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VOORWOORD	  

  

Beste  partijgenoten,  

Met  heel  veel  trots  schrijf  ik  dit  voorwoord  bij  ons  verkiezingsprogramma!  Vanaf  2014-‐2018  gaan  

bestuur  en  fractie  van  de  PvdA  Amstelveen  hier  graag  hard  mee  aan  de  slag.  

Als  lijsttrekker  neem  ik  u  graag  mee  naar  mijn  gevoelens  die  ik  ook  uitsprak    op  het  moment  dat  ik  

werd  verkozen  tot  lijsttrekker.  

nhanger  van  de  sociaal  democratie!  Ik  voel  mij  een  

aanhanger  van  het  socialisme!  Socialisme  betekent  voor  mij  Sociale  rechtvaardigheid  en  Solidariteit.  

Zo  ben  ik  opgevoed!  Zo  probeer  ik  een  goede  man  te  zijn  voor  mijn  vrouw,  een  goede  papa  voor  mijn  

zoon.  Zo  geef  ik  dagelijks  leiding  aan  een  stichting  waar  mensen  werken  met  een  achterstand  tot  de  

arbeidsmarkt,  en  zo  leef  ik  dagelijks  in  dit  prachtige  Amstelveen.  Zo  probeer  ik  te  handelen  in  de  

maakbare  Amstelveense  samenleving  die  zo  centraal  staat  in  waar  ik  in  geloof.  Die  Amstelveense  

samenleving  maken  we  samen.  Zo  zal  ik  leiding  geven  aan  de  fractie  van  onze  afdeling.    Sociaal  

rechtvaardig!  Samen  met  iedereen!  Samen  voor  Amstelveen   

prachtige  kandidatenlijst,  een  ijzersterk  programma,  een  groeiende  groep  geweldige  

vrijwilligers,  gaan  we  in  Amstelveen  laten  zien  dat  we  een  partij  zijn  die  een  krachtig  sociaal  geluid  

laat  horen,  en  ik  ga  dit  graag  samen     

De  PvdA  geeft  in  Amstelveen  de  komende  vier  jaar  de  hoogste  prioriteit  aan  het  goed  laten  landen  

van  de  overgang  van  de  zorgtaken  van  de  rijksoverheid  naar  de  gemeente.  De  PvdA  legt  verder  de  

focus  op  voldoende  en  betaalbare  woningen  en  wil  dat  de  gemeente  de  inwoners  en  instellingen  

actief  bij  het  lokaal  bestuur  betrekt.  

Iedereen  moet  kunnen  wonen,  werken,  recreëren  en  de  steun  ontvangen  die  hij/zij  nodig  heeft  in  

Amstelveen.  Van  jong  tot  oud,  van  student  tot  aan  gepensioneerd

Van  mantelzorger,  zorgverlener  tot  aan  zorgontvanger.  

Samen  hebben  we  de  taak  om  iedereen  mee  te  laten  doen  in  de  wijken,  op  de  scholen,  bij  de  

verenigingen,  de  mensen  verantwoordelijk  te  maken  en  ze  betrokken  te  laten  voelen.  

Samen  zorgen  we  voor  elkaar  en  helpen  we  elkaar  bij  het  dagelijks  leven,  bij  het  zoeken  van  

geschikte  woonalternatieven,  bij  het  signaleren  van  behoeften.      
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Samen  zoeken  we  naar  de  juiste  keuzes,  want  samen  maakt  sterker,  samen  werkt  beter!  Samen  te  

werken  aan  toekomst  voor  onze  jeugd,  waarbij  duurzaamheid  en  milieu  niet  vergeten  worden!  

  

Maar  minstens  zo  belangrijk  is  waarom  we  het  doen?  Voor  iedereen,  voor  een  mooi,  sociaal  

rechtvaardig  en  solidair  Amstelveen!  Want  samen  maakt  sterker,  samen  werkt  beter,  samen  voor  

Amstelveen!   

  

Jeroen  Brandes  

Lijsttrekker  

PvdA  Amstelveen  
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SPEERPUNTEN	  

  

De  raadsperiode  2014-‐2018  staat  veel  te  gebeuren.  De  nieuwe  taken  die  de  lokale  overheid  krijgt  op  

sociaal  gebied;  jeugdzorg,  bijzondere  zorg,  participatie  en  passend  onderwijs  springen  zeker  het  

meest  in  het  oog.  Maar  ook  wonen,  evenwichtig  begroten,  werkgelegenheid  en  economie  en  de  

relatie  tussen  inwoners  en  het  lokaal  bestuur  verdient  veel  aandacht.  Op  al  deze  gebieden  zal  de  

PvdA  met  een  krachtig  sociaal  geluid,  een  pro-‐actieve  houding  en  een  heldere  koers  proberen  de  

beste  resultaten  voor  Amstelveen  te  behalen.  Het  is  van  groot  belang  dat  inwoners  maar  de  stembus  

gaan  om  hun  geluid  te  laten  horen.  En  wij  laten  met  dit  verkiezingsprogramma  zien  waarom  een  

stem  op  de  PvdA  de  juiste  keuze  is.    

In  de  raadsperiode  2014-‐2018  zijn  voor  de  PvdA  Amstelveen  drie  speerpunten  leidend  bij  het  maken  

van  afwegingen:  

  

Zorg:  

De  komende  4  jaar  geven  wij  de  hoogste  prioriteit  aan  het  goed  laten  landen  van  de  overgang  van  de  

vele  zorgtaken  van  de  centrale  overheid  naar  de  gemeente.  Wij  willen  goed  toegankelijke  

zorgverlening  die  is  afgestemd  op  de  individuele  situatie  van  de  Amstelveners.  Wij  bieden  de  

noodzakelijke  ondersteuning  aan  mensen  die  het  tijdelijk  of  permanent  nodig  hebben.  Wij  maken  

extra  geld  vrij  om  te  investeren  in  nieuwe,  op  de  mensen  gerichte  vormen  van  zorgverlening.    

  

Wonen:  

Een  goed  toegankelijke  woningmarkt  is  essentieel  voor  de  vitaliteit  van  de  samenleving  en  van  de  

economie.  Onze  focus  ligt  op  voldoende  en  betaalbare  woningen,  afgestemd  op  de  behoefte  van  de  

Amstelveense  bevolking.  Wij  investeren  in  initiatieven  voor  goedkope  huurwoningen  voor  

Amstelveense  jongeren  en  studenten,  in  sociale  koopwoningen  en  in  woon-‐werk  voorzieningen  voor  

ZZP-‐ers.  We  stimuleren  doorstroming  naar  woningen  die  zijn  aangepast  aan  levensfase  en  financiële  

draagkracht.    

  

Participatie:  

Ons  doel  is  een  gemeentebestuur  dat  burgers  en  instellingen  actief  betrekt  bij  het  bestuur;  dat  

samen  met  Amstelveense  burgers  en  instellingen  een  toekomstvisie  op  Amstelveen  ontwikkelt.  Een  
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bestuur  dat  samen  met  haar  burgers  problemen  aanpakt;  een  overheid  die  toeziet  op  het  nakomen  

van  afspraken.  Een  bestuur  dat  bewoners  actief  betrekt  bij  het  gemeentelijke  beleid,  

bewonersinitiatieven  ondersteunt  en  faciliteert  en  wijkbewoners  daadwerkelijk  meer  zeggenschap  

geeft  over  hun  buurt.    
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WAAR	  DE	  PVDA	  VOOR	  STAAT	  

  

Met  veel  inwoners  van  Amstelveen  gaat  het  goed.  Zolang  je  een  baan  hebt  en  je  niet  afhankelijk  bent  

van  een  uitkering  en  geen  zorg  van  anderen  nodig  hebt,  zijn  de  gevolgen  van  de  crisis  te  overzien.  

Maar  niemand  kan  uitsluiten  dat  hij  of  zij  zelf  het  op  een  bepaald  moment  niet  meer  in  zijn  eentje  

redt,  dat  je  een  beroep  moet  doen  op  anderen,  op  familie,  buren,  kennissen  of  de  overheid.  Dan  is  

het  goed  dat  we  in  een  solidaire  samenleving  leven.  Dat  iedereen  gelijke  kansen  krijgt  om  iets  van  

zijn  leven  te  maken.  Hierbij  sluiten  we  niemand  uit.  De  bezuinigingen  van  de  rijksoverheid  dwingen  

ons  tot  fundamentele  herbezinning  op  de  taken  van  de  gemeente  en  tot  principiële  keuzes  en  

afwegingen.  De  PvdA  gaat  die  keuzes  niet  uit  de  weg.  Zeker  in  een  tijd  van  economische  crisis,  mogen  

we  daarbij  verlangen  dat  de  sterkste  schouders  de  zwaarste  lasten  dragen.    

Wij  willen  geen  gemeentelijke  overheid  die  met  een  misplaatst  beroep  op  zelfredzaamheid  de  

bezuinigingen  afwentelt  op  de  burgers.  We  gaan  ervan  uit  dat  veel  mensen  voor  zichzelf  kunnen  en  

willen  zorgen.  Als  iemand  dat  tijdelijk  even  niet  kan,  dan  bieden  we  steun  in  de  rug.  Daarbij  

realiseren  we  ons  ook  dat  er  mensen  zijn  die  permanent  ondersteuning  nodig  hebben.  Ook  deze  

mensen  verdienen  onze  zorg  en  aandacht.    

De  PvdA  wil  een  samenleving  van  betrokken  burgers,  waaraan  iedereen  uitgenodigd  is  om  actief  deel  

te  nemen.  Wij  willen  een  overheid  die  haar  burgers  serieus  neemt  en  door  haar  burgers  serieus  

genomen  wordt;  een  overheid  die  actief  burgers  betrekt  bij  de  publieke  zaak.  Een  overheid  die  

samen  met  haar  burgers  de  problemen  aanpakt  en  die  initiatieven  uit  de  samenleving  ondersteunt  

en  daarbij  ruimte  geeft  aan  vormen  van  maatschappelijke  zelfbestuur,  met  zo  nodig  een  meer  

bescheiden  rol  van  het  politiek  bestuur;  een  overheid  die  toeziet  op  het  nakomen  van  afspraken  en  

regelgevend  en  handhavend  optreedt  waar  dat  moet.  Kortom  een  overheid  die  midden  in  de  

samenleving  staat.  

  

De  economische  crisis  en  de  daarmee  gepaard  gaande  bezuinigingen  vragen  om  een  bredere  

bezinning  op  de  keuzes  waar  wij  als  samenleving  voor  staan.  Hoe  willen  wij  dat  onze  lokale  

samenleving  eruit  komt  te  zien?  Welke  rol  zien  we  daarbij  voor  de  lokale  overheid  en  welke  kwaliteit  

en  vorm  van  uitvoering  van  beleid  willen  we?  De  PvdA  staat  daarbij  voor  een  overheid  die  een  

verbindende  rol  speelt,  die  werkt  aan  gemeenschapszin  en  tolerantie.  Die  bewoners,  bedrijven  en  

instellingen  bij  elkaar  brengt  om  samen  te  werken  aan  zowel  de  toekomst  van  de  Amstelveense  

gemeenschap  als  aan  een  sterke  economie.    
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Daarbij  realiseren  we  ons  dat  Amstelveen  onderdeel  is  van  een  grotere  regio

specialistische  zorg,  werkgelegenheid,  ruimtelijke  ordening  en  bereikbaarheid  vragen  om  intensieve  

samenwerking.  De  Metropoolregio  Amsterdam  biedt  daar  voor  Amstelveen  nieuwe  uitdagingen.  De  

PvdA  wil  optimaal  gebruik  maken  van  die  samenwerkingsmogelijkheden.  Voorwaarde  is  dat  voor  

burgers  en  bedrijven  duidelijk  is  wie  waarover  gaat  en  dat  betrokkenheid  en  democratische  controle  

is  gegarandeerd.    

De  verleiding  is  groot  om  als  PvdA  in  dit  verkiezingsprogramma  een  eigen  blauwdruk  voor  de  

toekomst  van  Amstelveen  te  presenteren.  Wij  gaan  dat  niet  doen.  Wij  geven  in  dit  programma  aan  

wat  voor  ons  belangrijke  toetspunten  zijn.  De  PvdA  ziet  burgers  als  verantwoordelijke  mensen  die  

het  beste  met  Amstelveen  voor  hebben,  die  zich  verantwoordelijk  voelen  voor  het  hier  en  nu  maar  

ook  voor  toekomstige  generaties.  Wij  willen  op  hen  een  beroep  doen  om  actief  en  constructief  mee  

te  denken  en  mee  te  werken  aan  innovatieve  toekomstplannen  voor  Amstelveen.  Voor  

onverschilligheid  is  bij  ons  geen  plaats.    

Om  deze  ambities  te  realiseren,  zoeken  onze  PvdA-‐gemeenteraadsleden  nauw  contact  met  

bewoners,  bedrijven  en  instellingen.  Zij  nemen  hun  inbreng,  kennis  en  ervaring  serieus.  Als  alles  

afwegend  de  gemeenteraad  een  besluit  heeft  genomen,  leggen  ze  publiek  verantwoording  af  over  

het  PvdA-‐standpunt.  Actief  gebruik  van  oude  en  nieuwe  media  maakt  dat  tegenwoordig  nog  beter  

mogelijk.    
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EEN	  VITAAL	  AMSTELVEEN	  

  

Veel  Amstelveners  willen  graag  in  Amstelveen  blijven  wonen  en  in  de  regio  blijven  werken.  Dat  geldt  

voor  starters  op  de  woningmarkt  en  voor  starters  op  de  arbeidsmarkt,  waaronder  steeds  meer  ZZP-‐

ers.  Amstelveen  vergrijst.  Ouderen  willen  graag  in  de  hun  vertrouwde  sociale  omgeving  blijven  

wonen.    

Het  gevaar  is  dat  we  ons  vooral  richten  op  het  behoud  van  wat  we  nu  hebben.  Alleen  bezuinigen  

helpt  ons  niet  uit  de  crises.  Wij  zien  in  de  crisis  ook  een  uitdaging  om  actief,  constructief  en  

innovatief  naar  nieuwe  wegen  te  zoeken  om  de  vitaliteit  van  de  Amstelveense  gemeenschap  en  van  

de  regionale  economie  ook  op  langere  termijn  te  behouden.  Wij  zien  verjonging  van  de  

(beroeps)bevolking  als  één  van  de  belangrijkste  uitdagingen  voor  de  toekomst.  Daarvoor  zijn  goede  

kansen.  Amstelveen  is  bijvoorbeeld  nog  steeds  een  interessante  vestigingsplaats  voor  

(internationale)  bedrijvigheid.    

De  PvdA  ziet  in  Amstelveen  goede  mogelijkheden  om  in  te  spelen  op  nieuwe  vormen  van  

combinaties  van  wonen  en  werken.  Daar  is  vooral  onder  jongeren  en  starters  behoefte  aan.  Daarbij  

willen  we  maximaal  gebruik  maken  van  de  mogelijkheden  die  de  Metropoolregio  biedt.  Ook  de  

goede  bereikbaarheid  van  Amstelveen  met  het  openbaar  vervoer  is  een  pluspunt.  Het  nieuwe  station  

Zuid,  en  de  plannen  voor  lijn  5  en  lijn  51  bieden  in  ruimtelijke  zin  nieuwe  mogelijkheden  voor  

combinaties  van  wonen,  werken  en  voorzieningen.  Bouwen  in  hogere  dichtheden  op  plaatsen  waar  

dat  mogelijk  is  in  de  vorm  van  complexen  waarin  wonen  en  werken  voor  jonge  starters  wordt  

gecombineerd  met  appartementen  voor  ouderen,  maakt  nieuwe,  vitale  samenlevingsvormen  

mogelijk.  Duurzaamheid  en  innovatie  gaan  daarbij  hand  in  hand.  Door  zo  te  investeren  in  verjonging  

van  de  (beroeps)bevolking,  willen  we  het  economisch  draagvlak  voor  gemeenschappelijke  

voorzieningen  ook  op  langere  termijn  veilig  stellen.  

Deze  koers  willen  we  graag  verrijken  met  visies  van  anderen;  in  een  breed  debat  over  de  toekomst  

van  Amstelveen;  met  bewoners,  grote  en  kleine-‐  werkgevers,  zowel  in  de  private  als  in  de  publieke  

sector,  de  overheid  en  de  regionale  kennisinstellingen.  Alleen  dan  kan  voldoende  draagvlak  worden  

gecreëerd  voor  de  wat  ons  betreft  soms  ingrijpende  gevolgen  van  de  keuzes  die  we  moeten  maken.    

  

Dat  betekent  voor  de  komende  raadsperiode:  

 De  gemeente  neemt  de  regie  in  een  open  en  brede  maatschappelijke  discussie,  leidend  tot  

een  nieuwe  gedragen  toekomstvisie  op  de  ontwikkeling  van  Amstelveen  en  de  Amstelveense  
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gemeenschap.  De  PvdA  zal  daarbij  inzetten  op  verjonging  van  de  bevolking,  aandacht  voor  

internationalisering  van  de  bevolking,  moderne  vormen  van  werkgelegenheid,  ZZP-‐ers,  

urbane  woonvormen  en  openbaar  vervoer  dat  daarbij  hoort.  

 Na  vaststelling  door  de  gemeenteraad  is  deze  visie  bepalend  voor  concrete  

  voor  bijvoorbeeld  de  woningbouw,  herbestemming  van  kantoorlocaties,  

de  ontwikkeling  van  het  Stadshart,  voor  de  infrastructuur  rond  de  A9  en  langs  de  

Beneluxbaan,  en  van  de  ruimte  die  kan  worden  gecreëerd  in  de  gebieden  die  nu  nog  vallen  

onder  de  veiligheidszone  rond  Schiphol.  De  eerste,  duurzame  resultaten  kunnen  al  in  deze  

raadsperiode  gerealiseerd  worden.  
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ZORG	  VOOR	  MENSEN	  DIE	  DAT	  NODIG	  HEBBEN	  

  

In  een  sociaal  gezonde  samenleving  is  zorg  voor  elkaar  een  verantwoordelijkheid  van  ons  allemaal.  

Dat  doet  niets  af  aan  ons  streven  naar  een  maatschappij  die  haar  burgers  stimuleert  om  zich  

individueel  en  in  eigen  gekozen  sociale  verbanden  te  ontwikkelen.  Daar  waar  burgers  kwetsbaar  

zijn,  faciliteert  de  gemeente  dat  burgers  ondersteuning  vinden  zodat  zij  op  eigen  kracht  mee  

kunnen  doen.  De  PvdA  erkent  ook  dat  er  grenzen  zijn  aan  die  eigen  verantwoordelijkheid.  Daar  waar  

mensen  redelijkerwijs  niet  in  staat  zijn  om  voor  zich  zelf  te  zorgen,  zal  de  gemeenschap  hulp  blijven  

bieden.    

Wij  vertrouwen  in  de  kracht  van  mensen  om  in  onderlinge  solidariteit  met  elkaar  en  voor  elkaar  te  

zorgen.  Wij  mogen  en  zullen  daar  mensen  op  aanspreken.  Door  meer  een  beroep  te  doen  op  eigen  

kracht  ontstaat  er  namelijk  ruimte  om  de  mensen  die  het  nodig  hebben  blijvend  te  ondersteunen.  

Tegelijkertijd  erkent  de  PvdA  dat  er  grenzen  zijn  aan  het  beroep  dat  op  vrijwilligers  kan  worden  

gedaan.  De  druk  op  mantelzorgers  is  nu  al  erg  hoog.  In  onze  visie  mogen  mantelzorgers  zelf  

aangeven  waar  hun  grenzen  liggen.    

De  gemeente  krijgt  de  komende  jaren  een  sleutelrol  in  de  uitvoering  van  de  jeugdzorg,  de  regelingen  

voor  werk  en  inkomen  en  de  zorg  voor  langdurig  zieken  en  ouderen.  Tegelijkertijd  wordt  de  

gemeente  geconfronteerd  met  grote  bezuinigingen.  De  opdracht  voor  de  gemeente  is  om  doelmatig  

en  betaalbaar  ondersteuning  te  realiseren  van  mensen  met  beperkingen  en  met  sociaal  

maatschappelijke  problemen.  Die  opdracht  accepteren  we.  Keuzes  maken  en  prioriteiten  stellen  is  

noodzakelijk.  We  willen  ons  daarbij  niet  beperken  tot  kostenbesparing.  Dat  is  nodig.  Tegelijkertijd  

willen  we  een  kwaliteitsslag  maken.  Bij  het  laten  uitvoeren  van  zorg-‐  en  welzijnstaken  staat  voor  de  

PvdA   -‐of the-‐box-‐ rhead  ten  gunste  van  

uitvoerende  taken  voorop.    

Deze  nieuwe  verantwoordelijkheden  van  de  gemeente  vragen  om  een  omslag  in  besturing.  Wij  willen  

een  overheid  die  stuurt  op  vertrouwen  en  verantwoording  achteraf.  Wij  willen  geen  risicomijdende  

overheid  die  alleen  op  regels  en  steeds  verder  verfijnde  richtlijnen  stuurt.  Wij  streven  naar  een  

ondersteunende  overheid  met  bestuurders  en  ambtenaren  die  ook  op  dit  terrein  actief  zoeken  naar  

overleg  met  burgers  en  professionals,  actief  op  zoek  gaan  naar  nieuwe  vormen  van  menselijke  

solidariteit,  die  bewoners  stimuleren  en  de  ruime  geven  om  in  hun  eigen  context  oplossingen  aan  te  

dragen  en  die   tussentijdse   verantwoording  in  dienst  stelt  van  bijsturing  en  kwaliteitsverbetering.    
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Wij  zien  de  omvang  van  de  kortingen  van  het  rijk  op  de  te  decentraliseren  taken  op  het  gebied  van  

zorg,  werk  en  inkomen  en  jeugdzorg  niet  als  een  gegeven.  Kwaliteit  van  dienstverlening  en  

toegankelijkheid  voor  hen  die  dat  nodig  hebben  staat  voor  de  PvdA  centraal.  Als  de  te  

decentraliseren  budgetten  niet  voldoende  zijn  om  de  kwaliteit  van  zorg  aan  en  ondersteuning  van  

mensen  te  garanderen  en  om  de  omslag  naar  de  nieuwe,  innovatieve  wijze  van  werken  te  maken,  en  

besparingen  op  overhead  en  organisatiekosten  onvoldoende  soelaas  bieden,  dan  zullen  we  binnen  

de  gemeentebegroting  nieuwe  prioriteiten  stellen.  

  

Mantelzorgers  zien  het  geven  van  zorg  aan  naasten  als  vanzelfsprekend,  maar  vaak  is  het  ontzettend  

zwaar.  In  Amstelveen  zijn  gelukkig  al  veel  mantelzorgers  actief.  Er  wordt  verwacht  dat  in  de  toekomst  

het  aantal  mantelzorgers  nog  verder  zal  toenemen.  De  PvdA  blijft  zich  inzetten  om  op  lokaal  niveau  

de  mogelijkheden  om  arbeid  en  zorg  te  combineren  te  verruimen  en  de  mantelzorgers  waar  mogelijk  

te  ondersteunen.  

  

Dat  betekent  voor  de  komende  raadsperiode:  

 Wij  vullen  de  nieuwe  taken  in,  in  samenspraak  met  bewoners(organisaties)  en  betrokken  

maatschappelijke  en  zorgorganisaties.  

 Terugbrengen  van  overheadkosten  van  organisaties  ten  gunste  van  de  uitvoering  speelt  

samen  met  de  waardering  van  bewoners  van  de  kwaliteit  van  de  geleverde  zorg  een  centrale  

rol  bij  (her)aanbesteding  van  zorgtaken.  

 Wij  organiseren  de  hulpverlening  van  de  zorginstellingen  in  de  nabijheid  van  de  mensen,  

zorgen  ervoor  dat  zij  hun  organisaties  op  elkaar  afstemmen,  zodat  hulpvragers  steeds  met  

één  en  dezelfde  contactpersoon  te  maken  krijgen.  Eén  gezin,  één  plan,  één  hulpverlener.  

Kleinschalige  wijkgerichte  teams  van  professionals  leveren  zorg  op  maat.  Daardoor  kan  het  

aanbod  per  wijk  verschillen,  omdat  de  opbouw  van  een  wijk  en  daarmee  de  behoefte  per  

wijk  uiteen  loopt.  

 Wij  stimuleren  dat  de  professionele  hulpverlener  ruimte  krijgt  om  beslissingen  te  nemen.  

Intercollegiale  toetsing,  zoals  bijv.  bij  artsen  gebruikelijk,  is  belangrijker  dan  het  voldoen  aan  

regeltjes.  

 Wij  stimuleren  dat  de  wijk-‐(zorg-‐)teams  probleemsituaties  tijdig  kunnen  signaleren  en  waar  

nodig  preventief  ondersteuning  aanbieden  of  actief  doorverwijzen.    

 Wij  zien  erop  toe  dat  er  bij  nieuwe  vormen  van  zorgverlening  rekening  wordt  gehouden  met  

de  belangen  van  mantelzorgers.    
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 Wij  bevorderen  dat  er  voldoende  ondersteuning  voor  mantelzorgers  beschikbaar  blijft.  Het  

Steunpunt  Mantelzorg  is  een  belangrijke  schakel  daarin.  

 Wij  zullen  ons  inzetten  voor  handhaving  van  de  loketfunctie,  zodat  mensen  fysiek  ook  hun  

aanvragen  kunnen  blijven  doen  en  de  vraag  achter  de  vraag  herkend  blijft  worden.  Mensen  

die  beperkt  kunnen  lezen  en  schrijven  of  niet  met  computers  kunnen  om  gaan  mogen  niet  de  

dupe  worden  van  digitalisering  van  de  loketfunctie.  

 Wij  stimuleren  dat  mantelzorger  via  de  gemeentekanalen  snel  naar  het  Mantelzorg  

Steunpunt  geleidt  kan  worden  om  adequate  ondersteuning  te  krijgen.  

 Wij  maken  ons  hard  voor  de  mogelijkheid  tot  vrijstelling  van  de  sollicitatieplicht  en  andere  

re-‐integratieverplichtingen  bij  intensieve  mantelzorgverlening.  

 Wij  zorgen  ervoor  dat  de  capaciteit  van  de  gemeentelijke  schuldhulpverlening  wordt  

afgestemd  op  de  toenemende  vraag.  Bij  schuldhulpverlening  aan  ZZP-‐ers  en  kleine  

zelfstandigen  houden  wij  rekening  met  re-‐integratie  op  de  arbeidsmarkt.  

 Regionale  samenwerking  is  op  deelterreinen  noodzakelijk.  Uitgangspunt  is:  lokaal  waar  het  

kan  en  regionaal  waar  het  moet  of  waar  dat  beter  is.  Wij  zetten  ons  in  voor  het  

democratische  vormen  van  aansturing  en  toezicht.    

 Wij  beoordelen  lokale  organisaties  en  regionale  samenwerkingsverbanden  op  effectiviteit  en  

efficiency.  Oordelen  van  cliënten/gebruikers  worden  daarbij  betrokken.    

 Wij  gaan  actief  op  zoek  naar  mensen  in  armoedesituaties.  Wij  verwachten  van  de  gemeente  

dat  zij  daartoe  een  actief  netwerk  onderhoudt  met  particuliere  initiatieven  en  instellingen  die  

zich  bezig  houden  met  armoedebestrijding.  
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FUNCTIONEEL	  EN	  DOELMATIG	  INGERICHTE	  VOORZIENINGEN	  

  

Wij  geloven  niet  in  de  tegenstelling  tussen  generaties,  maar  in  een  solidaire  samenleving  waarin  

generaties  voor  elkaar  zorgen.  Zelfredzaamheid  is  het  grootst  in  de  leeftijdsfase  van  18  tot  70.  In  de  

periode  daarvoor  en  daarna  is  het  beroep  op  de  gemeenschap  het  grootst  en  wordt  het  meest  

gebruik  gemaakt  van  publieke  voorzieningen.  Voor  kinderen  en  jongeren  willen  we  zorgen  voor  

goede  startmogelijkheden  in  het  leven.  Tegelijkertijd  verwachten  wij  van  jongeren  dat  zij  zich  zelf  

maximaal  inspannen  om  hun  eigen  toekomst  vorm  te  geven.  Een  levendige  en  uitdagende  

leefomgeving,  met  ruimte  voor  eigen  initiatief,  draagt  daaraan  bij.  Met  name  in  deze  levensfase  is  

het  bieden  van  gelijke  kansen  essentieel  voor  de  ontwikkeling  tot  zelfredzame  en  verantwoordelijke  

burgers.    

Onderwijs  is  een  krachtige  weg  naar  emancipatie.  Het  Amstelveense  onderwijs  dient  optimaal  gericht  

te  zijn  op  de  diversiteit  in  behoefte  bij  kinderen  en  ouders.  Dus  zowel  aandacht  voor  kinderen  met  

achterstand,  de  gewone  leerlingen  en  de  meerpresteerders.  De  PvdA  wil  excellent  onderwijs  op  alle  

    

In  Amstelveen  gaan  we  met  respect  met  elkaar  om  en  geven  we  elkaar  de  ruimte  om  ons  zelf  te  zijn.  

Dat  geldt  ook  voor  jongeren.     te  zijn.  Tegelijkertijd  

verwachten  we  ook  van  hen  dat  zij  met  respect  omgaan  met  medebewoners  en  geen  onnodige  

overlast  veroorzaken.  Dat  vraagt  zowel  om  vroegtijdige  signalering  van  probleemsituaties  en  

preventie,  als  van  handhaving  van  de  openbare  orde.    

Voor  ouderen  dienen  er  voorzieningen  te  zijn  gericht  op  het  bevorderen  van  maatschappelijke  

participatie  tot  op  een  zo  hoog  mogelijke  leeftijd.  Vanuit  het  principe  van  solidariteit  mag  net  als  van  

andere  burgers  van  ouderen  naar  draagkracht  een  eigen  bijdrage  worden  verwacht,  waarbij  

toegankelijkheid  van  sociale  en  culturele  voorzieningen  voor  de  laagste  inkomens  moet  zijn  

gegarandeerd.    

De  sportvoorzieningen  in  Amstelveen  staan  er  goed  voor.  Zowel  outdoor  als  indoor  is  er  veel  

gebeurd.  Voor  de  PvdA  geldt  dat  topsport  altijd  voort  moet  komen  uit  breedtesport.  Iedereen  doet  

mee.  Sport  is  essentieel  voor  sociale  cohesie,  essentieel  voor  gezondheidszorg  en  is  essentieel  voor  

maatschappelijk  meedoen.  Daarom  dienen  afwegingen  tav  subsidies  en  investeringen  in  sport  

onderdeel  te  zijn  van  een  brede  afweging  over  de  grenzen  van  de  verschillende  aandachtsgebieden  

van  de  gemeente  heen.    
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Amstelveen  beschikt  over  een  ruim  aanbod  aan  culturele  voorzieningen.  De  PvdA  hecht  eraan  dat  

deze  voorzieningen  breed  toegankelijk  zijn  voor  alle  lagen  van  de  bevolking.  Wij  verwachten  van  de  

gesubsidieerde  instellingen  dat  zij  die  brede  toegankelijkheid  ook  in  de  praktijk  realiseren.    

  

Dat  betekent  voor  de  komende  raadsperiode:  

 Wij  blijven  ervan  uitgaan  dat  de  Amstelveenpas  beschikbaar  blijft  voor  iedereen  met  een  

inkomen  van  maximaal  125%  van  het  wettelijk  sociaal  minimum.  De  faciliteiten  gekoppeld  

aan  de  Amstelveenpas  houden  we  ten  minste  in  stand  en  we  breiden  ze  waar  nodig  uit.  Bij  

bezuinigingen  op  gesubsidieerde  voorzieningen  zoals  cultuur  en  sport,  compenseren  we  de  

lage  inkomens  via  de  Amstelveenpas.  

 Wij  zorgen  ervoor  dat  kinderopvang  toegankelijk  blijft  voor  de  laagste  inkomensgroepen  en  

dat  kinderen  vanaf  2  1/2  jaar  in  hun  eigen  buurt  kunnen  deelnemen  aan  voorschoolse  

activiteiten.  Waar  nodig  passen  we  in  overleg  met  de  aanbieders  de  spreiding  van  

voorzieningen  daarop  aan.  

 Wij  zorgen  voor  voldoende  speelmogelijkheden  in  de  wijken  voor  jonge  kinderen.  

 Wij  zetten  het  lopende  huisvestingsprogramma  voor  de  Amstelveense  scholen  waarbij  alle  

scholen  nieuwe  of  verbeterde  schoolgebouwen  krijgen,  onverminderd  voort.  

 Wijk(zorg)teams  hebben  door  hun  brede  samenstelling  en  hun  directe  contact  met  bewoners  

goed  inzicht  in  mogelijke  overlastsituaties  in  wijken.  Wij  zetten  die  signaleringsfunctie  

maximaal  in,  zodat  er  -‐liefst  preventief-‐  kan  worden  ingegrepen  in  bijvoorbeeld  

overlastsituaties  veroorzaakt  door  jongeren.  

 Het  huidige  welzijnsaanbod  verdient  vernieuwing  en  verfrissing.  Wij  zullen  de  plannen  van  

aanbieders  beoordelen  op  de  gevraagde  criteria:  sociale  cohesie  vergroten,  innovatief,  

bediening  van  de  doelgroepen  en  minder  geld  in  gebouwen  en  overhead,  maar  meer  geld  

voor  welzijn  zelf.  

 Het  onderwijsaanbod  in  Amstelveen  dient  voldoende  te  zijn  om  alle  Amstelveense  kinderen  

in  Amstelveen  naar  school  te  laten  gaan.    

 

kwaliteitsverbetering,  opdat  het  onderwijs  optimaal  is  gericht  op  de  diversiteit  in  behoefte  

bij  kinderen  en  ouders.  De  PvdA  wil  excellent  onderwijs  op  alle  niveaus.    

 De  PvdA  z handhaven.  

 Wij  stimuleren  dat  immigranten  die  voor  langere  tijd  in  Nederland  wonen  gebruik  maken  van  

inburgeringscursussen;  ook  als  die  verplichting  niet  bij  wet  is  opgelegd.  Wij  vragen  daarvoor  

een  bijdrage  naar  draagkracht.  
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 Cultuur  moet  voor  iedereen  bereikbaar  zijn  omdat  het  geweldige  mogelijkheden  tot  leren  en  

begrijpen,  tot  verheffen  en  ontplooien  biedt.  De  PvdA  blijft  ook  aandacht  vragen  voor  de  

waarde  van  kunst  en  cultuur  voor  iedereen,  voor  de  maatschappij  als  geheel.  

 Culturele  instellingen,  kunstenaars  en  scholen  kunnen  door  nieuwe  vormen  van  

samenwerking  de  kwaliteit  van  muziek-‐  en  cultuuronderwijs  een  nieuwe  impuls  geven.  

 Bij  de  beoordeling  van  (verlenen  van)  subsidies  aan  culturele  instellingen,  zal  de  mate  waarin  

zij  sociale  cohesie  bevorderen  en  de  mate  waarin  zij  brede  lagen  van  de  Amstelveense  

bevolking  bereiken  een  afwegingscriterium  zijn.    
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INVESTEREN	  IN	  WERK	  

  

In  de  brede  bezinning  op  de  toekomst  van  Amstelveen  is  werkgelegenheid  en  daarmee  de  

aantrekkelijkheid  van  Amstelveen  als  vestigingsplaats  voor  (inter-‐)nationale  bedrijven  een  centraal  

thema.  Deze  bezinning  is  noodzakelijk,  maar  mag  ons  niet  afleiden  van  de  problemen  van  hier  en  nu.  

De  effecten  van  de  economische  crisis  komen  nu  al  hard  op  ons  af.  De  PvdA  wil  daarom  inzetten  op  

twee  pijlers:  structureel  versterken  van  werkgelegenheid  én  maximale  inspanning  om  zoveel  

mogelijk  jonge  mensen  en  mensen  die  hun  baan  zijn  kwijtgeraakt  naar  werk  te  begeleiden.  Binnen  de  

regio  is  Schiphol  een  belangrijke  motor  voor  economische  ontwikkeling.  Naast  acquisitie  van  

bestaande   (inter-‐)nationale-‐  bedrijven  is  extra  aandacht  nodig  voor  startende  ondernemers  en  ZZP-‐

ers.  

De  mogelijkheden  van  de  wet  Werk  en  Inkomen  en  de  subsidiemogelijkheden  van  het  Rijk  buiten  we  

maximaal  uit  om  met  name  jongeren  en  mensen  met  een  afstand  tot  de  arbeidsmarkt  aan  fatsoenlijk  

en  betaald  werk  te  helpen.  

  

Dit  betekent  voor  de  komende  raadsperiode:  

 Wij  zetten  ons  actief  in  om  jongeren  en  mensen  met  afstand  tot  de  arbeidsmarkt  te  helpen  

aan  passend  werk.  

 In  overleg  met  scholen  en  bedrijven  bevorderen  we  dat  Amstelveense  jongen  met  een  

startkwalificatie  op  de  arbeidsmarkt  verwerven.    

 Wij  maken  het  voor  (startende)  ondernemers  makkelijker  om  een  bedrijf  aan  huis  te  

beginnen,  bijvoorbeeld  door  -‐tijdelijke-‐  versoepeling  van  gemeentelijke  regels.  

 Wij  ondersteunen  (startende)  ondernemers  door  samen  met  hen  onnodige  belemmeringen  

weg  te  nemen  en  onnodige  bureaucratie  terug  te  dringen.  

 Wij  bieden  een     tijdelijk-‐  sociaal  vangnet  voor  ZZP-‐ers.  ZZP-‐ers  en  kleine  ondernemers  die  

schuldhulpverlening  nodig  hebben,  worden  ondersteund  in  toekomstige  mogelijkheden  en  

kansen  op  voorzetting  van  hun  bedrijf   op  termijn.    

 De  PvdA  stuurt  aan  op  betaling  van  facturen  door  de  gemeente  binnen  een  maand,  en  geeft  

hiermee  extra  steun  en  vertrouwen  aan  de  lokale  economie.  

 Wij  stimuleren  bezitters  van  leegstaande  (kantoor)panden  om  deze   tijdelijk-‐  ter  beschikking  

te  stellen  van  creatieve  jonge  ondernemers  (start-‐ups)  of  andere  initiatieven.  
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 Bij  gemeentelijke  aanbestedingen  stellen  wij  eisen  aan  de  aanbieders  tav  het  in  dienst  

nemen  van  arbeidsgehandicapten  en  aan  de  inzet  van  lokale  werklozen,  zonder  dat  dat  leidt  

tot  vervanging  van  reguliere  arbeidsplaatsen  door  plekken  voor  vrijwilligers  (social  

contracting).  

 Wij  verbeteren  samen  met  het  internationaal  georiënteerde  onderwijs,  culturele  instellingen  

en  bedrijven  het  vestigingsklimaat  voor  buitenlandse  bedrijven  en  voor  buitenlandse  (kennis-‐

)werkers.  
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INSPELEN	  OP	  NIEUWE	  WENSEN	  TAV	  WONEN	  EN	  BETROKKENHEID	  BIJ	  

DE	  WOONOMGEVING	  

  

Amstelveen  heeft  een  grote  variatie  in  woningen,  zowel  in  de  huursector  als  in  de  koopsector.  De  

  De  huren  stijgen  snel.  

Instroom  van  starters  op  de  woningmarkt  wordt  daardoor  belemmerd.  Jongeren  moeten  te  lang  

wachten  op  betaalbare  woningen.  Veel  ouderen  zouden  wel  willen  verhuizen  naar  een  woning  die  op  

hun  levensfase  is  aangepast.  Laagbouw  is  daarbij  niet  alleen  zaligmakend.  Gestapelde  

wooncomplexen  waar  veiligheid,  sociaal  contact  en  voorzieningen  samengaan,  zijn  voor  velen  een  

aantrekkelijk  alternatief.    

Solidariteit  strekt  zich  ook  uit  tot  huisvesting.  Wij  willen  de  doorstroming  naar  specifiek  voor  ouderen  

geschikte,  kwalitatief  vergelijkbare  zelfstandige  maar  kleinere  woningen  faciliteren.  Waardoor  

eengezinswoningen,  zowel  in  de  sociale  huursector  als  in  het  goedkope  segment  van  de  koopsector,  

beschikbaar  komen  voor  jonge  gezinnen.    

Wij  willen  extra  aandacht  blijven  besteden  voor  huisvesting  van  studenten  en  voor  bouwplannen  in  

het  middel-‐dure  segment.  

  

De  moderne  burger  verwacht  dat  het  bestuur  hen  vroegtijdig  betrekt  bij  beslissingen  over  hun  

directe  woonomgeving.  De  PvdA  wil  dat  gemeente,  corporaties  en  grote  particuliere  bezitters  van  

huurwoningen  samen  met  bewoners  en  bedrijven  in  gesprek  gaan  n  over  onderhoud  van  de  

openbare  ruimte,  renovatie  en  nieuwbouw  in  de  vorm  van  buurtplannen.  In  deze  buurtplannen  

worden  afspraken  gemaakt  over  onderhoud  van  (huur-‐)woningen,  bevorderen  van  duurzaamheid  

(woningisolatie),  (herinrichting)  van  straten,  groenvoorzieningen,  herbestemming  van  leegstaande  

(kantoor)  gebouwen  en  over  de  invulling  van  locaties  waar  de  woningvoorraad  kan  worden  

uitgebreid.    

  

Dat  betekent  voor  de  komende  raadsperiode:  

 Wij  initiëren  en  ondersteunen  het  overleg  tussen  gemeente,  woningbouwcorporaties,  

bewoners,  bedrijven  en  eigenaren  om  per  wijk  onderhouds-‐  en  renovatieplannen  te  maken,  

waardoor  direct  betrokkenen  mede  sturing  kunnen  geven  aan  de  inzet  van  gemeentelijke  

middelen  (wijkbudgetten).  Wij  stellen  ambtelijke  capaciteit  beschikbaar  voor  het  
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ondersteunen  van  deze  initiatieven  en  verwachten  van  de  woningeigenaren  (corporaties  en  

particuliere  verhuurders)  dat  zij  mee  investeren  in  de  woonomgeving.  

 Wij  beheren  de  openbare  ruimte  vanuit  de  principes  functioneel,  degelijkheid  en  eenvoud.  

Bewonersinitiatieven  om  in  vormen  van  buurtbeheer  zelf  bij  te  dragen  aan  het  onderhoud  

worden  ondersteund.  

 Wij  zorgen  er  voor  dat  30  procent  van  de  vrijkomende  sociale  huurwoningen  van  de  

corporaties  voor  Amstelveners  wordt  gereserveerd.  

 Wij  zetten  ons  actief  in  om  doorstroming  op  de  woningmarkt  te  bevorderen,  met  name  door  

meer  niet  te  dure  huur-‐  en  koopwoningen  voor  gezinnen  vrij  te  maken  voor  jonge  gezinnen.    

 Wij  schrappen  bovenwettelijke  eisen  aan  nieuwbouw  en  renovatie,  waardoor  ruimte  

ontstaat  om  flexibel  om  te  kunnen  gaan  met  bijvoorbeeld  herbestemming  van  leegstaande  

(kantoor-‐)panden.  

 Wij  onderzoeken  de  mogelijkheden  om  in  leegstaande  panden  en  op  braakliggende  gronden  

goedkope,  tijdelijke  wooncomplexen  van  eenvoudige  zelfstandige  wooneenheden  (bijv.  

containerwoningen)  te  realiseren  voor  Amstelveense  jongeren  en  studenten,  als  eerste  stap  

van  hun  wooncarrière.  Initiatieven  daartoe  van  groepen  jongeren  of  instellingen  worden  

door  de  gemeente  ondersteund.  

 Wij  zetten  de  omvorming  van  het  studentencomplex  Uilenstede  tot  een  moderne  campus  

met  alle  noodzakelijke  en  wenselijke  voorzieningen  voor  studenten  door.  De  PvdA  zal  zich  

inzetten  om  bij  het  Rijk  toestemming  te  krijgen  Uilenstede  uit  te  breiden  met  studenten  en  

jongerenwoningen.  

 We  bevorderen  de  doorstroming  van  ouderen  naar  op  hun  woonwensen  aangepaste  

woningen  waardoor  eengezinswoningen  beschikbaar  komen  voor  gezinnen  met  kinderen.  
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VERDUURZAMING	  VAN	  VERKEER	  EN	  VERVOER	  

  

Bereikbaarheid  is  essentieel  voor  de  sociale  samenhang  in  onze  gemeenschap  en  voor  de  

economische  ontwikkeling  van  de  stad.  Goed,  betrouwbaar  openbaar  vervoer  is  daarvoor  van  groot  

belang.  Alleen  dan  is  de  bereikbaarheid  van  voorzieningen  zoals  scholen,  ziekenhuizen,  wijkcentra,  

culturele  voorzieningen  en  winkelcentra  voor  jongeren  en  voor  ouderen  te  garanderen.    

Met  de  besluitvorming  over  de  verdiepte  aanleg  en  de  gedeeltelijke  overkluizing  van  de  A-‐9  liggen  de  

contouren  van  de  inpassing  van  de  verbrede  A-‐9  vast.  In  de  komende  jaren  vindt  verder  uitwerking  

plaats.  Wij  zullen  daarbij  blijven  pleiten  voor  en  werken  aan  oplossingen  die  in  de  eerste  plaats  

milieu-‐  en  gezondheidstechnisch  verantwoord  zijn  en  die  in  de  tweede  plaats  zo  min  mogelijk  

beperkingen  veroorzaken  voor  de  ontwikkeling  van  het  centrumgebied  en  de  inpassing  daarvan  in  

een  sociaal  en  economisch  vitaal  Amstelveen  van  de  toekomst.    

Met  de  besluitvorming  over  lijn  5  en  lijn  51  zijn  de  contouren  voor  de  railinfrastructuur  vastgelegd.  

De  PvdA  zal  zich  ervoor  inzetten  dat  de  verdere  invulling  optimaal  wordt  afgestemd  op  de  behoefte  

van  met  name  oudere  en  jongere  bewoners,  die  afhankelijk  zijn  van  openbaar  vervoer.  Waar  

tramhaltes  verdwijnen  dient  de  bereikbaarheid  op  een  andere  manier  te  worden  gegarandeerd.  De  

bereikbaarheid  van  het  Stadshart,  de  ontsluiting  van  ziekenhuizen  en  andere  voorzieningen  waar  met  

name  jongeren  en  ouderen  een  beroep  op  doen  krijgen  wat  ons  betreft  prioriteit.  

De  parkeeroverlast,  met  name  langs  het  hoofdnet  openbaar  vervoer,  neemt  toe.  De  PvdA  vindt  dat  

bewonersparkeren  hier  voorrang  heeft  boven  parkeren  voor  bedrijven.  Parkeermaatregelen  mogen  

het  sociale  contact  van  bewoners  in  de  wijken  niet  belemmeren.    

Fietsen  is  een  milieuvriendelijk  en  gezonde  vorm  van  vervoer.  De  populariteit  van  de  fiets  als  

vervoermiddel  neemt  nog  altijd  toe.  Doorgaande  fietsverbindingen  moeten  daartoe  logisch  in  elkaar  

zitten,  duidelijk  worden  aangegeven  en  van  onnodige  belemmeringen  worden  ontdaan.  De  veiligheid  

van  de  fietsers  moet  verder  worden  beschermd.    

  

Dat  betekent  voor  de  komende  raadsperiode:  

 Voor  de  PvdA  is  het  essentieel  dat  de  verbreding  van  de  A9  ruimtelijk  zodanig  wordt  ingepast  

dat  deze  milieutechnisch  en  gezondheidstechnisch  verantwoord  is  en  zo  min  mogelijk  

belemmeringen  oplevert  voor  een  aaneengesloten  gebiedsontwikkeling.  Verbreding  van  de  

A-‐9  zonder  dat  dat  gepaard  gaat  met  een  verbetering  van  het  leefklimaat  is  voor  de  PvdA  

onbespreekbaar.  
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 Wij  bevorderen  de  bereikbaarheid  van  het  Stadshart  met  openbaar  vervoer.  We  

onderzoeken  de  mogelijkheid  om  lijn  5  door  te  trekken  naar  het  hart  van  het  Stadshart.  

 Wij  kijken  bij  de  uitwerking  van  de  plannen  voor  de  verbetering  van  het  openbaar  vervoer  

speciaal  naar  het  gebruik  door  ouderen,  jongeren  en  de  bereikbaarheid  voor  fietsers.  

Verbetering  van  de  oost-‐west  verbindingen  krijgt  daarbij  speciale  aandacht.  

 Wij  blijven  ons  sterk  maken  voor  een  soepele  aansluiting  van  lijn  5  en  51  bij  Station  Zuid,  

zodat  de  binnenstad  van  Amsterdam  vanuit  Amstelveen  goed  bereikbaar  blijft.  

 Wij  verbeteren  de  voorzieningen  voor  fietsparkeren  bij  het  Stadshart.  

 Wij  geven  prioriteit  aan  fietsers  en  voetgangers  als  de  verkeersstructuur  wordt  aangepast.  

Met  fysieke  maatregelen  op  de  openbare  weg,  wordt  een  veilige  doorgang  van  fietsers  en  

voetgangers  bevorderd.  

 Wij  geven  bij  het  opstellen  van  wijkplannen  expliciet  aandacht  gegeven  aan  het  wegnemen  

van  knelpunten  voor  fietsers  en  voetgangers.    

 Wij  zorgen  ervoor  dat  bij  de  uitvoering  van  projecten  in  de  openbare  ruimte  de  doorgang  

voor  fietsers  en  voetgangers  zo  min  mogelijk  wordt  gehinderd.  

 Wij  ontwikkelen  plannen  voor  parkeerregulering  in  overleg  met  de  betrokken  bewoners  en  

instellingen.  Kosten  van  parkeervergunningen  voor  bewoners  worden  zo  laag  mogelijk  

gehouden  en  voor  die  nodig  heeft  onder  het  regiem  van  de  Amstelveenpas  gebracht.    

 Wij  geven  kortparkeren  voorrang  op  langparkeren  door  werknemers  van  bedrijven  en  

instellingen.  
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EENVOUD	  EN	  DOELMATIGHEID	  BIJ	  MILIEU	  EN	  GROEN	  

  

Duurzaamheid  is  een  centraal  element  in  een  toekomstgericht  Amstelveen.  Als  gemeenschap  willen  

we  bijdragen  aan  duurzame  ontwikkelingen.  Dat  is  voor  de  leefbaarheid,  zeker  in  een  grootstedelijk  

gebied  een  must.  In  Amstelveen  gebeurt  op  dit  gebied  al  heel  veel.  We  hebben  daardoor  een  

prachtige  groene  gemeente.    

Bij  groen  en  milieu  zal  de  PvdA  vooral  letten  op  de  effectiviteit  van  bestaande  en  nieuwe  

bovenwettelijke  gemeentelijke  regelingen  en  bepalingen.  Voor  ons  is  functionaliteit  het  

uitgangspunt.  Niemand  kan  voor  een  dubbeltje  op  de  eerste  rang  zitten.  Als  Amstelveen  in  een  tijd  

van  bezuinigingen  blijft  kiezen  voor  een  meer  dan  gemiddeld  groen-‐  en  onderhoudsniveau,  dan  

verwachten  wij  dat  de  Amstelveense  burgers  en  instellingen  bereid  zijn  daar  ook  financieel  (of  in  

natura,  door  als  wijk,  buurt  of  straat  zelf  het  onderhoud  ter  hand  te  nemen)  aan  bij  te  dragen.    

  

Dat  betekent  voor  de  komende  raadsperiode:  

 Wij  houden  Schiphol  aan  de  afspraken  over  beperking  van  de  geluidshinder  in  ruil  voor  

groeimogelijkheden  die  aan  de  Alderstafel  zijn  gemaakt.  Tegelijkertijd  willen  we  als  

onderdeel  van  onze  toekomstvisie  op  Amstelveen  opnieuw  onderzoeken  waar  de  regelingen  

voor  de  veiligheidszone  rond  Schiphol  ons  onnodige  en  ongewenste  beperkingen  oplegt.  

Waar  nodig  starten  we  daarover  het  overleg  met  het  Rijk.  

 Wensen  tav  de  inrichting  van  openbaar  groen  en  het  onderhoudsniveau  van  de  openbare  

ruimte  worden  betrokken  bij  de  door  ons  voorgestane  wijkgerichte  aanpak.  De  uitkomsten  

van  die  afweging,  waarbij  de  bewoners  worden  betrokken,  worden  in  wijkplannen  

vastgelegd.  

 Wij  bevorderen  ondergronds  parkeren  bij  nieuwbouwcomplexen,  te  betalen  door  de  

gebruikers.  

 Wij  bevorderen  energiebesparende  maatregelen,  zoals  zonnepanelen,  isolatie,  het  gebruik  

van  groene  stroom  en  we  fa

het  aantal  oplaadpunten.  

 Wij  blijven  in  overleg  met  woningbouwcorporaties  en  particuliere  eigenaren  naar  verdere  

verduurzaming  van  de  woningvoorraad.    
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TRANSPARANT	  EN	  PARTICIPATIEF	  OPENBAAR	  BESTUUR	  

  

De  economische  crisis  en  de  bezuinigingen  zetten  de  positie  van  de  politiek  onder  druk,  ook  die  van  

de  lokale  overheid.  Tegelijkertijd  worden  de  verantwoordelijkheden  van  het  lokale  bestuur  stevig  

uitgebreid.  In  de  komende  raadsperiode  zullen  ingrijpende  en  complexe  beslissingen  worden  

genomen  over  de  invulling  van  bezuinigingen  en  de  nieuwe  taken.  Volgens  de  PvdA  komen  we  daar  

niet  uit  als  we  niet  willen  investeren  in  nieuwe  vormen  van  besluitvorming,  met  daarin  een  grotere  

rol  voor  burgerparticipatie.  Het  betrekken  van  de  inwoners  en  instellingen  en  organisaties  in  

Amstelveen  in  deze  afwegingen  is  essentieel  voor  het  noodzakelijke  draagvlak  en  voor  het  

vertrouwen  van  de  bevolking  in  het  gemeentebestuur.    

Uit  de  Stadspeiling  2013  blijkt  dat  ruim  een  derde  van  de  bewoners  zich  betrokken  voelt  bij  hun  

woonplaats  en  dat  ruim  tweederde  geïnteresseerd  is  in  de  plaatselijke  politiek.  Inwoners  willen  graag  

meepraten  over  veranderingen  in  de  wijk,  veiligheid,  criminaliteit,  parkeren,  groenvoorzieningen  en  

bereikbaarheid  per  openbaar  vervoer.  Die  wil  zal  de  PvdA  de  ruimte  willen  geven  en  daarmee  

impulsen  geven  aan  vernieuwd  vertrouwen  in  de  politiek,  in  maatschappelijk  ondernemerschap  en  in  

elkaar.  

De  PvdA  staat  voor  een  betrouwbare  en  transparante  overheid,  die  de  creativiteit  en  de  

betrokkenheid  van  burgers  en  instellingen  serieus  neemt.  Wij  willen  een  overheid  die  meer  doet  dan  

het  afwentelen  van  bezuinigingen  op  de  burgers.  Wij  willen  een  actieve  gemeentelijke  overheid  die  

initiatieven  ondersteunt  en  faciliteert;  maar  ook  een  overheid  die  handhaaft  en  controleert  waar  dat  

moet.    

Burgers  hebben  daarbij  recht  op  een  effectief  en  efficiënt  werkende  overheid,  met  minimale  

overheadkosten,  waarbij  services  en  diensten  afgestemd  zijn  op  de  behoefte  van  de  samenleving.  

Bewonerstevredenheid  is  daarbij  voor  ons  een  belangrijk  criterium.  

Wij  verwachten  van  de  gemeente  een  voortrekkersrol  bij  het  tot  stand  brengen  van  actieve  

betrokkenheid  van  burgers  en  bedrijven  op  buurt-‐  en  wijkniveau.  Dat  geldt  zowel  op  het  gebied  van  

zorg  en  welzijnsvoorzieningen  als  op  het  gebied  van  prioriteitsstelling  bij  de  (her-‐)inrichting  van  de  

wijk  en  onderhoud  van  de  openbare  ruimte  binnen  de  voor  een  wijk  beschikbare  budgetten.  De  

gemeente  stelt  ambtelijke  capaciteit  beschikbaar  ter  ondersteuning  van  het  opstellen  van  dergelijke  

wijkplannen.  
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Wij  verwachten  van  ambtenaren  en  medewerkers  van  instellingen  dat  zij  bewoners  en  instellingen  

actief  opzoeken.  Dat  zij  zich  daarbij  ondersteunend  opstellen  en  samen  met  betrokkenen  naar  de  

beste  oplossing  zoeken.    

Die  eisen  stellen  we  aan  de  overheid  maar  ook  aan  maatschappelijke  en  culturele  instellingen  die  in  

opdracht  van  of  gesubsidieerd  door  de  gemeentelijke  overheid  hun  diensten  aanbieden.  Wij  zijn  niet  

tegen  uitbesteding  of  privatisering  van  overheidstaken,  mits  dat  leidt  tot  aantoonbare  

kwaliteitsverbetering  van  de  dienstverlening  en  kostenbesparing.  Transparantie  voor  cliënten  en  

burgers  over  wie  waarvoor  aanspreekbaar  is  voor  ons  een  essentiële  voorwaarde.  Anders  leidt  

privatisering  tot  verdere  afname  van  het  vertrouwen  in  de  politiek.    

Participatie  in  de  Metropoolregio  Amsterdam  is  volgens  ons  noodzakelijk  voor  de  structurele  

verjonging  van  Amstelveen  en  daarmee  voor  het  behoud  van  het  voorzieningenniveau  in  

Amstelveen.  Samenwerking  op  het  niveau  van  de  Stadsregio  wordt  op  steeds  meer  terreinen  

noodzakelijk.  De  PvdA  ziet  de  meerwaarde  daar  van  in.  Ook  hier  geldt  dat  transparantie  en  

democratische  controle  versterking  behoeft,  zodat  burgers  weten  wie  waarover  besluiten  neemt.    

Wij  werken  daarom  toe  naar  nieuwe  vormen  van  burgerparticipatie:  directer,  persoonlijker,  

flexibeler,  gebruikmakend  van  moderne  media  en  met  een  ondersteunende,  activerende  en  

participatie  bevorderende  aanpak  vanuit  het  gemeentelijke  apparaat.  

Wij  verwachten  van  onze  PvdA  gemeenteraadsleden  dat  zij  in  nauw  contact  staan  met  bewoners,  

bedrijven  en  instellingen.  Zij  nemen  hun  inbreng,  en  hun  kennis  en  ervaring  serieus.  Als  zij,  alles  

afwegend,  tot  een  standpunt  of  een  besluit  gekomen  zijn,  leggen  ze  daar  publiek  verantwoording  

over  af.  Actief  gebruik  van  oude  en  nieuwe  media  maakt  dat  tegenwoordig  nog  beter  mogelijk.    

  

Dit  betekent  voor  de  komende  raadsperiode:  

 Wij  zetten  experimenten  op  voor  het  werken  met  wijkplannen  en  wijkbudgetten  gebaseerd  

op  brede  participatie  van  de  bevolking.  De  gemeente  ondersteunt  deze  initiatieven  onder  

meer  door  het  ter  beschikking  stellen  van  ambtelijke  capaciteit.  

 Wij  zullen  in  de  gemeenteraad  eisen  stellen  aan  de  wijze  waarop  belanghebbenden  zijn  

betrokken  bij  de  beleidsvoorbereiding.  In  de  gemeenteraad  zullen  we  dat  toetsten,  voordat  

de  gemeenteraad  uiteindelijk  de  besluiten  neemt.  

 Wij  organiseren  een  brede  discussie  met  bewoners,  bedrijven  en  instellingen  over  het  lange  

termijn  ontwikkelperspectief  van  Amstelveen.  

 Wij  vergroten  de  transparantie  en  de  democratische  controle  op  regionale  
samenwerkingsverbanden.       
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FINANCIËN	  AANGEPAST	  AAN	  GEWENSTE	  OMVANG	  EN	  KWALITEIT	  VAN	  

HET	  VOORZIENINGENNIVEAU	  

  

Amstelveen  is  een  financieel  gezonde  gemeente.  Dat  willen  we  zo  houden.  De  bezuinigingen  van  de  

overheid  willen  we  in  de  eerste  plaats  opvangen  door  een  nog  effectiever  en  doelmatiger  werkende  

overheid  en  door  vermindering  van  onnodige  bureaucratie.  Gesubsidieerde  organisaties  zullen  we  

beoordelen  op  hun  bijdrage  aan  sociale  cohesie  en  maatschappelijke  participatie.  Klanttevredenheid  

wordt  een  belangrijk  criterium  voor  de  voortzetting  van  de  subsidies.    

Er  komen  nog  omvangrijke  kortingen  aan  op  het  gemeentefonds,  en  op  de  over  te  dragen  middelen  

voor  de  jeugdzorg,  de  regelingen  voor  werk  en  inkomen  en  de  zorg  voor  langdurig  zieken  en  

ouderen.  Wij  vinden  het  te  gemakkelijk  om  de  bezuinigingen  in  Amstelveen  één  op  één  door  te  

vertalen.  De  gemeente  heeft  een  eigen  verantwoordelijkheid  tav  de  besteding  van  haar  budget.  

Waar  voor  het  in  stand  houden  van  een  verantwoord  zorg-‐  en  ondersteuningsniveau  in  Amstelveen  

de  overgedragen  middelen  niet  toereikend  zijn,  zullen  de  tekorten  uit  andere  gemeentelijke  

middelen  worden  aangevuld.  Als  we  ten  tijde  van  crisis  en  bezuinigingen  de  hoge  kwaliteit  van  het  

leefmilieu  en  van  een  breed  palet  aan  hoogwaardige  voorzieningen  in  Amstelveen  willen  handhaven,  

en  er  geen  verdere  besparingsmogelijkheden  in  de  sfeer  van  efficiency  mogelijk  zijn,  mag  voor  wat  

betreft  de  PvdA  een  extra  beroep  op  de  bevolking  en  het  bedrijfsleven  worden  gedaan.  Ook  willen  

we  actiever  subsidies  van  hogere  overheden,  zoals  Europa,  verwerven  om  lokaal  en  regionaal  

economieën  te  ondersteunen,  kennis  en  innovatie  te  stimuleren  en  sociale  vraagstukken  aan  te  

pakken.  

  

Dat  betekent  voor  de  komende  raadsperiode:  

 Wij  zullen  maatschappelijke  organisaties  op  het  gebied  van  sport,  cultuur  en  onderwijs  

uitdagen  om  verminderde  gemeentelijke  subsidies  te  compenseren  door  

efficiencyverbetering  en  door  het  verhogen  van  eigen  inkomsten.  Wij  geven  hen  dan  wel  

voldoende  tijd  om  de  omschakeling  te  maken.    

 Wij  zullen  erop  toezien  dat  de  toegankelijkheid  van  de  voorzieningen  voor  de  laagste  

inkomens  daarbij  niet  wordt  aangetast,  bijvoorbeeld  door  het  bereik  van  de  Amstelveenpas  

uit  te  breiden.    

 Wij  garanderen  aanbestedingsprocedures  die,  binnen  de  wettelijke  mogelijkheden  openbaar  

zijn  en  transparant.  Lage  overheadkosten  is  een  belangrijk  criterium  voor  inkoop,  
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aanbesteding  en  voortzetting  van  subsidies,  naast  klant  tevredenheid.  Vertegenwoordigers  

van  cliënten  worden  waar  mogelijk  betrokken  bij  de  inkoop,  en  aanbestedingsprocedures.    

 Wij  experimenteren  met  overlegtafels  van  bewoners  en  instellingen  waarop  zij  op  basis  van  

goede  informatie  vooraf  commentaar  kunnen  geven  op     voor  de  inzet  

van  gemeentelijke  middelen.  De  uitkomsten  van  dit  overleg  worden  vervolgens  betrokken  bij  

de  besluitvorming  over  de  begroting  in  de  gemeenteraad.    

  


