
1 
 

Samen voor Amstelveen, verkiezingsprogramma 2014-2018. 21-11-2013, PvdA afdeling Amstelveen 

   

  Amstelveen 

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 

niveau’s.  

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. Wij willen jongeren de ruimte geven om “jong” 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 
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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.  

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

in Amstelveen naar school te laten gaan.  

 Ondersteuningsprogramma’s vanuit de gemeente zijn gericht op innovatie en 

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 zal de “Brede School” als speerpunt in de onderwijsvisie 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. 

 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.  

 

>> Lees hier het hele verkiezingsprogramma 

http://amstelveen.pvda.nl/wp-content/uploads/sites/363/2013/12/PvdA-programma-14-18.pdf

