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  Amstelveen 

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. 
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 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. 

 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. 

 

>> Lees hier het hele verkiezingsprogramma 

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

