenzij’,
zullen mensen op den duur bovendien niet meer op Wob verzoeken hoeven te wachten.”
Voorstel:
Schrappen en vervangen door “WOB-verzoeken en meer openbaarheid. De gemeente gaat de
achterstand wegwerken in het reproduceren voor WOB-verslagen n.a.v. WOB-zoeken. Door de lijn in
documenten openbaren te veranderen in ‘openbaar, tenzij’, zal men op den duur minder WOBverzoeken doen.”
Pre-advies: deels ontraden, deels gewijzigd overnemen.
ToelichJng: de Oorspronkelijke tekst is duidelijker en verstrekkender. Daarom nemen we de eerste
zinnen van het amendement niet over. Wel nemen we de laatste zin over: Door de lijn in
documenten openbaren te veranderen in ‘openbaar, tenzij’, zal men op den duur minder WOBverzoeken doen. Dat is een betere verwoording dan de Oorspronkelijke tekst.
Tekst wordt:

“Wob-verzoeken wegwerken en meer openbaarheid De gemeente gaat achterstanden in Wobverzoeken wegwerken. Dat betekent dat hiervoor (Jjdelijk) extra mensen worden aangenomen. Door
de lijn in documenten openbaren te veranderen in ‘openbaar, tenzij’, zal men op den duur minder
WOB-verzoeken doen.”

Amendement 215
Indiener: Jan Horeman
Oorspronkelijke tekst:
Bladzijde 62; regel 37; (10.9); “ Rechtshulp in de buurt We willen dat Amsterdammers die door de
overheid in de problemen komen, worden geholpen in hun eigen buurt. Daarom moet elke buurt
bereikbare sociaal-juridische dienstverleners hebben.”
Voorstel:
Schrappen en vervangen door “Rechtshulp in de buurt. Amsterdammers die door de overheid in de
problemen komen, moeten in de buurt geholpen worden. Daarom moet in elke buurt bereikbare
sociaaljuridische dienstverlening komen.”
Pre-advies: ontraden
De oorspronkelijke tekst is duidelijker.

Amendement 216
Indiener: Jan Horeman
Oorspronkelijke tekst:
Bladzijde 62; regel 42; [$10.4]; “Bestuurlijk stelsel, parJcipaJe en nieuwe democraJe
Amsterdammers moeten invloed hebben op het stadsbeleid. Daarbij wil de PvdA Amsterdam extra
aandacht geven aan de stem van mensen die de poliJeke wegen minder goed kennen. ParJcipaJe
gaat niet alleen over Jjdig geïnformeerd worden, maar ook over invloed hebben. Te vaak hebben
burgers het gevoel dat er over hun hoofden wordt beslist. We starten geen parJcipaJetrajecten voor
de bühne, maar zorgen dat bewoners echt kunnen meebeslissen.”
Voorstel:
Schrappen en vervangen door “Bestuurlijk stelsel, parJcipaJe en nieuwe democraJe.
Amsterdammers moeten invloed hebben op het stadsbeleid en het stedelijk beleid. Daarvoor staan
de volksvertegenwoordigers van de PvdA meer open. Geluiden uit de bevolking en de buurten
kunnen via de lokale PvdA-organisaJes worden aangedragen.”
Pre-advies: ontraden
De oorspronkelijke tekst is verstrekkender en beter.

Amendement 217
Indiener: Johan Horeman
Oorspronkelijke tekst:

Bladzijde 62; regel 50; (10.10); “Versterking democraJsch gehalte bestuurlijk stelsel 2022-2026. De
PvdA Amsterdam heeg als uitgangspunt dat de volksvertegenwoordiging het ulJeme democraJsche
mandaat heeg. Onze gekozen volksvertegenwoordigers – zowel in de gemeenteraad als in de
stadsdeelcommissies – vormen de belangrijkste tegenmacht in onze stadsdemocraJe. En die
tegenmacht is nodig. Binnen het bestuurlijk stelsel dat voor de periode 2022-2026 wordt gekozen,
zullen wij om die reden streven naar afspraken die het democraJsche gehalte van de besluitvorming
zoveel mogelijk versterken. Met bijbehorende zeggenschap, taken, bevoegdheden en middelen.”
Voorstel:
Schrappen en vervangen door “Versterking democraJsch gehalte van de samenleving. Binnen het
bestuurlijk stelsel zullen we in de periode 2022-2026 ervoor kiezen om afspraken te maken die het
democraJsche gehalte van de besluitvorming zoveel mogelijk versterken. Met bijbehorende
zeggenschap, taken, bevoegdheden en middelen voor volksvertegenwoordigers, bestuurders en
burgers.”
Pre-advies: ontraden
Het is onduidelijk wat het toevoegt aan bestaande tekst.

Amendement 218
Indiener: Johan Horeman (met advies van Michel Idsinga)
Oorspronkelijke tekst:
Bladzijde 62; regel 50; (10.10); “Versterking democraJsch gehalte bestuurlijk stelsel 2022-2026. De
PvdA Amsterdam heeg als uitgangspunt dat de volksvertegenwoordiging het ulJeme democraJsche
mandaat heeg. Onze gekozen volksvertegenwoordigers – zowel in de gemeenteraad als in de
stadsdeelcommissies – vormen de belangrijkste tegenmacht in onze stadsdemocraJe. En die
tegenmacht is nodig. Binnen het bestuurlijk stelsel dat voor de periode 2022-2026 wordt gekozen,
zullen wij om die reden streven naar afspraken die het democraJsche gehalte van de besluitvorming
zoveel mogelijk versterken. Met bijbehorende zeggenschap, taken, bevoegdheden en middelen.”
Voorstel:
Schrappen en vervangen door “Versterking democraJsch gehalte van de samenleving. Binnen het
bestuurlijk stelsel zullen we in de periode 2022-2026 ervoor kiezen om afspraken te maken die het
democraJsche gehalte van de besluitvorming zoveel mogelijk versterken. Met bijbehorende
zeggenschap, taken, bevoegdheden en middelen voor burgers, bestuurders en
volksvertegenwoordigers. Er dient een symbioJsche relaJe te ontstaan tussen de
vertegenwoordigende democraJe en de parJciperende democraJe (d.w.z. sterke betrokkenheid en
aKankelijkheid tussen deze twee).”
Pre-advies: overnemen

Amendement 224
Indiener: Afdeling Centrum
Oorspronkelijke tekst:
Pag. 62 regel 50 “Versterking democraJsch gehalte bestuurlijk stelsel 2022-2026”.
Voorstel:
“Wij streven ernaar om besluitvorming op zaken die burgers in de buurt direct betreﬀen op een zo
laag mogelijk niveau neer te leggen.”

Pre-advies: overnemen

Amendement 219
Indiener: Johan Horeman
Oorspronkelijke tekst:
Bladzijde 63; regel 8; (10.11); “De buurt aan zet De PvdA is blij dat stadsdelen bewoners veel nieuwe
mogelijkheden hebben gegeven om invloed uit te oefenen op hun buurt; van buurtbudge`en tot
stadsdeelbegroJng (Stadsdeel Begroot). Dit ze`en we de komende jaren door, met bijzondere
aandacht voor Amsterdammers die nu moeilijk worden bereikt. Wij vinden dat bij gemeentelijke
projecten een duidelijk parJcipaJeplan hoort, waarbij van tevoren duidelijk moet zijn welke invloed
Amsterdammers hebben.“
Voorstel:
Schrappen.
Pre-advies: ontraden vanwege gebrek aan toelichBng

Amendement 220
Indiener: Johan Horeman
Oorspronkelijke tekst:
Bladzijde 63; regel 16; (10.12); “Burgerraad De luidste stem hoeg niet de meeste invloed te hebben.
De gemeente gaat een burgerraad instellen voor klimaatmaatregelen. Dat juichen wij toe, en er zijn
meer onderwerpen waarvoor een burgerraad geschikt kan zijn. Leden moeten volgens ons worden
gekozen via een loJng, met oog voor diverse achtergronden en representaJe uit alle stadsdelen.
Naast burgers kan ook het mkb hierin parJciperen. De burgerraad wordt goed geïnformeerd en
burgerraadsleden krijgen een passende vergoeding.”
Voorstel:
Schrappen
Pre-advies: ontraden vanwege gebrek aan toelichBng

Amendement 221
Indiener: Johan Horeman
Oorspronkelijke tekst:
Bladzijde 63; regel 24; (10.13); “Burgeraandeel: publieke inspraak in publieke deelnemingen We
gaan experimenteren met een model waar burgers meer inspraak hebben in het
duurzaamheidsbeleid en de winstbestemming van bedrijven waarvan Amsterdam aandeelhouder is
(zoals bijvoorbeeld het havenbedrijf). Daarnaast worden bedrijven met een maatschappelijk funcJe
en zogenaamde B-corps (maatschappelijk verantwoorde ondernemingen) aangespoord een
burgeradviescommi`ee op te richten om Amsterdammers invloed te geven op beleid.
Amsterdammers die deelnemen, krijgen voordelen zoals de Duurzame Stadspas.”

Voorstel:
Schrappen
Pre-advies: ontraden vanwege gebrek aan toelichBng

Amendement 222
Indiener: Johan Horeman
Oorspronkelijke tekst:
Bladzijde 63; regel 33; [$10.5] tot bladzijde 65 regel 8; (10.14), (10.15), (10.16), (10.17), (1019),
(10.20), (10.21)
Voorstel:
Schrappen
Pre-advies: ontraden vanwege gebrek aan toelichBng

Amendement 225
Indiener: Afdeling Centrum
Oorspronkelijke tekst: n.v.t.
Voorstel:
Toevoegen Pag. 63 “Recht op betaalbaar en snel internet
Internet is een basisbehoege. Daarom krijgen Amsterdammers in armoede leven op kosten van de
gemeente een snelle internetverbinding. We hebben het belang hiervan gezien Jjdens de
Coronacrisis, waarbij leerlingen en studenten vanuit huis moesten leren en studeren.”
Pre-advies: overnemen

Amendement 226
Voorstel:
“We maken Stadsgebied Weesp tot een succes”
In maart gaat iets bijzonders gebeuren: de Gemeente Weesp gaat fuseren met de Gemeente
Amsterdam. Driemond sluit zich aan bij Weesp. Het Stadsgebied Weesp krijgt een eigen
bestuurscommissie met 11 leden, die zelf hun Dagelijks Bestuur kiezen. De PvdA Amsterdam is
verheugd dat de Weespers zich aansluiten bij Amsterdam en zal er alles aan doen om deze fusie
gezamenlijk tot een succes te maken.”

Pre-advies: overnemen.
Wij nemen dit amendement op als extra bullet point onder H. 10.4.

_____________________________________

