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Door	  Jeroen	  Brandes,	  lijsttrekker	  PvdA	  Amstelveen:	  	  

	  

Allen,	  	  

Wat	  fijn	  om	  zoveel	  kennis	  hier	  bij	  elkaar	  te	  hebben	  en	  wat	  goed	  om	  te	  zien	  dat	  het	  meer	  dan	  
terecht	  is	  dat	  Wonen	  en	  de	  woonuitdagingen	  door	  ons	  zo	  op	  de	  voorgrond	  zijn	  geplaatst.	  “Hoe	  
wonen	  we	  prettig	  in	  Amstelveen,	  en	  hoe	  blijft	  wonen	  betaalbaar!”	  Het	  is	  daarom	  dat	  de	  PvdA	  
over	  de	  woningmarkt	  en	  de	  volgende	  4	  jaar	  het	  volgende	  kwijt	  wil:	  	  

Amstelveen	  heeft	  een	  grote	  variatie	  in	  woningen,	  zowel	  in	  de	  huursector	  als	  in	  de	  koopsector.	  De	  
woningmarkt	  heeft	  het	  nog	  steeds	  moeilijk.	  Nieuwbouwprogramma’s	  zijn	  deels	  stilgevallen.	  De	  
huren	  stijgen	  snel	  (door	  o.a.	  de	  verhuurders	  heffing	  die	  de	  corporaties	  is	  opgelegd).	  	  

• Instroom	  van	  starters	  op	  de	  woningmarkt	  wordt	  daardoor	  belemmerd.	  a	  

• Jongeren	  moeten	  te	  lang	  wachten	  op	  betaalbare	  woningen.	  	  

• Veel	  ouderen	  zouden	  wel	  willen	  verhuizen	  naar	  een	  woning	  die	  op	  hun	  levensfase	  is	  
aangepast.	  	  

Wooncomplexen	  waar	  veiligheid,	  sociaal	  contact	  en	  voorzieningen	  samengaan,	  zijn	  voor	  velen	  
een	  aantrekkelijk	  alternatief,	  maar	  ze	  zijn	  er	  niet	  of	  te	  weinig!	  	  

Wachtlijsten	  en	  vooral	  de	  wachttijden	  voor	  het	  kunnen	  huren	  van	  een	  sociale	  woning	  zijn	  
extreem	  lang	  en	  ook	  dit	  college	  heeft	  niet	  kunnen	  voorkomen	  dat	  de	  wachttijden	  wederom	  niet	  
zijn	  teruggelopen.	  Dit	  college	  heeft	  ingezet	  op	  doorstroming,	  helaas	  het	  resultaat	  is	  op	  z’n	  
zachtst	  gezegd	  niet	  geweldig!	  Onze	  partij	  zette	  in	  het	  verleden	  altijd	  in	  om	  een	  minimaal	  aantal	  
sociale	  huurwoningen	  te	  bouwen,	  (daar	  was	  immers	  vraag	  naar,	  daar	  stonden	  mensen	  voor	  op	  
de	  wachtlijst).	  De	  realiteit	  leert	  dat	  zowel	  qua	  kosten,	  als	  resultaat	  wij	  die	  gedachtegang	  moeten	  
aanpassen.	  Het	  is	  tijd	  om	  te	  beseffen	  dat	  de	  tegenstelling	  die	  altijd	  naar	  voren	  komt	  over	  
wel/niet	  bouwen	  omdat	  er	  vraag	  zou	  zijn,	  nu	  eens	  aan	  de	  kant	  geschoven	  dient	  te	  worden.	  Er	  
moet	  samen	  gekeken	  worden	  naar	  een	  oplossing	  die	  past	  bij	  de	  toekomstvisie	  over	  Amstelveen!	  
Amstelveen	  is	  aan	  het	  vergrijzen.	  Amstelveen	  heeft	  te	  lange	  wachtlijsten,	  Amstelveen	  heeft	  
behoefte	  aan	  woonvormen	  die	  passen	  bij	  de	  woonwensen	  van	  de	  Amstelveners,	  die	  passen	  bij	  
de	  sociale	  gedachte	  dat	  de	  woningmarkt	  een	  open	  en	  vrije	  markt	  is,	  die	  passen	  in	  de	  visie	  van	  de	  
PvdA	  om	  Amstelveen	  leefbaar	  en	  aantrekkelijk	  te	  maken,	  te	  houden.	  Behoefte	  aan	  nieuwe	  
woonvormen	  waar	  wonen	  en	  werken	  gecombineerd	  kunnen	  worden.	  Wonen	  en	  zorgen	  
gecombineerd,	  werk	  en	  zorg	  gecombineerd.	  Waar	  ruimte	  is	  voor	  initiatieven	  om	  jonge	  gezinnen	  
een	  goede	  start	  in	  de	  woon	  carrière	  te	  geven.	  De	  PvdA	  zal	  ook	  waar	  mogelijk	  soepel	  omgaan	  met	  
wettelijke	  eisen	  daar	  waar	  het	  gaat	  om	  renovatie	  en	  nieuwbouw	  om	  ook	  leegstaande	  
kantoorpanden	  makkelijker	  om	  te	  kunnen	  bouwen	  naar	  wooneenheden.	  Zo	  denkt	  de	  PvdA	  de	  
discussie	  te	  kunnen	  doorbreken	  door	  voor	  de	  toekomst	  te	  bouwen,	  door	  Samen	  te	  bouwen,	  
Samen	  te	  leven,	  Samen	  voor	  Amstelveen!	  	  



Amstelveen	  heeft	  ook	  last	  van	  de	  economische	  crisis,	  en	  door	  toenemende	  lastenverzwaring	  en	  
de	  al	  eerder	  genoemde	  verhuurders	  heffing	  stijgen	  ook	  de	  woonlasten	  snel.	  De	  PvdA	  wil	  
uitbreiding	  van	  het	  woonlastenfonds	  en	  verhoging	  van	  de	  woonkostentoeslag	  als	  dat	  nodig	  is	  (of	  
tijdelijk	  nodig	  bij	  het	  verlies	  van	  een	  baan).	  En	  ervoor	  zorgen	  dat	  de	  mensen	  die	  de	  bijdrage	  
nodig	  hebben	  die	  ook	  krijgen.	  Dat	  gaat	  de	  gemeente	  doen	  als	  het	  aan	  de	  PvdA	  ligt.	  Bovendien	  wil	  
de	  PvdA,	  net	  als	  o.a.	  in	  Amsterdam,	  afspraken	  maken	  met	  de	  corporaties,	  over	  een	  bijdrage	  van	  
hun	  kant:	  	  
Géén	  huurverhoging	  voor	  deze	  groep!	  	  

Want	  ergens	  kunnen	  wonen	  is	  één	  	  

ergens	  betaalbaar	  kunnen	  wonen	  is	  twee	  	  

en	  voor	  elkaar	  zorgen	  en	  samen	  leven	  in	  Amstelveen	  is	  drie	  	  

zo	  wonen	  we	  prettig,	  zo	  wonen	  we	  prettig	  in	  Amstelveen!	  	  

En	  dat	  brengt	  mij	  bij	  de	  volgende	  gemeenteraadsverkiezingen.	  	  

Samen	  voor	  Amstelveen	  	  

Vandaag	  heeft	  wederom	  aangetoond	  dat	  we	  voor	  belangrijke	  jaren	  staan,	  voor	  essentiële	  keuzes.	  
Keuzes	  die	  om	  plannen	  vragen.	  Plannen	  die	  een	  krachtig	  sociaal	  democratisch	  geluid	  zullen	  laten	  
horen.	  	  
	  

Beste	  partijgenoten,	  collega’s,	  familie,	  vrienden,	  pers	  en	  aanwezigen.	  	  

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

Ik	  voel	  mij	  sociaal	  democraat,	  ik	  voel	  mij	  een	  aanhanger	  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.	  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.	  	  

Sociaal	  rechtvaardig!	  Samen	  met	  iedereen!	  Samen	  voor	  Amstelveen!	  Met	  een	  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.	  	  

	  

	  



Onze	  drie	  belangrijkste	  speerpunten	  verwoord	  ik	  graag:	  	  

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	  
opdracht	  voor	  de	  gemeente	  is	  om	  doelmatig	  en	  betaalbare	  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.	  Tegelijkertijd	  willen	  we	  een	  kwaliteitsslag	  maken.	  Bij	  het	  laten	  uitvoeren	  
van	  zorg-‐	  en	  welzijnstaken	  staat	  voor	  de	  PvdA	  innovatiekracht,	  “out-‐of–the-‐box-‐denken”	  en	  
besparing	  op	  overhead	  ten	  gunste	  van	  uitvoerende	  taken	  voorop.	  De	  PvdA	  zal	  altijd	  zorg	  boven	  
financiën	  stellen	  en	  is	  bereid	  om	  op	  andere	  beleidsterreinen	  concessies	  te	  doen.	  	  

De	  PvdA	  legt	  verder	  de	  focus	  op	  voldoende	  en	  betaalbare	  woningen	  afgestemd	  op	  de	  
woonwensen,	  woonvraag	  en	  toekomstige	  woonvormen	  passend	  bij	  de	  totale	  toekomstvisie	  op	  
Amstelveen.	  Wij	  spraken	  hier	  al	  verder	  uitvoerig	  over.	  	  

De	  PvdA	  wil	  dat	  de	  gemeente	  de	  inwoners	  en	  instellingen	  actief	  bij	  het	  lokaal	  bestuur	  
betrekt.	  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	  ondersteuning.	  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	  ontwikkelingsperspectief	  van	  Amstelveen.	  	  

Bovengenoemde	  speerpunten	  zijn	  onderdeel	  van	  onze	  toekomstvisie:	  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.	  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	  zzp-‐
‘er	  tot	  aan	  ondernemer,	  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.	  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!	  De	  
afgelopen	  jaren	  zaten	  wij	  achter	  in	  de	  bus,	  we	  zaten	  niet	  in	  het	  college.	  	  

Volgende	  periode	  willen	  wij	  aan	  het	  stuur,	  niet	  achter	  in	  de	  bus.	  Omdat	  wij	  geen	  beloftes	  
doen,	  maar	  wel	  verantwoording	  nemen.	  Omdat	  wij	  extra	  attent	  willen	  blijven	  opdat	  dat	  
sociale	  geluid	  in	  Amstelveen	  goed	  geborgd	  zal	  worden	  in	  de	  komende	  jaren.	  	  

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!	  Ik	  dank	  u!	  


