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D66 wil hervormen. Dat is niet makkelijk, maar wel hard nodig. Amsterdam heeft 
meer banen nodig. Meer woningen. Meer geld – en ruimte – voor onderwijs. En 
Amsterdam moet de stadsschuld gaan terugdringen. Om dat te bereiken wil D66 
meer ruimte voor Amsterdammers.  Nu, meer dan ooit, heeft Amsterdam een 
gemeentebestuur nodig dat durft los te laten, durft om de creativiteit van mensen 
en de kunde van professionals de ruimte te geven. Als we dat niet alleen roepen, 
maar ook gaan doen kan de stad geld besparen op een peperduur gemeentelijk 
apparaat. Geld dat nodig is voor meer banen en woningen, betere scholen en 
betere zorg. Hervormen om te kunnen investeren.
 
De Van der Pekbuurt in Noord laat zien dat vertrouwen in Amsterdammers 
gerechtvaardigd is. Tot voor kort stond de buurt bekend als probleemwijk, en dus 
maakte de Van der Pek onderdeel uit van de wijkaanpak. Deze buurt mocht een 
experiment doen: de projecten van de wijkaanpak werden gekozen door mensen 
zelf. De bewoners beoordeelden alle budgetvoorstellen strenger dan de gemeente 
zou doen, en hielden daardoor zelfs geld over. Geen ambtenaar heeft hoeven 
oordelen over de investeringen in de Van der Pek. En toch worden de initiatieven 
gewaardeerd door de buurt, en is de leefbaarheid met sprongen vooruit gegaan. 
 
Hervormen is hard werken. De stad moet weer groeien, meer banen creëren. 
En groei kan alleen maar groene groei zijn. Om de top te bereiken is schone 
lucht net zo belangrijk als cultuur van wereldklasse. Groei kan alleen met een 
flexibele woningmarkt, waarop je met ieder inkomensniveau een woning kan 
huren. En groei betekent investeren in onderwijs voor álle kinderen: of je nou 
een taalachterstand hebt, passend onderwijs nodig hebt, of hoogbegaafd bent. In 
Amsterdam moet je wieg niet bepalen of je de top kan bereiken.
 
D66 biedt geen loze beloftes. Wie zorg nodig heeft, gaat de veranderingen elke 
dag merken. En belastingen zullen in crisistijd niet omlaag gaan, hoe vaak politici 
het ook beloven.  Wij geven geen cadeautjes, maar wel keuzevrijheid: om zelf te 
bepalen wie je zorg verleent. En waar je kind naar school gaat. 
 
In dit programma kunt u onze voorstellen voor hervormingen lezen. Op 19 maart 
is de keuze aan u.

Jan Paternotte,
Lijsttrekker D66 Amsterdam

Voorwoord

Voorwoord
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Economie   
Innovatie, economische groei en het scheppen van ba-
nen is steeds afhankelijker van een goed functionerend 
en dynamisch ’’ecosysteem’’, waarin grote bedrijven, 
start-ups, MKB-bedrijven en zzp’ers elkaar aanvullen. 
Een leven lang werken bij dezelfde werkgever wordt 
steeds meer een leven lang hebben van verschillende 
banen of beroepen. Grootschalige financiers als banken 
en overheden treden terug en nieuwe manieren van 
financiering treden op. Tegelijkertijd verschuift het 
economische zwaartepunt in de wereld waardoor Am-
sterdam te maken krijgt met nieuwe handelspartners, 
gewijzigde goederenstromen en de komst van bedrijven 
en expats, toeristen en studenten met een andere cultu-
rele achtergrond.

Technologie    
Technologische ontwikkelingen volgen elkaar steeds 
sneller op. Wat vandaag revolutionair, nieuw of trendy 
is, lijkt overmorgen alweer gedateerd. Mensen zijn altijd 
en overal verbonden met het internet. 3D-printen zet 
wereldwijd productieverhoudingen op z’n kop. Con-
sumenten worden producenten. Enzovoorts. Dit alles 
verandert de manier waarop Amsterdammers leven, 
zich organiseren, werken en met elkaar communiceren.

Trek naar de stad    
Net als elders in de wereld trekken ook in Nederland 
nog steeds mensen naar de stad. Dit leidt in Amsterdam 
tot een toestroom van mensen (jong en oud), die hier 
voor kortere of langere tijd willen wonen en werken, 
ontspannen en recreëren. Door deze groei wordt 
Amsterdam sterker, drukker en diverser. Steden zijn 
steeds meer de centra van groei en verandering. Steden 
zoeken elkaar op in netwerken: verbanden van steden, 
die elkaar wereldwijd aanvullen en versterken. Voor de 
toekomst van Amsterdam is het van belang om interna-
tionaal georiënteerd te blijven en aansluiting te hebben 
met de belangrijkste stedelijke gebieden in de wereld.

Grondstoffen en energie    
De hoeveelheid grondstoffen en fossiele energiebronnen 
zijn eindig. De grotere welvaart in de wereld zorgt op 
termijn voor toenemende schaarste en vervuiling. Daar 
hoeven we niet op te wachten. Het stenen tijdperk hield 
immers ook niet op omdat er geen stenen meer waren, 
maar omdat er betere alternatieven waren. Die zijn er 
nu ook. Energiebesparing, duurzame energieopwek-
king, –woningbouw en –mobiliteit en hergebruik van 
afval en reststromen. Amsterdam kan kansen grijpen op 
dit gebied.

Radicale decentralisatie    
Bewoners en ondernemers krijgen steeds meer moge-
lijkheden. Worden actiever. Mondiger. Uiteenlopende 
(burger)initiatieven tonen aan dat veel zaken sneller en 
beter geregeld kunnen worden als mensen de ruimte 
krijgen. Het maakbaarheidsdenken van zowel links als 
rechts heeft in Amsterdam aantoonbaar niet gewerkt. 
De gemeente kan en moet niet alles willen regelen of 
reguleren. De economische crisis dwingt de gemeente 
om extra kritisch na te denken over wat zij nog kan 
uitvoeren. Uiteraard blijft er een belangrijke rol voor de 
gemeente weggelegd. Deze wordt echter wel bescheide-
ner, zij treedt terug.

 Amsterdam: Unieke wereldstad 
Amsterdam is een unieke wereldstad: divers, compact, internationaal en tolerant. Een geweldige stad om in te 
leven, wonen en werken, ongeacht achtergrond, inkomen of opleidingsniveau. Er is volop bedrijvigheid, ruimte 
voor innovatie en een buitengewoon rijk cultureel aanbod: onze stad heeft het allemaal. Hierdoor is Amsterdam een 
magneet voor ondernemende mensen die willen wonen, werken of verblijven in deze mooie stad gebouwd op palen. 
D66 is optimistisch over de toekomst van Amsterdam. 

 Amsterdam in 2030 
D66 wil een duurzaam beleid en denkt voorbij de 
politieke termijn van vier jaar. Het Amsterdam dat D66 
in 2030 voor zich ziet, is een stad waar mensen met 
uiteenlopende achtergronden wonen en samenkomen 
om zich te ontwikkelen, om te ondernemen, waar kunst 
en cultuur bloeien en de creatieve sector bruist. Een 
open en gastvrije stad waar Amsterdammers kunnen 
leven op een manier die past bij hun individuele situatie 
en mogelijkheden. 

Een stad met volop lokale werkgelegenheid op het 
gebied van handel en zakelijke dienstverlening, horeca 
en toerisme, ICT en creatieve industrie. Een internatio-
naal en regionaal knooppunt. Met een verdiencapaciteit 
die publieke voorzieningen van hoog niveau mogelijk 
maakt. Met uitstekend onderwijs dat iedereen (een 
leven lang) laat participeren, talent laat excelleren en 
naadloos aansluit op de arbeidsmarkt.

In 2030 is de Amsterdamse woningmarkt weer vlot 
getrokken en biedt deze ruimte aan iedereen: sociale 
huur voor Amsterdammers met een laag inkomen, vrije 
sector huurwoningen voor mensen die niet willen of 
kunnen kopen en flexibel willen zijn. En een duurzaam 
aanbod van koopwoningen. Meer Amsterdammers 
vinden daardoor een woning die bij hun situatie past. 
De woningen zijn bovendien energiezuinig of zelfs 
energieneutraal. 

Het openbaar bestuur is een betrouwbare en trans-
parante partner die Amsterdammers met raad en 
daad ondersteunt, en ruimte laat voor initiatieven van 
mensen, bedrijven en organisaties. De gemeente is dan 
natuurlijk financieel gezond en werkt al 16 jaar aan het 
afbouwen van de schuldenlast. Door hervormingen is er 
jaarlijks meer geld beschikbaar voor belangrijke invest-
eringen in onderwijs, zorg, werk en modale huur.

Visie

 Uitdagingen 
 voor de toekomst 
Amsterdam staat ook voor grote uitdagingen, op de 
korte én lange termijn. De werkloosheid en armoede 
nemen toe. Er kunnen veel scholen in Amsterdam ster-
ker worden en meer ruimte krijgen om uit te blinken. 
Er is een te beperkte vrijheid in schoolkeuze. Falend 
beleid heeft de Amsterdamse woningmarkt in het slot 
gegooid. De gemeente heeft de afgelopen jaren te weinig 
hervormd, waardoor nu ruimte voor investeringen 
ontbreekt. De decentralisaties op het gebied van werk 
en inkomen, gezondheid en welzijn en jeugdzorg zullen 
veel gaan vergen van de Amsterdammers die ermee te 
maken krijgen.

Daarnaast zijn er zaken waar Amsterdammers elke 
dag mee te maken hebben en waar de gemeente beter 
werk kan leveren. Bewoners, ondernemers en bezoekers 
vragen zich af: Hoe krijg ik in de toekomst een baan of 
een huis? Waarom is de stad niet schoon? Waarom is 
de oostelijke metrolijn iedere zomer dicht? Wat doet de 
gemeente om mijn wijk veiliger te maken? Enzovoorts. 
D66 wil laten zien dat het beter kan. Met antwoorden 
die praktisch en stimulerend zijn. Met meer ruimte voor 
Amsterdammers. Door te hervormen waar noodzake-
lijk. Niet alleen voor de problemen van vandaag, maar 
juist ook gericht op de ontwikkeling van Amsterdam op 
de langere termijn. De keuzes die we nu samen maken, 
bepalen voor een belangrijk deel hoe Amsterdam er 
over tien of twintig jaar uitziet. Het perspectief van de 
wereldstad Amsterdam in 2030 begint vandaag.

Visie
 Ontwikkelingen om ons heen 
Amsterdam, Nederland en de wereld om ons heen zijn continu in beweging. Bepaalde voor Amsterdam belangrijke 
trends tekenen zich daarbij af. Sommige mensen zien deze trends als bedreiging. Wij zien in deze ontwikkelingen 
juist kansen voor de stad.
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Nieuw eigenaarschap en verbondenheid     
De gemeente trekt zich op steeds meer fronten terug. 
Dit biedt bewoners en ondernemers kansen deze taken 
op te pakken. Uit onderzoek blijkt dat het aantal bedrij-
ven met een maatschappelijk doel de komende tien jaar 
drie tot vier keer zo groot wordt. In Amsterdam weten 
betrokken partijen elkaar steeds beter te vinden. Zij ver-
binden zich met elkaar, starten bedrijven en projecten. 
Een nieuw type eigenaarschap en onderlinge verbon-
denheid manifesteert zich. Dit draagt bij aan flexibiliteit 
en vraagt om meer vertrouwen en minder regels.

Klein is het nieuwe groot    
De tijd waarin grote, centraal aangestuurde projecten 
en uitvoering door de gemeente of grote organisaties de 
enige of dominante manier van werken was is voorbij. 
De resultaten waren niet altijd goed, het geld ervoor 
ontbreekt en er zijn voldoende alternatieven. Er moet 
veel meer ruimte komen voor kleine veranderingen, die 
bij elkaar opgeteld een grote beweging in gang kunnen 
zetten. Betrek nieuwe spelers, beloon innovatie, werk 
aan een cultuuromslag die ruimte geeft aan experimen-
teren, proefprojecten, bijsturen, stopzetten van wat niet 
werkt en uitbouwen van wat wel werkt. 

Duurzame economie    
Amsterdam moet volgens D66 maximaal inzetten op 
duurzaamheid. Daarbij gaan werkgelegenheid en duur-
zaamheid hand in hand. Een koolstofarme samenleving 
gebaseerd op hergebruik van grondstoffen en groene 
energie is in onze ogen de enige weg naar duurzame 
werkgelegenheid en een gezonde economie op de lange 
termijn. Door nieuwe manieren van produceren en con-
sumeren te bedenken en toe te passen kan Amsterdam 
op termijn flexibeler, schoner en competitiever worden.

Open en creatieve omgeving   
Nieuwe vormen van eigenaarschap, kleine initiatieven 
die de kans krijgen uit te groeien en de overgang naar 
een duurzame economie vragen om een open geest, 
creatief denken, mensen die over de eigen grenzen heen 
kijken. D66 is de partij van ondernemen, innoveren, 
uitgaan én verstandig beleid. Open, creatief en profes-
sioneel. Dat is de sfeer die wij onze stad toewensen. 
D66 zet zich daarom in voor de toegankelijkheid van 
Amsterdam voor creatief talent. Dat betekent ook dat 
mensen zichzelf moeten kunnen zijn en zich zo snel 
mogelijk thuis voelen in hun nieuwe omgeving.

De faciliterende gemeente    
De samenleving gaat terecht steeds meer uit van de 
eigen kracht van bewoners en ondernemers, ook wel 
burgerkracht genoemd. Daarbij gaat het niet om bezui-
nigen, maar om het effectief organiseren van de (denk)
kracht die Amsterdam rijk is. Gebruik maken van de 
kracht in een wijk waar inwoners hun eigen zwembad 
runnen bijvoorbeeld. De rol van de gemeente is die van 
partner en niet een van ‘in alles voorop gaan’. Waar 
nodig moet de gemeente partijen faciliteren, voorwaar-
den scheppen en bovenal barrières wegnemen. Waar 
dat wenselijk is, zal de gemeente de richting aangeven 
die ons gezamenlijk belang dient. En waar dat voort-
vloeit uit haar publieke taak moet de gemeente voor 
zover nodig zorgen voor voorzieningen, handhaving en 
bescherming van (mensen)rechten.

Ruimte voor Ontplooiing    
D66 wil dat iedere Amsterdammer zich maximaal kan 
ontplooien. Dat mensen kansen kunnen pakken en 
hun mogelijkheden volledig kunnen benutten. In elke 
fase van hun leven. De basis daarvoor wordt gelegd in 
goed onderwijs voor ieder individu. Goed onderwijs 
biedt Amsterdammers niet alleen de beste kans op de 
baan die ze later willen hebben, het zorgt er mede voor 
dat mensen weten wat ze willen, ontdekken waar ze 
goed in zijn en waar hun passie ligt. Kunst, cultuur en 
sport kunnen het leven daarbij verder verrijken. Een 
bruisende culturele en creatieve sector maakt originele 
gedachten, innovaties, contacten en ontwikkelingen 
mogelijk. Ruimte voor ontplooiing betekent bovendien 
welvaart delen en kwetsbare mensen, die minder eigen 
mogelijkheden hebben, hun baan kwijt zijn geraakt 
en in schulden verkeren of extra zorg vragen, in staat 
te stellen volwaardig deel te (blijven) nemen aan de 
maatschappij. 

Ruimte voor Werken en Wonen    
D66 wil meer banen voor Amsterdammers. D66 wil 
dat zoveel mogelijk mensen werken en meedoen. 
Daar worden we allemaal beter van. Bedrijven creëren 
banen en daarom wil D66 het aantrekkelijk maken van 
Amsterdam voor bedrijven, ondernemers en talent. 
Zodat de internationale bedrijven naar onze stad blijven 
komen. Daarom willen wij dat de overheid mensen en 
bedrijven de maximale ruimte en kansen biedt, zodat 
zij het beste uit zichzelf en anderen kunnen halen. Met 
die verdiencapaciteit wil Amsterdam inzetten op meer 
woningen, juist voor middeninkomens omdat daar een 
tekort aan is. Voor een toekomstbestendige economi-
sche groei  moet Amsterdam in de komende jaren de 
omslag maken naar een werkelijk duurzame economie 
en duurzame bouw. Dit leidt tot nieuwe en innovatieve 
bedrijvigheid en lokale werkgelegenheid. 

Ruimte voor Groene Groei    
D66 wil een schone en leefbare stad voor alle Amster-
dammers. De nieuwe tijd vraagt om aanpassingen. 
Daarvoor moeten we duurzaam groeien. Hierdoor 
wordt het mogelijk de investeringen die met deze 
transitie samenhangen op te brengen. Groene groei 
betekent niet alleen een innovatieve, milieuvriendelij-
ke economie, maar ook ruimtelijke ordening met oog 
voor een groene en leefbare omgeving. De stad heeft 
hierdoor een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor mens 
en bedrijf. Duurzame, energieneutrale woningen. Mo-
biliteit die mensen van A naar B brengt zonder onnodig 
het milieu te belasten. Er is geen keuze tussen groei of 
duurzaamheid. Blijvende winst voor onze stad zit in de 
integrale transitie van onze economie, bebouwde omge-
ving en infrastructuur naar duurzaamheid, naar ruimte 
voor groene groei.

Ruimte voor Vrijheid    
D66 wil dat iedere Amsterdammer zijn of haar leven 
naar eigen inzicht in kan richten. Zichzelf kan zijn. 
Zich uit kan spreken. Amsterdam profileert zich van 
oudsher als vrije stad. Soms staan de mensenrechten 
en vrijheden onder druk. Burgers en gemeente moeten 
zich dan samen sterk maken voor de bescherming van 
onze gedeelde waarden. Het betekent ook dat Am-
sterdammers zich veilig moeten voelen in de stad. Op 
straat, in de buurt, thuis, op het werk, op school of in 
het uitgaansleven. Dat er geen discriminatie is, overlast 
wordt aangepakt en er een effectief drugs- en prostitu-
tiebeleid is. De gemeente doet niet meer alles zelf, laat 
burgers participeren, democratische controle uitoefe-
nen en geeft op een open, creatieve, nieuwsgierige én 
verstandige manier invulling aan de veranderende rol, 
taak en organisatie van de gemeente Amsterdam. Om te 
kunnen blijven investeren in onderwijs, zorg en modale 
huur zijn dringend hervormingen nodig en dient de 
schuldpositie van de gemeente verminderd te worden.

 Oplossingsrichtingen 
De visie van D66 voor Amsterdam is ambitieus, de uitdagingen daarbij groot en de invloed van de belangrijkste 
trends ingrijpend. In een steeds sneller veranderende wereld is het voor Amsterdammers en de gemeente dan 
ook van belang om flexibel te zijn en zich zo snel mogelijk aan te kunnen passen aan gewijzigde omstandigheden. 
D66 kiest daarom voor oplossingsrichtingen en maatregelen die de flexibiliteit en het aanpassingsvermogen van 
Amsterdam en Amsterdammers versterken. Alleen dan kan Amsterdam succesvol veranderen in de duurzame 
samenleving van 2030 en daarna.

 Ruimte voor Amsterdammers 
 

D66 streeft naar ruimte voor alle Amsterdammers. Ruimte kan hierbij op verschillende niveaus gezien worden. 
Ruimte voor Amsterdammers om zich te kunnen ontwikkelen. Ruimte voor de stad om kwalitatief en duurzaam 
verder te groeien. Ruimte voor vrijheid door Amsterdammers zichzelf te laten zijn, te beschermen en te laten 
participeren.
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Ruimte

Ontplooiing
Voor

Rijksbezuinigingen én decentralisatie 
vragen om hervormen.

De zorgvrager staat centraal.

Eerlijk speelveld voor zorgaanbieders en 
nieuwe, kleine en innovatieve spelers.

>

>

>

Bezuinigingen terugdraaien en inzetten 
voor het stimuleren van cultureel 
ondernemerschap in de stad.

Kunst en cultuur moet toegankelijk zijn 
voor alle Amsterdammers

Inzetten op kinderen en jongeren als 
creatieven van de toekomst.

>

>

>

Maatwerk voor ieder kind en eigen unieke 
talenten.

Leraren verdienen de ruimte om hun vak 
uit te oefenen.
Kwaliteit van onderwijs is meer dan de 
CITO-score.

>

>

>

Onderwijs is maatwerk Zorgvrager centraal

Cultuur als kernwaarde
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Maatwerk voor ieder kind en eigen 
unieke talenten.
Leraren verdienen de ruimte om hun 
vak uit te oefenen.
Kwaliteit van onderwijs is meer dan 
de score op de CITO-toets.

>

>

>

Door onderwijs kunnen mensen het beste uit zichzelf halen. 
Het draagt bij aan kennis, maar zorgt ook voor zelfbewuste en 
zelfredzame burgers. Volgens D66 is onderwijs dan ook de sleutel tot 
zelfontplooiing en draagt daardoor bij aan de gelijkwaardigheid van 
mensen. Ieder mens heeft verschillende talenten en verschillende 
capaciteiten. Om iedereen gelijke kansen te geven, pleit D66 voor 
meer aandacht voor individuele talentontwikkeling. Dat wil zeggen 
dat ieder individu zich op zijn eigen niveau, op zijn eigen manier en in 
zijn eigen tempo moet kunnen ontwikkelen. Het vraagt om maatwerk. 
D66 wil daarbij startverschillen minimaliseren en talentontwikkeling 
optimaliseren. 
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De aandacht om achterstand in kwaliteit van onderwijs 
weg te werken, gaat traditioneel uit naar het eman-
ciperen van zwakke scholen. Er moet echter ook oog 
zijn voor meer uitdaging bij kinderen die het heel goed 
doen op school. D66 is voor Integrale Kindcentra (IKC), 
waar een totaalpakket aan ontwikkelingsmogelijkheden 
wordt aangeboden (kinderopvang, VVE, buitenschool-
se opvang, sport en cultuur). Door dit brede aanbod 
kan de school beter inspelen op individuele behoeften, 
talenten stimuleren en eventuele achterstanden tijdig 
signaleren.

Integratie van vroeg- en voorschoolse educatie     
Voor D66 hebben kinderen een leerrecht vanaf 2,5 
jaar. Kinderopvang, peuterspeelzalen moeten worden 
geïntegreerd. Bij voorkeur in een integraal kindcentrum 
zodat de educatie op elkaar aansluit en er vanaf 2,5 
jaar gewerkt kan worden met een doorlopende leerlijn. 
Voorzieningen voor kinderen komen hier zo veel moge-
lijk samen. Gekeken wordt naar de instroom van 0-2,5 
jaar, bij voorkeur is de opvang en zorg voor deze groep 
baby’s gekoppeld aan school zodat ouders en kinderen 
vanaf vroege leeftijd te maken hebben met een pedago-
gisch klimaat. 

Stimuleren van eigen talentontwikkeling    Voor 
alle kinderen wil D66 maatwerk leveren. Extra aanbod 
om te werken aan (taal)achterstanden of juist excellen-
tie zoals hoogbegaafdheid moeten een plaats krijgen. 
Dit past goed in het brede dagpakket van het Alles-
in-één-school. Ook kinderen die naast hun school al 
een vooropleiding van bijvoorbeeld een dansschool of 
sportacademie volgen. Zij moeten hiervoor de ruimte 
krijgen. 

Extra ondersteuning en taalonderwijs    D66 wil 
scholen ondersteunen om kinderen met een taalachter-
stand te helpen. Dit zou ook moeten gelden voor kin-
deren die meertalig zijn of willen worden. Hierbij kun 
je denken aan het bieden van extra begeleiding voor 
Nederlandse taal. Maar ook het introduceren van een 
vreemde taal zoals het Engels. Het is van belang deze 
ondersteuning te organiseren binnen het curriculum 
van de scholen en op maat.

Brede buurtscholen    D66 is hier wegens het 
uitgebreide takenpakket groot voorstander van en wil 
er graag meer zien in Amsterdam. Niet alle samenwer-
kingspartners hoeven onder één dak te zitten. Ook in 
een buurt kunnen scholen, kinderopvangopvang, mu-
ziekschool, sportvereniging en anderen samenwerken 
aan een integraal dagaanbod voor kinderen gericht op 
talentontwikkeling. Bovendien kan het efficiënter orga-
niseren van naschoolse activiteiten veel rust opleveren 
voor kinderen en families. 

Leerrecht en Passend Onderwijs    Scholen zijn 
bezig met de invoering van de Wet Passend Onder-
wijs, waarbij elk kind zoveel mogelijk in het reguliere 
basisonderwijs les krijgt van leraren en betrokkenen die 
sneller en eerder onderwijs op maat kunnen bieden. De 
schoolbesturen die zo’n dertig miljoen in Amsterdam 
te besteden hebben aan het personeel en het passend 

onderwijs hebben gezamenlijk de taak om voor elk kind 
een plek te garanderen. Deze nieuwe zorgplicht moet 
ervoor zorgen dat ouders van bijvoorbeeld een zorgleer-
ling niet langer tal van scholen af moeten eer zij ook een 
plekje krijgen. 

Uitval voorkomen    Schooluitval moet bestreden 
worden door het strak handhaven van de leerplicht. 
Maar kinderen moeten ook ondersteund worden in hun 
schoolkeuze, stapelen moet worden vergemakkelijkt en 
er moet risicogestuurd worden gehandhaafd. 

Leraren maken het onderwijs
De wereld om ons heen verandert razendsnel, zo ook 
de kwalificaties en competenties die we verwachten 
van scholieren en studenten. Daarom vindt D66 dat 
ook docenten zich, net als andere beroepsgroepen, zich 
moeten blijven ontwikkelen. Initiatieven als kennisde-
ling (open klassen) en intervisie worden toegejuicht. 
Maar zeker zo belangrijk is bijscholing in nieuwe kennis 
en vaardigheden, zowel nieuwe inzichten in bijvoor-
beeld didactiek als ook omgang met nieuwe (technolo-
gische) middelen, die vaak wel aanwezig zijn, maar niet 
gebruikt worden. Keuzevrijheid, individuele ideeën over 
de versterking van de eigen professionaliteit en samen-
werking met Amsterdamse gedragswetenschappers en 
pedagogen staat hierbij voorop. Geen verplichte beperk-
te klassen die vanuit het stadhuis bedacht worden, maar 
een versterking vanuit het veld zelf. 

Kwaliteitsbeleid voor leraren in het basison-
derwijs    D66 Amsterdam wil het kwaliteitsbeleid in 
samenspraak met leraren, schoolbesturen en directies 
aanpassen. Scholen moeten weer zelf verantwoordelijk 
worden; het stadhuis bepaalt nu teveel hoe er lesge-
geven moet worden. De kwaliteit moet natuurlijk wel 
op orde zijn. Geen zwakke scholen, maar ruimte voor 
verbetering en excellentie. Het budget vanuit de Kwa-
liteitsaanpak Basisonderwijs Amsterdam (KBA) moet 
verhoogd worden, zodat leraren via een Lerarenfonds 
extra Amsterdamse (pedagogische) cursussen kunnen 
volgen. De landelijke Lerarenbeurs volstaat hiervoor 
niet, daar gaat het om erkende bachelor- of masterop-
leidingen.

Het Lerarenfonds zorgt voor bijscholing van 
docenten    D66 wil ook investeren in de kwaliteit van 
docenten op het voortgezet onderwijs. D66 wil, net als 
de gemeente Den Haag, een Lerarenfonds. Zo kunnen 
we docenten die nog niet bevoegd zijn stimuleren om 
een eerste- of tweedegraads bevoegdheid te halen. 
Docenten die een cursusprogramma willen volgen, 
kunnen ook een aanvraag doen. Digitalisering: D66 wil 
het gebruik van digitale instrumenten en methoden 
aanmoedigen, zowel om het onderwijs te verbeteren als 
ook de werkdruk van leraren te verlichten.

Minder administratie docenten moeten volgens D66 
voldoende tijd hebben om aan alle kinderen in de klas 
zoveel mogelijk kansen te geven. Helaas blijkt dat er 
veel kostbare tijd verloren gaat aan vergaderingen en 

wordt wat de leerkracht zelf van belang vindt. D66 wil 
onderwijs waar ruimte is voor de eigen professionaliteit 
van leerkrachten, als het gaat om de invulling van het 
vak. Zelfreflectie op basis van praktijkervaringen (‘evi-
dence-based’ onderwijsmethoden) hoort daar vanzelf-
sprekend bij.

Volgens D66 is het onderwijssysteem nooit af en net 
als de maatschappij voortdurend in ontwikkeling. D66 
investeert daarom in onderwijskansen, in het wegwer-
ken van onderwijsachterstanden, en in faciliteiten die 
het geven van goed onderwijs mogelijk maken. Het 
beste onderwijs wordt niet bedacht op het stadhuis, 
maar door de mensen die elke dag met onze kinderen 
aan de slag zijn. 

Het gaat om de kinderen
D66 wil maatwerk voor ieder kind. Talentontwikkeling 
begint al tijdens de Voorschoolse en Vroegschoolse 
Educatie (VVE). Wanneer kinderen hier vanaf 2,5 jaar 
aan deelnemen – zo blijkt in onze buurlanden – wordt 
een betere start gemaakt in het voltijds basisonderwijs. 
Ook vanwege de ontwikkeling van eigen talenten is 
het belangrijk dat bij voorschoolse trajecten segregatie 
op vroege leeftijd wordt ondervangen en voorkomen. 
Budgetten worden niet langer losgekoppeld, maar ge-
bundeld zodat alle kinderen recht krijgen op een goede 
opvang en plezierig en goed peuteronderwijs.

Te vaak worden scholen opgezadeld met allerlei 
nieuwe taken zonder daarin gefaciliteerd te worden, 
waardoor een politieke impuls ten koste gaat van het 
onderwijs. Daarom is het belangrijk dat de school geen 
extra taken en verantwoordelijkheden krijgt, zonder 
extra budget. De gemeente moet budget vrijmaken voor 
coördinatoren die de samenwerking tussen school, peu-
terspeelzaal en (buitenschoolse) opvang coördineert. 

De afgelopen jaren heeft de gemeente steeds meer taken 
op het gebied van onderwijskwaliteit naar zich toe ge-
trokken. Bij de aanpak van zwakke scholen vergat de ge-
meente de dialoog met leraren en andere betrokkenen, 
waardoor het onderwijs teveel gericht is geraakt op twee 
kerncompetenties en teveel onderwijsbeleid bedacht 
is op het stadhuis. Nu is het tijd om het onderwijs nog 
beter te maken door de relatie tussen wetenschappers 
en de praktijk van leraren, ouders, schoolbestuurders 
en andere direct betrokkenen structureel te verstevigen. 
D66 wil leren van innoveren in de klas: onderzoeken 
wat er wel en niet goed gaat in de praktijk en investeren 
in structurele kwaliteitsverbetering, waarbij er gekeken 

Amsterdam als internationale broedplaats van innovatief en creatief 
talent heeft de positie om een voorbeeldfunctie te vervullen. Van 
essentieel belang hierbij zijn goede opleidingen (die aansluiten 
op de arbeidsmarkt) en voldoende stageplekken. Dit gaat ook de 
jeugdwerkloosheid en tekorten op de arbeidsmarkt tegen. De gemeente 
moet hierin een rol blijven spelen, onder andere op gebied van leer-
werktrajecten en het samenbrengen van scholen en ondernemingen 
gericht op structurele, lange termijn trajecten. Dit voorkomt onnodige 
werkloosheid. Vervolgens wil D66 dat een leven lang leren ervoor zorgt 
dat mensen beter gewapend zijn tegen de snel veranderende, flexibele 
arbeidsmarkt, waarbij jaar in jaar uit hetzelfde werk doen niet meer 
vanzelfsprekend is. Het is nodig dat Amsterdam als kenniseconomie 
vooroploopt in de wereld. 

Alles-in-één-school  
 

De eerste levensjaren van een kind zijn bepalend. 
Landelijk wil D66 hervormingen binnen het opvang- en 
onderwijssysteem voor kinderen tot aan groep 3, waar-
onder een leerrecht vanaf 2,5 jaar. Wij pleiten voor een 
voor- en vroegschoolse periode, die zodanig is opgezet 
dat alle kinderen zich breed kunnen ontwikkelen en de 
combinatie van zorg en werk van jonge gezinnen wordt 
ondersteund.

In een Alles-in-één-school krijgen kinderen een 
totaalpakket aan ontwikkelingsmogelijkheden. Naast 
het reguliere onderwijs biedt het Alles-in-één-school 
ook kinderopvang, voorschoolse educatie, buiten-
schoolse opvang, sport en cultuur onder één leiding. 
Door dit brede aanbod kan de school beter inspelen op 
individuele behoeften, talenten stimuleren en eventuele 
achterstanden tijdig signaleren. De combinatie van zorg 
en werk van ouders wordt vergemakkelijkt. Zo krijgt het 
onderwijs en de school bovendien een spilfunctie in de 
wijk. D66 wil dat de school geen extra taken en verant-
woordelijkheden krijgt, zonder extra budget.
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(onnodige) administratie en rapportages die niet altijd 
te maken hebben met de kwaliteit van het onderwijs. 
Landelijk wil D66 daarom af van rigide urennormen. 
De relatie tussen het aantal lesuren en de kwaliteit van 
het onderwijs is namelijk imperfect. Leraren moeten 
meer vrijheid hebben om te beoordelen hoe en wanneer 
zij leerlingen begeleiden. Amsterdamse bureaucratie, 
die niet leidt tot betere sturing op de kwaliteit, moet 
verdwijnen. 

Discriminatie van docenten    D66 vind het ontoe-
laatbaar dat scholen bij hun aannamebeleid discrimine-
ren of dat docenten wordt gestimuleerd zaken als religie 
of seksuele oriëntatie verborgen te houden.

Toegankelijkheid en 
transparantie van kwalitatief 
onderwijs
Goed en toegankelijk onderwijs is van groot belang. 
Hiervoor zijn inzichtelijke kwaliteitseisen, goed taalon-
derwijs, onderhouden gebouwen en vrije schoolkeuze 
van groot belang. Daarnaast is D66 tegenstander van 
een centraal toelatingsbeleid als manier om segregatie 
in het onderwijs van bovenaf tegen te gaan. Er moet 
rechtsgelijkheid zijn bij de plaatsing van kinderen. Een 
centraal aanmeldsysteem, waarbij je pas vanaf drie jaar 
een kind kunt aanmelden zorgt voor een eerlijke keu-
zevrijheid. Eerder betekent niet langer meer keus. Het 
aanmeldingsbeleid t.a.v. plaatsing of – als de gemeente 
genoodzaakt is om toch te loten -moet sowieso altijd 
van te voren inzichtelijk zijn voor ouders. Goede scho-
len moeten juist met behulp van de gemeente kunnen 
uitbreiden en dependances stichten.

Inzichtelijke kwaliteitseisen    De kwaliteit van een 
school bepaal je niet aan de hand van de Cito-score. 
Daarom wil D66 graag dat de gemeente samen met de 
scholen betere kwalitatieve criteria gaat opstellen, om 
scholen zo beter met elkaar de kunnen vergelijken. Ge-
keken wordt in hoeverre buurtinitiatieven en talentpro-
gramma’s meegenomen kunnen worden.

Vrije schoolkeuze in het basisonderwijs    D66 
wil dat elk kind naar de school van zijn of haar keuze 
kan gaan. Scholen met veel aanmeldingen moeten 
kunnen uitbreiden. Lukt dit niet, dan moeten criteria 
worden gehanteerd die transparant zijn en eerlijke 
kansen bieden, zoals broers en of zussen op school.. 
Een centraal toelatingsbeleid waarbij ouders niet vanuit 
Passend Onderwijs of praktische zaken (zoals co-ouder-
schap) buiten hun buurt op een school terecht kunnen, 
is niet iets wat D66 voorstaat. Wanneer totale vrijheid 
niet mogelijk is en loting noodzakelijk is moet er ruimte 
zijn om tenminste uit drie scholen te kunnen kiezen, 
van bijzonder tot openbaar.

Vrije schoolkeuze in het voortgezet onderwijs 
Op dit moment kunnen leerlingen zich aanmelden bij 
één middelbare school. Bij meer aanmeldingen dan 
plaatsen, wordt er geloot. Amsterdamse leerlingen die 

zijn uitgeloot bij de school van hun eerste keuze worden 
automatisch opgenomen in een stedelijk toewijzingssys-
teem. Kinderen worden niet meer in een loting systeem 
gestopt. D66 wil ook hier eerst zoeken naar mogelijk-
heden voor dependances van scholen met veel aanmel-
dingen. Indien een extra locatie niet mogelijk blijkt, wil 
D66 dat ouders en leerlingen in het vervolg tenminste 
een top 3 op kunnen geven, zodat zij meer kans hebben 
op een school terecht te komen die zij zelf hebben geko-
zen (‘matching’).

Herbestemming krimpende scholen    In het 
geval van krimpende leerlingaantallen moeten delen 
van schoolgebouwen met minimale aanpassingen voor 
andere doeleinden bruikbaar zijn, bijvoorbeeld als kin-
derdagverblijf, kantoor of buitenschoolse opvang. 

Schoolgebouwen    Zowel leerlingen als leerkrachten 
presteren het beste in goede en gezonde schoolgebou-
wen. D66 Amsterdam vindt daarom dat alle Amster-
damse scholen moeten voldoen aan de bouwkundige, 
onderwijskundige, gezondheids- en milieu-eisen van 
deze tijd. Wat D66 betreft krijgt het renoveren of 
herbouwen van verouderde scholen prioriteit. Goede 
schoolgebouwen zijn bovendien flexibel en multifunc-
tioneel om in te kunnen spelen op de behoefte van het 
moment. Scholen moeten altijd een aanvraag voor extra 
ruimte(s) voor kunnen doen als leerlingen hierdoor 
beter onderwijs op maat krijgen. Nu is differentiëren 
soms moeilijk omdat er gewoon geen ruimte is voor 
extra uitleg. 

Kleine klassen    D66 spreekt een voorkeur uit voor 
kleine klassen, zowel in het primair als in het voortgezet 
onderwijs. Anonimiteit draagt niet bij aan de veilige 
leeromgeving die leerlingen nodig hebben. D66 blijft 
zich verzetten tegen sluipende landelijke bezuinigin-
gen die schoolbesturen dwingen om meer kinderen in 
een groep te plaatsen om de kosten te kunnen blijven 
betalen. 

Doorstromen    Scholen in het voortgezet onderwijs 
en beroepsonderwijs hebben ook een verantwoorde-
lijkheid om kinderen te helpen bij de keuze voor een 
vervolgopleiding.D66 wil de kwaliteit van scholen ook 
afmeten aan het succes van hun leerlingen in het ver-
volgonderwijs. Stapelen van bijvoorbeeld vmbo-tl naar 
de havo moeten we stimuleren, niet afremmen vanuit 
het idee van kostenbesparing. 

Goed bestuur van scholen
Voor goed onderwijs zijn niet alleen docenten, maar ook 
een goed bestuur van cruciaal belang. De code Goed Be-
stuur die een aantal jaar geleden landelijk is ingevoerd 
zorgt ervoor dat er meer aandacht is voor de manier 
waarop een school goed bestuurd moet worden. Echter 
tonen recente financiële debacles in zowel het primair  
als het voortgezet onderwijs  aan, dat de gemeente een 
rol heeft bij het borgen van de  financiële gezondheid 
van scholen. Zodoende moet er meer transparantie 
komen in de financiën en prestaties van de schoolbe-

sturen. Geld voor onderwijs moet ook daadwerkelijk 
bijdragen aan de kwaliteit van onderwijs en elke uitgave 
uit het onderwijsbudget zou daaraan moeten bijdragen. 
Een verhoging van ouderbijdragen mag geen stoplap 
zijn voor financieel wanbeheer of hoge overheadkos-
ten. D66 wil dat de gemeente structureel en regelmatig 
gesprekken voert met schoolbesturen en de gemeen-
schappelijke medezeggenschapsraden (gmr-en) over de 
meerjarenbegrotingen, waarbij een jaarlijkse verant-
woording normaal wordt. 

Medezeggenschap serieus nemen    Leerlingen, 
ouderraden, docenten en ondernemingsraden spelen 
een belangrijke rol om het niveau van de school op 
pijl te houden. Indien de kwaliteit van een school niet 
blijkt te voldoen, wil D66 samen met de betreffende 
school, ouders, docenten en leerlingen een individueel 
verbeterplan opstellen, gebaseerd op maatwerk zoals 
dat nu in de gemeente Den Haag gebeurt. D66 is tegen 
opgelegd dictaat vanuit de gemeente zoals nu te veel in 
Amsterdam gebeurt. 

Jaarlijkse verantwoording    D66 is voorstander 
van een jaarlijkse verantwoording van Amsterdamse 
schoolbesturen met meer aandacht voor financiële 
kengetallen. Het oormerken van gelden voor onderwijs-
doeleinden verdient de aanbeveling (ook voor tijdsbe-
stedingen als cultuur, sport, etc.). 

Inspraak bij besteding van onderwijsmiddelen 
De begroting moet meer in samenwerking met leer-
lingen, docenten en ouders worden opgesteld. Niet 
achteraf om instemming vragen, maar gezamenlijk 
keuzes maken. 

Passend Onderwijs    De invoering van de wet op het 
passend onderwijs op de scholen heeft het gevaar een 
bureaucratisch web te worden. D66 ziet er op toe dat 
scholen niet belast worden met onnodige bureaucratie. 
Het geld moet zoveel mogelijk ten goede komen aan de 
leerlingen en de professionals die met deze zorgleer-
lingen werken. Scholen krijgen achteraf verantwoor-
dingsplicht over de bestede budgetten. De gemeente 
heeft formeel geen instemmingsrecht op het onder-
steuningsplan (waarbij de schoolbesturen invulling van 
Passend Onderwijs Amsterdam/Diemen weergeven), 
maar de gemeente heeft wel adviesrecht. D66 houdt de 
(beleids)invoering scherp in de gaten en onderhoudt 
nauw contact met de Ondersteuningsplanraad van ou-
ders en leraren. D66 wil knelpunten blijven signaleren 
en schoolbesturen prikkelen om in de toekomst sneller 
gezamenlijk passende oplossingen te vinden. Belangrij-
ke aandachtspunten zijn fysieke ruimte voor Passend 
Onderwijs. Scholen moeten meer geld krijgen om 
bijvoorbeeld stilteruimtes te maken. D66 wil daarom 
een investeringsplan om scholen te helpen de nodige 
investeringen te doen. Verder is de aansluiting tussen 
de basisschool en de verdere schoolloopbaan en het 
leerlingenvervoer belangrijk. Het beperkte vervoersgeld 
moet zo eerlijk mogelijk ingezet worden: het moet mo-
gelijk blijven om het vervoer te betalen voor leerlingen 
die vanwege een handicap naar een specifieke school in 
de regio moeten. 

Aansluiting arbeidsmarkt en 
onderwijs versterken
Goed onderwijs is niet alleen van belang voor het snel 
vinden van – het liefst uitdagend- werk, maar ook 
voor een langdurige goede loopbaan. Voor D66 is het 
daarom van groot belang dat opleiding en vraag op de 
arbeidsmarkt, goed op elkaar aansluiten. Dit begint bij 
het vormgeven van curricula en het stellen van eind-
competenties, die door de onderwijsinstelling, be-
drijfsleven, brancheorganisaties gezamenlijk opgesteld 
moeten worden. De volgende stap is het verzorgen van 
voldoende stagemogelijkheden en goede begeleiding. 
Waar nodig dient de gemeente hierin te bemiddelen en 
partijen op hun verantwoordelijkheden aan te spreken. 
Uiteraard moet discriminatie op elke grond streng 
aangepakt worden. Ook moet het makkelijker worden 
gemaakt om stage te lopen bij zzp’ers. Ten slotte is ook 
gedurende de gehele loopbaan constante kennisontwik-
keling van belang en zodoende moeten hbo-masters, 
associate degrees en deeltijdonderwijs gestimuleerd en 
ondersteund worden.

Samenwerking bedrijfsleven en onderwijsin-
stellingen    Voornamelijk op het mbo moeten de 
curricula en eindcompetenties in nauwere samenspraak 
met gemeente, bedrijfsleven en brancheorganisaties 
worden samengesteld. 

Toekomstbestendig opleiden    De gemeente brengt 
partijen (onderwijsinstellingen, bedrijfsleven, zorgsec-
tor) bij elkaar en gaat in overleg met het aanbod van 
en de hoeveelheid opleidingen, passend bij de vraag 
vanuit de arbeidsmarkt in Amsterdam en omstreken. 
Er worden niet langer valse verwachtingen gecreëerd 
voor jongeren en hun ouders, maar reële perspectieven. 
Eerlijke en goede voorlichting is een must. D66 wil dat 
er veel meer gekeken wordt welke competenties cruciaal 
zijn voor de steeds sneller veranderende arbeidsmarkt.

Praktijkstages en arbeidskansen    Meer leerwerk-
banen en langer doorleren gaat jeugdwerkloosheid 
tegen. D66 wil dat de gemeente het nut en de effectivi-
teit van bestaande (stage)platformen onderzoekt en zo 
nodig adviseert en bijstuurt en helpt bij het bemiddelen 
van stageplekken. 

Studenten zonder werkvergunning mogen geen 
stage ontnomen worden    Daar waar stages en leer-
werkarrangementen essentieel zijn om jongeren de slag 
te kunnen laten maken naar de praktijk, spreekt D66 
zich nadrukkelijk uit dat het hier om ‘onderwijs’ gaat en 
niet om ‘werk’.

Tegengaan verzuim en uitval    Een individuele be-
nadering van leerlingen vóórdat het misgaat is het meest 
effectief. Jongeren die toch uitvallen moeten zo snel moge-
lijk (ook in de loop van het jaar) op een schooltraject of een 
schoolwerktraject worden gezet. Betere arbeidskansen, goe-
de stages en samenwerking bedrijfsleven hebben een posi-
tief effect op verzuim en uitval van leerlingen. Gemeentelijke 
instellingen zoals welzijnsinstellingen en het jongerenwerk 
moeten met scholen en (stage)bedrijven samenwerken.
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Leven lang leren    Een mens is nooit uitgeleerd en 
meer kennis draagt bij aan innovatie en slimmere pro-
ductie. Daarbij staat voorop dat het onderwijsaanbod 
moet aansluiten bij de actuele wens in de arbeidsmarkt 
en samenwerking met het bedrijfsleven is dan ook cru-
ciaal. Ook moet er veel aandacht zijn voor sociale com-
petenties en werknemersvaardigheden, zoals omgangs-
vormen op de werkvloer. De gemeente dient hierin een 
faciliterende en stimulerende rol te vervullen.

Middelbaar Beroepsonderwijs
Goed mbo-onderwijs is van essentieel belang voor onze 
maatschappij. Meer dan de helft van alle jongeren komt 
direct of indirect met deze vorm van onderwijs in aanra-
king. De kwaliteit van dit onderwijs is echter niet overal 
op een acceptabel niveau, terwijl dit type onderwijs 
bijdraagt aan de algemene ontwikkeling, de bevordering 
van burgerschap en een professionele beroepshouding 
van duizenden jonge mensen. D66 vindt dat individuele 
ontplooiing door middel van talentontwikkeling, de 
leidraad moet zijn binnen dit type onderwijs.

Zorg en Begeleiding    Uitval op het mbo wordt voor 
een groot deel veroorzaakt door psychosociale factoren 
en motivatieproblemen. Om dit te voorkomen en de 
student te kunnen ondersteunen, zijn persoonlijke aan-
dacht en begeleiding door mentoren of gespecialiseerde 
coaches op het mbo noodzakelijk. Leerlingen met een 
grotere ondersteuningsbehoefte, als gevolg van aller-
lei soorten handicaps en leer- en gedragsproblemen, 
moeten ook toegelaten worden op kleinschalige mbo’s. 
Mbo’s moeten voldoende financiële middelen krijgen 
om deze leerlingen passende ondersteuning te kunnen 
bieden.

Doorstroming    Het moet voor mbo-studenten moge-
lijk zijn zich zo breed mogelijk te ontwikkelen. Daarom 
pleit D66 voor een flexibele doorstroom binnen de 
verschillende niveaus die het mbo-onderwijs aanbiedt. 
Tevens achten wij mogelijkheden tot het versnellen en 
vertragen van opleidingen als geschikte manieren om te 
kunnen differentiëren. Daarnaast is het van belang dat 
ook in het MBO excellente leerlingen genoeg worden 
uitgedaagd om het uiterste van hun kunnen te tonen.

Controle op kwaliteit    De kwaliteit van het mbo-on-
derwijs wordt gecontroleerd door de onderwijsinspec-
tie. D66 vindt echter dat de onderwijsinspectie wat 
betreft boetes uitdelen breder moet kijken dan alleen 
naar de resultaten van de studenten. D66 is van mening 
dat een boetesysteem een negatief effect heeft op de 
kwaliteit van het onderwijs, omdat het risico op het 
versoepelen van de normering of het aanpassen van 
de moeilijkheidsgraad van toetsing hiermee vergroot 
wordt. D66 pleit daarom voor een systeem waarin 
zwakke scholen verplicht worden om een bedrag te 
investeren om de kwaliteit te verbeteren.

Toekomstbestendig opleiden    De gemeente brengt 
partijen (zoals bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en 
de zorgsector) bij elkaar en gaat in overleg over het 
aanbod van en de hoeveelheid opleidingen, passend bij 
de vraag vanuit de arbeidsmarkt in Amsterdam en om-
streken. Daarbij willen we kijken naar welke competen-
ties en kennis er cruciaal zijn voor de snel veranderende 
arbeidsmarkt. Op die manier wil D66 dat er in plaats 
van valse verwachtingen voor leerlingen en ouders reële 
perspectieven gecreëerd worden. 

Aandacht voor ambacht    Het (v)mbo heeft een 
slecht imago. Ouders en leerlingen kiezen na het vmbo 
eerder voor de havo dan voor het mbo.  Hoewel D66 
natuurlijk  niets tegen een hogere opleiding heeft, is het 
belangrijk om kinderen en ouders goed te informeren 
over het arbeidsmarktperspectief van het mbo. Uit on-
derzoek blijkt namelijk dat ouders denken dat de kans 
op een baan groter is wanneer leerlingen doorstromen, 
terwijl Amsterdam, net als de rest van Nederland, juist 
geschoolde vakmensen nodig heeft. Om de instroom te 
verbeteren (in o.a. techniek en zorg), moet de gemeente 
de informatievoorziening naar ouders sterk verbete-
ren en hiervoor beter samenwerken met de aanwezige 
instellingen in de stad.

Hoger Onderwijs, wetenschap en 
toptalent
D66 wil talenten boeien en binden aan Amsterdam. 
Studenten zijn een verrijking voor het culturele leven 
in Amsterdam en een stimulans voor de Amsterdam-
se economie. D66 wil daarnaast dat de gemeente een 
actieve rol speelt in het samenbrengen van onderwijs, 
wetenschap, maatschappelijke organisaties en be-
drijfsleven, met als doel om van Amsterdam de meest 
innovatieve stad van Europa te maken.

Ultieme leefomgeving voor talent    Naast de 
kwaliteit van onderwijs willen we talenten binden aan 
Amsterdam door de stad aantrekkelijker te maken 
middels investeringen in de kwaliteit van de leefom-
geving, waaronder voldoende studentenwoningen, de 
uitbreiding van het centrum-stedelijke milieu en door 
hoogwaardige bedrijvigheid in de stad binnen te halen. 

De stad als onderzoeksveld    De stad is een inte-
ressant onderzoeksveld voor nieuwe technologische 
oplossingen en sociale innovaties. Daarom wil D66 dat 
de gemeente universiteiten en hogescholen zo veel mo-
gelijk faciliteert om nieuwe oplossingen te vinden voor 
onderwerpen als zorg, energie en afval. Bijvoorbeeld 
door gemeentelijke data beschikbaar te stellen, bruggen 
te slaan tussen partijen en gericht opdrachten te geven 
voor vraagstukken in de stad. De gemeente investeert 
hierin en heeft daardoor ook direct baat bij spin-off in 
de zin van praktische toepassingen waar de stad iets 
aan heeft. D66 Amsterdam wil onderzoeken hoe het op 
te zetten instituut Amsterdam Metropolitan Solutions 
hier een bijdrage aan kan leveren.
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Ruimte

Bezuinigingen terugdraaien en 
inzetten voor het stimuleren van 
cultureel ondernemerschap in de 
stad.
Kunst en Cultuur moet toegankelijk 
zijn voor alle Amsterdammers.
Inzetten op kinderen en jongeren als 
creatieven van de toekomst.

>

>

>

Amsterdam heeft een naam hoog te houden als vrijhaven van 
originele gedachten, creatieve experimenten en kunst & cultuur. Onze 
stad trekt creatieve ondernemers en kunstenaars uit de hele wereld 
aan. Ze zoeken hier inspiratie en geven nieuwe impulsen aan de stad. 
Vernieuwing, diversiteit, creativiteit en ontplooiing zijn belangrijke 
kernwaarden voor Amsterdam. Wat elders moeilijk ligt, drukken we 
in Amsterdam al eeuwen af. Amsterdam onderscheidt zich hiermee 
van veel andere steden in binnen- en buitenland.

Kunst & Cultuur

Kunst & Cultuur
Ontplooiing
Voor
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De culturele positie van Amsterdam is bijzonder en verdient 
het om gekoesterd en krachtig ondersteund te worden. De 
economie is echter onvoorspelbaar en de financiën van de 
sector en stad staan al enkele jaren sterk onder druk. Door 
de voortdurende economische malaise lopen kunst en 
cultuur het gevaar nog verder het kind van de rekening te 
worden en wordt het fundament van de stad bedreigd. D66 
pleit juist voor een sterke kunst en cultuursector en wil in 
principe niet verder bezuinigen op de sector. Amsterdam 
moet ook in de toekomst de stad van kunst en cultuur, 
vernieuwing, experiment en originele nieuwe gedachten 
blijven.

Kunst, cultuur en media toeganke-
lijk maken voor alle Amsterdam-
mers
Toegankelijke kunst en cultuur draagt bij aan de identiteit 
en ontwikkeling van Amsterdammers en de creativiteit 
in de stad. Aandacht voor kunst en cultuur en cultuuron-
derwijs aan kinderen en jongeren, zowel in actieve vorm 
(doen), als passieve vorm (beleven en reflectie) is voor D66 
een van de belangrijkste onderdelen van goed kunst- en cul-
tuurbeleid. Want kinderen en jongeren zijn het publiek, de 
creatieven en kunstenaars van de toekomst. Veel kinderen 
en jongeren in Amsterdam maken echter binnen en buiten 
schooltijd maar beperkt en oppervlakkig kennis met kunst 
en cultuur. De nadruk vanuit de gemeente en stadsdelen 
ligt daarbij al jaren vooral op muziek en het lager onderwijs. 
Andere kunstdisciplines en het voortgezet onderwijs krijgen 
te weinig aandacht. 

Duizenden Amsterdammers komen dagelijks in de 
bibliotheken. Niet alleen om te lezen of een boek te lenen, 
maar ook voor ontmoetingen en culturele activiteiten. De 
traditionele rol van de openbare bibliotheek wijzigt sterk, 
onder andere door de snel voortschrijdende digitalisering. 
Er is steeds minder vraag naar het traditionele bibliotheek-
werk: het verzamelen, bewaren en uitlenen van boeken, 

tijdschriften, CD’s en DVD’s. D66 wil dat de bibliotheek ook 
in de toekomst relevant blijft.

Cultuureducatie voor kinderen    D66 denkt dat de 
toegankelijkheid van kunst en cultuur in het onderwijs 
beter kan. Na de invoering van het Basispakket Cultuuredu-
catie in 2013 voor het lager onderwijs schrijven de stad (en 
stadsdelen), scholen en cultuurpartijen via het Basispakket 
nog meer voor hoe kunstonderwijs vorm moet krijgen en 
waaraan aandacht besteed moet worden. Onevenredig 
wordt muziekonderwijs gesteund aan de hand van dit pak-
ket. D66 is er voor dat de middelen beter verdeeld worden 
onder erfgoed, beeldende kunst, dans, media en theater.

Buitenschoolse cultuureducatie    Ook buitenschools 
moeten meer kinderen kunnen deelnemen aan cultuuredu-
catie, middels bijvoorbeeld de cultuurvouchers. 

Nieuwe visie op bibliotheken    D66 wil graag samen 
met de bibliotheken tot nieuwe inzichten komen betreft 
de doelmatigheid van de besteding van het budget aan 
bibliotheken. Mede op basis van deze conclusies reflecteren 
op nieuwe technologische trends en het huidige functio-
neren van bibliotheken. D66 ziet een rol weggelegd voor 
bibliotheken als culturele kenniscentra in de wijk, nu en 
in de toekomst. D66 wil in elk geval onderzoeken of er een 
directe koppeling gemaakt kan worden tussen scholen en 
de bibliotheek bijvoorbeeld door scholen de beschikking te 
geven over een eigen online bibliotheek.

Kunstraad uitbreiden met een burgerpanel    Om 
publieke bestedingen aan kunst en cultuur meer vraagge-
richt te maken, stelt D66 voor om een panel van Amster-
damse bewoners toe te voegen aan de Kunstraad.

D66 wil een onafhankelijke lokale nieuwszender 
behouden    AT5 is jarenlang afhankelijk geweest van in-
cidentele financiering door het stadsbestuur. D66 heeft het 
steeds gezegd: zorg voor financiering over langere termijn, 
zodat journalisten niet afhankelijk zijn van politici voor hun 

boterham. Nu is AT5 onderdeel van een samenwerking tus-
sen RTV Noord-Holland, Het Parool en de AVRO en heeft 
de zender een stabiele financiering voor lange termijn (tien 
jaar). De verdeling van de zendtijd binnen het bestel van de 
Publieke Omroep Amsterdam (POA) moet transparanter 
worden.

Bezuiniging terugdraaien en 
ondernemerschap stimuleren
De nieuwe tijd vraagt aanpassingen in het financieringsmo-
del van de kunst- en cultuursector. D66 onderschrijft dan 
ook de noodzaak van private fondsenwerving, maar vindt 
dat instellingen hierin beter moeten worden ondersteund. 
Voor bijzondere kunst- en cultuurprojecten en instellingen 
die zelf nauwelijks toegang hebben tot private financiering, 
moet er een nieuw semi-publiek cultuurfonds opgericht 
worden. Hier wordt ook het Amsterdamse bedrijfsleven bij 
betrokken. De gemeente is namelijk niet de enige structu-
rele subsidiënt; een semipubliek cultuurfonds kan lenin-
gen ter beschikking stellen en slaat de brug naar private 
financiering.
 
Bezuinigingen Kunstenplan corrigeren    D66 wil 
de korting van € 7,6 miljoen op het Kunstenplan corrige-
ren om cultureel ondernemerschap te ondersteunen. Dit 
nieuwe fonds vormt een platform voor culturele instellingen 
om subsidieverleners te vinden en eventueel leningen te 
verstrekken, waarbij onder meer gezorgd kan worden voor 
behoud van toptalent dat uitstroomt van de Amsterdamse 
kunstopleidingen. Van deze culturele instellingen of initia-
tieven wordt een business plan verwacht om aan te tonen 
waar zij zelf de commerciële inkomsten vandaan denken te 
halen.

Cultureel ondernemerschap    Het geld uit het fonds 
kan functioneren als seed money. Omdat er al investeringen 
zijn toegezegd, zullen private investeerders eerder bereid 
zijn om ook te investeren in een cultureel project of instel-
ling. Op die manier wil D66 cultureel ondernemerschap 
stimuleren.

Kunstenplan    De procedure die leidt tot subsidiëring uit 
het Kunstenplan moet worden aangescherpt en transpa-
ranter worden. Keuzes worden gemotiveerd en uitgaven 
verantwoord, op een manier die voor iedere Amsterdam-
mer begrijpelijk en controleerbaar is.

Subsidiesystematiek naar nationaal model    D66 is 
voorstander van de invoering van een Amsterdams subsi-
diesystematiek voor de kunsten analoog aan het nationale 
model, waarbij de volksvertegenwoordiging debatteert en 
besluiten neemt over algemene beleidslijnen en niet over de 
subsidiëring van specifieke instellingen.

Afschaffen versnippering van budgetten    Om meer 
inzicht te krijgen in de doelmatige bestedingen, wordt 
Kunst en Cultuur wordt als beleidsterrein niet langer (ge-
deeltelijk) bij het welzijnsbeleid ondergebracht, maar gaat 
binnen het domein Kunst & Cultuur. Dit geldt met name 
voor de onderwerpen cultuur, educatie en de ontwikkeling 

van kinderen en jongeren op het gebied van kunst en 
cultuur.

Culturele instellingen, erfgoed en 
broedplaatsen bepalen de identiteit 
van Amsterdam
Het bijzondere karakter en de eigen sfeer van Amsterdam 
worden in sterke mate bepaald door de bijzondere plekken, 
het cultureel erf¬goed, maar ook de soms prille creativi-
teit. Ook in economisch zware tijden draagt de gemeente 
hiervoor een grote verantwoordelijkheid; niet alleen door te 
beschermen, maar ook door te ontwikkelen en vernieuwing 
mogelijk te maken. Waar mogelijk met private initiatieven 
als partner.

Amsterdam Marketing    D66 juicht de bundeling van 
het Amsterdams Uitburo met Amsterdam Partners en het 
Amsterdam Toerisme & Congres Bureau onder de vlag van 
‘Amsterdam Marketing’ toe. Als belangrijke trekpleister van 
de stad verdienen kunst en cultuur een prominente plek in 
de marketing van de stad. D66 wil de (inter)nationale pro-
motie van de stad verder aanjagen door een vast percentage 
van de toeristenbelasting voor citymarketing te bestemmen.

Blijven investeren in broedplaatsen    Amsterdam 
heeft dankzij het succesvolle broedplaatsenbeleid een schat 
aan, soms tijdelijke, plekken met betaalbare ateliers en  
ruimte voor creatieven. Deze plekken zijn een belangrijke 
voedingsbodem voor de culturele- en creatieve sector, 
trekken (inter)nationaal talent aan en dragen bij aan de 
ontwikkeling en opleving van Amsterdamse buurten en 
wijken. D66 wil daarom dat de stad blijft investeren in  
broedplaatsen en ruimte biedt aan kennisdeling en nieuwe 
initiatieven. 

Monumentenzorg    Bijzonder cultureel erfgoed dient 
goed beschermt te worden, maar tegelijk moet er ook 
ruimte zijn voor praktisch, hedendaags gebruik van monu-
menten. D66 wil dat Amsterdam een levende en levendige 
stad blijft. Onmisbaar hiervoor is een helder selectie- en 
waarderingsbeleid met oog voor behoud, geschiedenis en 
praktisch gebruik van erfgoed. Eigenaren van monumenten 
verdienen adequate ondersteuning, eenvoudiger en minder 
tegenstrijdige regels en flexibiliteit bij toepassing van 
regelgeving. D66 wil dat Amsterdam bij  (her)bestemming 
van bijzondere gebouwen en plekken goed nadenkt over 
toekomstige functies en effecten op de omgeving. Nieuwe 
bestemmingen dienen aan te sluiten op de ontwikkeling 
van de stad en beleving van de Amsterdammers: niet alleen 
voor toeristen, maar ook volop ruimte voor cultuur, wonen 
en werken.

Slimme samenwerking    D66 ziet ontwikkelingen en 
mogelijkheden om culturele instellingen in Amsterdam 
meer met elkaar te laten samenwerken, bijvoorbeeld op 
het gebied van gezamenlijke kaartverkoop, gezamenlijke 
inkoop, het delen van een depot, een gezamenlijke back-of-
fice, het poolen van werknemers en gezamenlijke (interna-
tionale) marketing. D66 wil dat de gemeente bestaande en 
toekomstige  initiatieven hierbij actief faciliteert.

Het culturele aanbod in Amsterdam is van ongekende breedte en 
internationale allure; er zijn schitterende musea, grote festivals, 
prachtige muziektempels, wereldberoemd erfgoed en ook op het gebied 
van dance, uitgaan en moderne architectuur speelt Amsterdam een 
vooraanstaande rol. De culturele rijkdom die Amsterdam in vier eeuwen 
heeft opgebouwd en zijn weerslag heeft in de vele monumenten en 
culturele instellingen die de stad rijk is, is een belangrijke reden voor de 
jaarlijks meer dan 25 miljoen mensen om onze stad te bezoeken. Deze 
bezoekers besteden bijna €6 miljard in de stad en zijn daarmee een 
krachtige motor voor de lokale economie.
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Amsterdam heeft een sterke economische basis met veel (regionale) 
werkgelegenheid voor zowel hoger als lager opgeleiden. De 
economische bedrijvigheid in Amsterdam stelt hoge en steeds 
wisselende eisen aan de kennis en vaardigheden van werknemers. 
Dat vergroot de aantrekkingskracht van Amsterdam als economisch 
centrum van Nederland. Tegelijkertijd kan niet iedere Amsterdammer 
zich voldoende snel aanpassen en een geschikte baan vinden. Een 
groeiend aantal Amsterdammers zit langdurig zonder werk of heeft 
onvoldoende inkomen om volwaardig aan de samenleving deel te 
kunnen nemen. Blijvende inzetbaarheid van alle Amsterdammers 
is daarom van groot belang. Voor mensen die zichzelf niet kunnen 
redden dragen we een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Mensen weer zo snel mogelijk weer 
aan het werk krijgen.
Gerichte aanpak voor langdurige 
minima en noodhulp
Groei schuldproblematiek tegengaan 
door snelle interventie
Speciale aandacht voor jongeren, 
zelfstandigen en minder-validen

>

>

>

>

Inkomen en Participatie

Ruimte

Inkomen & Participatie
Ontplooiing
Voor
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De decentralisaties vanuit het Rijk (Participatiewet, 
overheveling AWBZ naar Wmo en Jeugdzorg) komen 
daar bovenop. Deze hebben alledrie invloed op het terrein 
van werk en inkomen en armoedebeleid. Amsterdam 
heeft onvoldoende slagkracht in de huidige gemeentelijke 
organisatie om de ontwikkeling en uitvoering hiervan 
over te nemen. De gemeente blijft verantwoordelijk, maar 
om deze extra taken goed te kunnen vervullen moet de 
gemeente niet alles meer zelf willen doen. Ze zal zich 
anders moeten gaan organiseren. Meer durven loslaten en 
vertrouwen hebben in maatschappelijke organisaties en 
marktpartijen.Inkomensverlies voorkomen

Bedrijven creëren banen    De D66-agenda op het 
gebied van werkgelegenheid begint daarom met het 
aantrekkelijk maken van de gemeente voor bedrijven en 
ondernemers. Door de huidige langdurige economische 
crisis neemt het aantal mensen dat een beroep moet doen 
op de bijstand toe. D66 pleit ervoor dat de gemeente 
nauwer met het UWV gaat samenwerken om deze poten-
tiële toename van bijstandsgerechtigden tijdig in kaart te 
brengen, waardoor meer mensen aan het werk gehouden 
worden in plaats van in de bijstand belanden. De kracht 
van succesvol werkgelegenheids- en re-integratiebeleid 
ligt in allianties met werkgevers, uitzendbureaus en ande-
re (markt)partijen. Zij hebben de kennis en ervaring om 
op dit gebied met innovatieve oplossingen te komen.

Flexibiliteit    Amsterdammers kunnen onder andere 
aan het werk blijven door zich om te scholen of ander 
werk te accepteren. De gemeente kan ondersteuning 
bieden door Buurtgericht Werken. Het stadsdeel is op die 
manier actief in de buurten aanwezig en iedere buurt heeft 
een eigen buurtcoördinator. De directe omgeving van de 
werkzoekende kan zo worden betrokken.

Regionale aanpak    D66 vindt dat werkgelegenheids-
beleid en re-integratie niet bij de stadsdeel- of gemeen-
tegrens ophouden. Een regionale aanpak moet worden 
opgezet dan wel uitgebreid. 

Werkgeverservicepunt    Het werkgeverservicepunt 
Groot Amsterdam is een goed voorbeeld van samenwer-
king tussen gemeente, marktpartijen en maatschappelijke 
organisaties.

Zorgen dat langdurige minima 
aansluiting blijven houden 
Armoede mag geen belemmering zijn voor ontwikkeling, 
zeker niet bij kinderen. In de praktijk zijn langdurige mi-
nima voornamelijk AOW-ers zonder aanvullend pensioen 
en (éénouder)gezinnen. Effectief armoedebeleid gaat 
primair uit van eigen verantwoordelijkheid en is vooral 
gericht op het voorkomen van nieuwe instroom. Het is 
van belang om langdurige minima aansluiting te laten 
houden bij de maatschappij. D66 vindt dat de gemeente 
bijstandsgerechtigden mag vragen maatschappelijk nuttig 
werk te doen, zolang dit de zoektocht naar een baan niet 
in de weg staat. 

Kinderen    De steun vanuit de gemeente aan langdurige 
minima moet voornamelijk gericht zijn op kinderen, zo 
nodig met behulp van bijvoorbeeld maatschappelijk werk, 
jeugdzorg en bewezen goed functionerende Eigen Kracht 
Conferenties.

Participatie    Mensen moeten zoveel mogelijk gesti-
muleerd worden weer aan de slag te gaan. Daarbij is niet 
alles vrijblijvend. In bepaalde gevallen zijn dwang en 
sancties niet uitgesloten. In situaties waarbij er echt geen 
(snelle) terugkeer naar de arbeidsmarkt mogelijk is, moet 
de nadruk liggen op het stimuleren van scholing en het 
verrichten van maatschappelijk werk.

Aansluiting houden    D66 ziet de volgende midde-
len om aansluiting bij de maatschappij te bevorderen: 
(verbetering van) taalonderwijs, periodieke coachings- of 
verantwoordingsgesprekken en vrijwilligerswerk. 

Voldoende middelen ten behoeve van scholing 
en opleiding voor re-integratie   Teveel mensen met 
een bijstandsuitkering staan aan de zijlijn, kunnen zich 
onvoldoende omscholen en zo weer deel gaan nemen aan 
het arbeidsproces. In de praktijk zijn de beschikbare mid-
delen onvoldoende gebleken om dit probleem adequaat 
aan te pakken. D66 wil daarom dat de gemeente hiervoor 
extra middelen inzet en in gesprek gaat met werkgevers en 
kenniscentra om de zogeheten O&O fondsen voor dit doel 
in te zetten.

Scholingslening    D66 pleit ervoor om de scholings-
lening voor minima toegankelijker te maken, zodat 
meer mensen er gebruik van kunnen maken. De meeste 
aanvragen worden nu afgewezen omdat de aanvragers 
bijvoorbeeld een studieschuld hebben of omdat ze te veel 

verdienen, ook al houden ze netto te weinig geld over om 
zelf een opleiding te betalen.

Dienstverlening    D66 streeft naar een betere dienst-
verlening binnen de Dienst Werk en Inkomen (DWI) door 
de verdere professionalisering van de klantmanagers, 
verbeterde informatievoorziening en communicatie.

Inzet op fraudebestrijding    Mede om draagvlak te 
behouden is er een intensieve aanpak van fraude met bij-
standsuitkeringen nodig. Gemeentelijke diensten kunnen 
hiertoe beter en meer informatie uitwisselen.

Noodhulp garanderen voor de 
meest kwetsbaren 
Bij mensen met een laag inkomen en een beperkt netwerk 
liggen calamiteiten altijd op de loer en is er soms behoef-
te aan noodhulp. De gemeente steunt hierbij op maat-
schappelijke partners om een laatste vangnet te bieden. 
Voorbeelden hiervan zijn het Pact van Amsterdam (een 
netwerk van de Gemeente Amsterdam, het bedrijfsleven 
en maatschappelijke organisaties), de voedselbank en 
buurtinitiatieven van Amsterdammers onderling. Der-
gelijke organisaties en initiatieven bieden ook hulp aan 
bijvoorbeeld dak- en thuislozen, prostituees, illegalen en 
anderen die niet binnen de kaders van de gemeentelijke 
steunregelingen vallen.

Publiek-private samenwerking    De beschikbare 
publieke middelen voor noodhulp worden kleiner. D66 is 
voorstander van vormen van publiek-private samenwer-
king om mensen in nood tijdig te bereiken. 

Fonds Bijzondere Noden    Het bijna honderdjarige 
Fonds Bijzondere Noden Amsterdam is een voorbeeld van 
publiek-private samenwerking op het gebied van nood-
hulp. Mede op initiatief van D66 loopt er een onderzoek 
naar  nut en noodzaak van het Fonds. D66 vindt dat het 
armoedebeleid een ‘post onvoorzien’ nodig heeft in de 
vorm van een noodfonds voor urgente financiële nood. 

Voorkomen en beperken van schulden    
D66 streeft naar maximale inzet op preventie en snelle 
hulp bij schuldproblematiek. Bijvoorbeeld door projecten 
als ‘Vroeg Eropaf’ (een samenwerkingsverband van wo-
ningcorporaties, stadsdelen, de Dienst Werk en Inkomen 
(DWI) en de Samenwerkende Organisaties Maatschappe-
lijke dienstverlening Amsterdam (SOM). De wachtlijsten 
voor schuldhulpverlening in Amsterdam zijn weliswaar 
afgenomen, maar de huidige wachttijd van 80 dagen is 
nog steeds veel te lang om tijdig verslechtering van de 
situatie te voorkomen.

Eigen verantwoordelijkheid    Volgens D66 moet het 
schuldhulpverleningstraject in een zo vroeg mogelijk sta-
dium afgestemd zijn op de zelfredzaamheid en motivatie 
van de betrokkene, waarbij een goede inschatting van de 
capaciteiten van de cliënt van belang is en er een vangnet 
moet zijn voor hen die meer ondersteuning nodig hebben. 

Uitwisseling van informatie en ruimte voor klant-
manager    D66 pleit voor een betere (liefst digitale) 
uitwisseling van informatie tussen betrokken partijen. 
Klantmanagers zouden meer ruimte moeten krijgen voor 
eigen afwegingen en methodes om tot betere resultaten te 
komen. 

Budgetbeheer    Alleen in gevallen waar cliënten psy-
chisch aantoonbaar niet in staat zijn hun eigen financiën 
te beheren budgetbeheer instellen en dan liefst als tijdelij-
ke maatregel.

Afstemming met schuldeisers    De afstemming 
met schuldeisers (zoals de Rijksoverheid, nutsbedrijven 
of woningbouwcorporaties) moet worden verbeterd. In 
bepaalde gevallen blijkt bijvoorbeeld dat schulden bij 
de Rijksoverheid (met name toeslagen) het inkomen 
van schuldhulpverleningscliënten onder het minimum 
brengen. Daarnaast vormen belastingschulden soms een 
obstakel voor het treffen van schuldregelingen. 

Speciale aandacht voor jongeren, 
zelfstandigen en mindervaliden
Jongeren 
Jeugdwerkloosheid is een groot probleem, omdat het de 
nieuwe generatie op achterstand zet. Een hoge kwaliteit 
van onderwijs vergroot de mogelijkheden op werk, maat-
schappelijke participatie en (financiële) zelfstandigheid. 
Een toenemend aantal jongeren heeft schulden. In de 
eerste plaats zijn jongeren en hun ouders of verzorgers 
hier zelf verantwoordelijk voor, maar de gemeente en 
onderwijsinstellingen kunnen ondersteuning bieden. 

Aansluiting arbeidsmarkt    D66 streeft naar een 
goede aansluiting tussen opleiding en arbeidsmarkt. Daar-
voor moet het aanbod van stages en leerwerktrajecten 
worden vergroot, hetgeen samenwerking vereist tussen 
onderwijsinstellingen, werkgevers en de gemeente.

Werknemersvaardigheden    Volgens D66 moeten 
onderwijsinstellingen meer aandacht besteden aan het 
bijbrengen van werknemersvaardigheden, de begeleiding 
bij solliciteren en ondersteuning bij het opbouwen van een 
netwerk. Dit geldt ook voor Amsterdammers die al een 
diploma hebben maar deze vaardigheden ontberen. Dit is 
een gezamenlijke opgave voor bedrijfsleven, onderwijs en 
gemeente.

Jeugdschuldhulpverlening    Schulden onder jonge-
ren is een groeiend probleem. Schuldhulpverlening voor 
deze groep vraagt om een specifieke benadering. D66 
juicht de initiatieven die nu al op scholen plaatsvinden in 
het kader van financiële educatie / zelfredzaamheid toe. 
In meerdere stadsdelen zijn verschillende succesvolle ini-
tiatieven ontplooid. D66 wil deze succesvolle initiatieven 
uitbreiden naar scholen in alle stadsdelen. Zoveel mogelijk 
jongeren moeten met een schone lei aan het werkende 
leven kunnen beginnen.

Door de crisis groeit het aantal mensen met financiële problemen 
en zijn bepaalde groepen extra kwetsbaar. Het huidige beleid van 
armoedebestrijding en schuldhulpverlening maakt onvoldoende 
onderscheid tussen mensen die meer op eigen kracht kunnen 
voortbouwen en mensen die extra hulp nodig hebben. Daarnaast moet 
er meer aandacht komen voor preventie en noodhulp. 
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Zelfstandigen
 

In Amsterdam ligt het percentage zelfstandigen met een 
minimuminkomen aanzienlijk hoger dan het landelijk 
gemiddelde. Door de economische crisis groeit deze groep. 
Zelfstandigen met een minimuminkomen, waarvan het 
overgrote deel zzp’er is, zijn bovendien extra kwetsbaar 
omdat zij niet in aanmerking komen voor een werkloos-
heidsuitkering. Zij komen direct in de bijstand terecht. 
Ook het aantal zelfstandigen met schulden groeit.

Speciale aanpak    D66 vindt dat op gemeentelijk ni-
veau gekeken moet worden of de (schulden)problematiek 
van deze groep een bijzondere aanpak vergt. Bijvoorbeeld 
door het faciliteren van bepaalde vormen van kredietver-
lening zoals flexibele vangnetuitkeringen. Daarnaast kan 
voorlichting bijvoorbeeld via de Kamer van Koophandel 
bijdragen om mensen in staat te stellen hun economische 
en rechtspositie op eigen kracht te verstevigen. Dat kan 
middels collectieve verzekeringen zoals Broodfondsen, 
cursussen, workshops, flexwerkplekken en netwerken. 

Mindervaliden
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor sociale werkplaat-
sen en ‘beschermde werkplekken’. Deze zijn bedoeld voor 
mensen die niet in staat zijn om zelfstandig het wettelijk 
minimumloon te verdienen. Het streven is om zoveel mo-
gelijk mensen vanuit deze werkplekken naar een volwaar-
dige baan te begeleiden. 

Gemeente gaat voorop    Volgens D66 moet de 
gemeente het goede voorbeeld geven en als werkgever 
voorop lopen in het bieden van werkervaringsplaatsen, 
doorstroming van talent en het bieden van werkkansen 
aan mindervaliden. Er moet voldoende geld worden vrij-
gemaakt voor de begeleiding van nieuwe instroom. 

Minder bureaucratie    Voor werkgevers moet het een-
voudiger worden om mensen met een arbeidsbeperking 
in dienst te nemen. De procedure moet minder bureau-
cratisch worden en faciliteren dat er meer beschermde 
werkplekken komen.



Verkiezingsprogramma D66 Amsterdam 2014 - 2018 Zorg, Welzijn en Sport

32 33

Per 1 januari 2015 moet de langdurige zorg zijn overgeheveld van het 
Rijk naar de gemeente. Dat is één van de grootste decentralisaties die 
sinds tijden plaatsvindt. Tegelijkertijd zullen de nieuwe taken gepaard 
gaan met forse bezuinigingen: 15 tot 40% van het budget, voor 
ouderen én jongeren. Hoe zal dat gaan? Het vertrouwen in de eigen 
kracht van mensen staat centraal bij D66. Ons uitgangspunt is altijd 
dat de behoefte aan zorg en ondersteuning zo wordt ingevuld, dat de 
eigen mogelijkheden worden gestimuleerd en optimaal benut.

Rijksbezuinigingen én decentralisatie 
vragen om hervormen.
De zorgvrager staat centraal.
Eerlijk speelveld voor zorgaanbieders 
en nieuwe, kleine en innovatieve 
spelers.

>

>
>

Zorg, Welzijn en Sport

Ruimte

Zorg, Welzijn & Sport
Ontplooiing
Voor

© Maarten Brante



Zorg, Welzijn en Sport

3534

In de tweede plaats wil D66 de bezuinigingen verzach-
ten en werken aan een vangnet voor hen die dat nodig 
hebben. Voor hen die onvoldoende mogelijkheden heb-
ben om het zelf op te vangen, moet er altijd een vangnet 
zijn. Om de nieuwe uitdagingen in de zorg en jeugd-
zorg aan te gaan, wil D66 daarom tot een nieuw model 
komen, waarin de zorgvrager centraal staat en waarin 
we ruimte geven aan de professionals in de zorg en de 
aanbieders van zorg om te komen tot de beste oplossing 
voor de individuele Amsterdammer. 

Regie bij zorgvrager en toegang 
voor nieuwe spelers 
Mensen willen als het even kan zelf regie hebben over 
hun zorg en welzijn of op z’n minst betrokken worden 
bij beslissingen die hem of haar aangaan. Daarom 
zet D66 in op de organisatie van de zorg rondom de 
individuele zorgvrager. Het gaat hier vaak om complexe 
situaties waarbij meerdere partijen betrokken zijn. 
Het nemen van beslissingen is dan niet voor iedereen 
eenvoudig. Daarom vindt D66 een goede begeleiding 
door een onafhankelijke deskundige – zeker voor hen 
die dat echt nodig hebben - van groot belang. In een 
latere fase, wanneer er meer details over de uitvoering 
van de decentralisatie bekend zijn, zal moeten worden 
bekeken waar deze rol organisatorisch het beste ge-
plaatst kan worden. Deze zorgcoördinator kent in ieder 
geval de persoonlijke situatie van de zorgvrager en de 
spelers in het veld. Op basis van zijn of haar wensen en 
mogelijkheden stelt de zorgvrager, waar nodig samen 
met de zorgcoördinator, een zorgplan op. Het netwerk 
van mantelzorgers en vrijwilligers speelt daarbij een be-
langrijke rol. Wanneer blijkt dat meer zorg nodig is dan 
in de omgeving kan worden geboden wordt er gekeken 
naar professionele zorg. 

De zorgcoördinator adviseert hier de zorgvrager over 
de verschillende mogelijkheden en partijen. Nu is er 
een beperkt aantal (veelal grote) zorgaanbieders, dat 
geselecteerd wordt door en een contract krijgt van de 
gemeente. Deze organisaties doen vaak niet alles zelf en 
bepalen vervolgens welke onderaannemers, welke zorg 
mogen leveren. D66 kiest ervoor om de zorgmarkt open 
te breken. D66 wil kleine, gespecialiseerde en/of lokale 
woon- en zorginitiatieven een eerlijke kans geven. Dat 
zorgt voor meer diversiteit in het zorgaanbod en meer 

keuzevrijheid voor de zorgvrager. D66 wil de langdurige 
zorg vergaand vernieuwen met een duidelijke rol voor 
alle betrokkenen.

De Amsterdammer, die zorg nodig heeft, staat centraal. 
Hij/zij krijgt meer ruimte om zelf regie te voeren, de 
eigen mogelijkheden te benutten en eigen keuzes te 
maken die bij zijn of haar situatie en wensen passen. 

De zorgaanbieder heeft meer concurrentie en zal zich 
meer als ondernemer op de wensen en behoeften van de 
Amsterdammer, die zorg nodig heeft, moeten richten.

De gemeente faciliteert en houdt de regie over het bud-
get en toetreding van aanbieders van zorg en welzijn. 
Alle aanbieders die voldoen aan de kwaliteitseisen 
kunnen zorg leveren.

Zorgvrager centraal    D66 wil een organisatie van 
de zorg waarin de zorgvrager met de gemeente via een 
zorgcoördinator, een plan opstelt over de invulling van 
de zorg. De zorgcoördinator is een gekwalificeerde pro-
fessional, die met een brede blik het geheel van zorgbe-
hoefte en -aanbod kan overzien. 

Ouderen en mensen met een beperking in eigen 
krach    D66 wil dat ouderen en mensen met een 
beperking zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen 
wonen. Met hulp van familie, vrienden, buren en vrij-
willigers kunnen Amsterdammers langer in hun eigen 
woonomgeving blijven. Indien meer deskundige hulp 
nodig is, kan de thuiszorg ingeschakeld worden. Daar-
om zetten wij in op een afgestemd pakket van voorzie-
ningen op het gebied van welzijn, zorg en aanpassingen 
in en aan de woning en de woonomgeving in de wijk.

Focus op kwetsbare groepen    D66 vindt dat bij 
het uitvoeren van de kerntaken van de Wet maatschap-
pelijke ondersteuning (Wmo) de focus moet liggen op 
een vangnet voor kwetsbare groepen. Hierbij denken 
wij aan hulpbehoevende ouderen, chronisch zieken en 
Amsterdammers met een lichamelijke of verstandelijke 
beperking die niet goed zelfstandig kunnen functione-
ren en/of sociaal geïsoleerd dreigen te raken. Dit geldt 
ook voor mensen met geestelijke gezondheidsproble-
matiek. De gemeente zorgt dat deze kwetsbare groepen 
ook daadwerkelijk kunnen (blijven) participeren in de 
maatschappij. Dit kan bijvoorbeeld door het faciliteren 

van ontmoetingsplekken, dagopvang en eettafels die 
zorgen voor meer sociale contacten. 

Wijk- en mensgerichte aanpak    D66 zet in op een 
wijkgerichte aanpak, dicht bij de burger en met een 
menselijke maat. Binnen deze aanpak werken verschil-
lende zorg- en welzijnsorganisaties samen om mensen 
uit de doelgroep te kunnen bereiken en ondersteuning 
in te zetten om mensen weer in hun eigen kracht te zet-
ten. Door mensen tijdig te bereiken heeft deze aanpak 
een preventieve werking. 

Samenwerken    Samenwerking tussen alle betrok-
kenen rondom een hulpvraag is essentieel om zorg en 
welzijn goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. De 
gemeente heeft hierin een spilfunctie. De gemeente 
faciliteert de afstemming tussen alle professionals en 
andere betrokkenen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan 
vrijwilligersinitiatieven van burgers en bedrijven, aan 
huisartsen, wijkverpleegkundigen, zorg- en welzijnsor-
ganisaties, stadsdelen, maar ook aan de Rijksoverheid 
(Zvw), zorgverzekeraars, GGD en woningbouwcorpo-
raties. De samenwerking van betrokkenen wordt per 
hulpvraag zo efficiënt mogelijk ingericht. 

Mantelzorg    D66 vindt dat mantelzorg plaatsvindt 
op vrijwillige, maar niet vrijblijvende basis. In een stad 
vol alleenstaanden beseffen wij dat mantelzorg niet een-
voudig en automatisch gevonden kan worden. Daarom 
pleit D66 voor een bredere inzet van het buddysysteem, 
zoals we dat kennen binnen de HIV-zorg en geestelijke 
gezondheidszorg. Meer aandacht en coulance vanuit 
werkgevers voor dit vrijwilligerswerk.

Professionele ondersteuning mantelzorg    D66 
wil voorkomen dat mantelzorgers uitvallen door over-
belasting (‘zorgburnout’) en wil daarom dat mantel-
zorgers zo goed als mogelijk worden ondersteund. Dit 
kan bijvoorbeeld door zorg tijdelijk over te laten nemen 
door een beroepskracht of vrijwilliger, de zogenaamde 
respijtzorg. 

Innovatie    De gemeente stimuleert innovatie door 
de zorgmarkt open te stellen. Dat betekent dat alle 
aanbieders, die voldoen aan door de gemeente gestelde 
kwaliteitseisen, worden toegelaten. Het slim inzetten 
van nieuwe spelers, hulpmiddelen en processen zorgt 
voor verhoging van de kwaliteit en beheersbaarheid van 
uitgaven binnen zorg en welzijn.

Sociaal loket    D66 wil met een 1 breed sociaal loket 
per wijk zorgen voor beschikbare voorlichting, advies, 
instructie en begeleiding voor voornamelijk sociaal 
kwetsbare groepen. Deze integrale aanpak zorgt ervoor 
dat de meest kwetsbare bewoners niet tussen wal en 
schip belanden.

Helder toezicht    Fraude ondermijnt het draagvlak 
voor beleid en zet de maatschappelijke solidariteit 
onder druk. Veel vrijheid wordt geboden, maar fraude 
wordt hard gestraft. D66 wil snel de mogelijkheden 
verkennen voor een gemeentelijk fraudeteam dat belast 
is met het houden van financieel toezicht op de geld-

stromen in zorg en welzijn. De gemeente zoekt hiervoor 
samenwerking met de huidige toezichthouders. 

Klachtenmeldpunt    D66 wil dat er een onafhan-
kelijk meldpunt komt voor zorggerelateerde klachten. 
Deze klachten en de afhandeling ervan worden mee-
gewogen bij de beoordeling van de aanbieders op de 
zorgmarkt, met als uiterste consequentie uitsluiting van 
de markt bij te veel klachten. Kortom: geen klachtente-
lefoon bij de zorgaanbieder, maar bij de gemeente of bij 
de stedelijke Wmo-Adviesraad.

Efficiënte inzet van middelen    D66 wil het zorg- 
en welzijnsbeleid beter integreren en op elkaar afstem-
men. Bestaande welzijnsvoorzieningen, zoals activitei-
ten in de buurt, moeten ook geschikt gemaakt worden 
voor de nieuwe doelgroepen, zoals mensen met een 
beperking. Hiervoor is extra ontwikkeling van expertise 
en meer samenwerking tussen welzijns- en zorgorga-
nisaties nodig. Schotten tussen budgetten moeten ver-
dwijnen, zodat deze effectiever kunnen worden ingezet.

Persoonsgebonden Budget    De gemeente vraagt 
van Amsterdammers om meer problemen zelf op te los-
sen. Dat vereist zelfredzaamheid en eigen regie van de 
zorgconsument. Ter ondersteuning van deze zorgcon-
sument vindt D66 het belangrijk dat er een vorm van 
Persoonsgebonden Budget blijft bestaan. Dit systeem 
maakt de werkelijke prijs van de ingekochte zorg inzich-
telijk en geeft mensen de mogelijkheid zelf hun eigen 
zorg in te kopen conform het zorgplan.

De nieuwe zorg in de praktijk
De zorgvrager brengt (samen met de onafhankelijke 
zorgcoördinator) de zorgbehoefte in kaart.

Er wordt daarbij gekeken naar de financiële ruimte en 
het sociale netwerk van de zorgvrager. Wat kan deze op 
eigen kracht bijdragen? Hoe kunnen we het netwerk 
van de cliënt uitbreiden? Denk daarbij aan relevante 
vrijwilligersorganisaties, buurtinitiatieven en commer-
ciële initiatieven.

Op basis van de behoefte, de eigen mogelijkheden en 
het sociale netwerk van de zorgvrager, wordt er een op 
maat gesneden zorgplan opgesteld.

Het zorgplan en de financiële ruimte bepalen mede 
welke partijen het meest in aanmerking komen voor het 
invullen van de zorgbehoefte. De zorgvrager is daar-
bij vrij in zijn keuze van zorgaanbieders. Waar nodig 
begeleidt de zorgcoördinator, op basis van zijn kennis 
van de zorgvrager en de markt, het samenstellen van 
het dienstenpakket. 

Gedurende de looptijd van het zorgplan bespreken de 
zorgvrager en zorgcoördinator regelmatig de voortgang 
en stellen het zorgplan of de uitvoering ervan waar 
nodig bij.

Voor D66 betekent dit in de eerste plaats dat we compassie moeten 
hebben. Bijna iedereen heeft op momenten in zijn of haar leven (extra) 
zorg of ondersteuning nodig. Sommige mensen zijn zelfs langdurig 
aangewezen op solidariteit van de samenleving. Er zal in ieder geval 
straks minder hulp zijn. Problemen die we zelf kunnen oplossen, zullen 
we ook zelf moéten oplossen. Het geld moet dus nóg effectiever worden 
ingezet. Op buurtniveau moet nóg meer worden samengewerkt. 
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Integrale jeugdzorg op maat en 
in de buurt 
Ook de jeugdzorg wordt een taak van de gemeente. Dit 
geldt voor veel onderdelen, zoals de gesloten jeugdzorg, 
de jeugd-GGZ, de zorg voor lichtverstandelijk gehandi-
capte jongeren, de jeugdbescherming en jeugdreclas-
sering. Ook deze overheveling gaat gepaard met een 
bezuiniging. D66 vindt dat de gemeente er voor moet 
waken dat de kwaliteit van de zorg niet afneemt door 
deze bezuinigingsmaatregel van de regering. Het gaat 
hier immers om een van de meest kwetsbare groepen in 
de samenleving.

Preventie    D66 wil binnen de jeugdzorg zoveel 
mogelijk inzetten op preventieve acties, die het sociale 
netwerk van jongeren versterken. Onderdelen hiervan 
zijn het ouder- kindcentrum (OKC), passend onder-
wijs, begeleiding naar werk, en een gezonde leefstijl. 
Dit komt bijvoorbeeld tot uiting in het huisvesten van 
Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) in of nabij scholen, 
zodat de drempel om naar hulpverleners te stappen zo 
laag mogelijk is.

Zorg op maat en in de buurt    D66 wil de zorg voor 
jongeren ook echt verbeteren. Een goed bereikbaar 
laagdrempelig OKC met medewerkers met de juiste 
deskundigheid is daarbij essentieel. D66 is daarbij een 
voorstander van een wijkgerichte aanpak. Hulpverle-
ners kennen de mensen in de wijk en de problemen 
die daar spelen en werken samen met het gezin en het 
netwerk van het gezin om zorg op maat te leveren. 

Goede toegang en maatwerk    D66 hecht grote 
waarde aan goede toegang tot jeugdzorg en wil daar dan 
ook niet op bezuinigen. Het is belangrijk dat kinde-
ren tijdig de juiste zorg krijgen om verergering van de 
problemen in de toekomst te voorkomen. De gemeente 
moet professionals daarbij de ruimte geven om met 
het kind, de ouders en andere partijen tot een aanpak 
op maat te komen. Daarbij passen geen protocollen of 
urenschema’s voor de professionals. Voor gezinnen met 
problemen op meerdere levensgebieden, geldt dat er 
een duidelijke regisseur is. De samenwerkende orga-
nisaties werken volgens een plan waarin duidelijk de 
verdeling van taken, verantwoordelijkheden en be-
voegdheden staan. 

Versterken schoolmaatschappelijk werk    De 
bezuinigingen in het passend onderwijs hebben direct 
invloed op het opvoedkundige klimaat in de klas. D66 
wil de inzet van schoolmaatschappelijk werk versterken. 
Op deze manier is de hulp dichtbij het kind geregeld en 
voor alle kinderen toegankelijk.

Seksuele voorlichting    D66 wil in de jeugdzorg 
voldoende aandacht voor de seksuele ontwikkeling en 
weerbaarheid van kinderen (mede in het licht van de 
loverboyproblematiek). Kinderen binnen de jeugdzorg 
zijn op dit gebied extra kwetsbaar. 

Ouderen laten we niet alleen 
Ouderen zien vaak hun vriendenkring en familiekring 
snel kleiner worden. Daarmee dreigt voor hen vereenza-
ming en worden kleine (gezondheids-)problemen vaak 
onoverkomelijk.

Voorkomen eenzaamheid    Volgens D66 moet 
eenzaamheid van ouderen waar mogelijk worden voor-
komen. Voor ouderen is het, ongeacht hun economische 
situatie, belangrijk dat wordt ingezet op het vasthouden 
van de maatschappelijke participatie, bijvoorbeeld door 
buurtinitiatieven zoals in de Apollobuurt die ouderen 
helpen uit hun isolement te komen. De gemeente heeft 
hier een faciliterende en stimulerende rol.

Betrokken jongeren weten hoe 
het hoort 
Jongerenbeleid waarin jongeren zelf niets te vertellen 
hebben is gedoemd te mislukken. Het creëren van 
aantrekkelijke, aansprekende jongerenvoorzieningen is 
daarom ook de verantwoordelijkheid van jongeren zelf. 
Er zijn echter groepen jongeren die daarbij steun van de 
gemeente kunnen gebruiken, zoals jonge vrouwen van 
allochtone afkomst. Deze groep krijgt nu nog te weinig 
aandacht.

Samen met jongeren    D66 staat voor meer eigen 
inbreng van jongeren bij het zorgen voor jongerenvoor-
zieningen zoals ontmoetingsplekken en de inzet van 
goede buurtcoaches. We zetten ons in het bijzonder in 
voor groepen jongeren die nu nog nu nog niet voldoen-
de worden bereikt, zoals meiden met diverse culturele 
achtergronden.

Samen met scholen    D66 vindt dat scholen ook hun 
rol moeten nemen bij de ontwikkeling van het gedrag 
van jongeren, door uit te dragen welk gedrag (on)
acceptabel is.

Voor sport moet de lat hoger 
Sport is een belangrijk onderdeel van een gezonde leef-
stijl, goed voor lichaam en geest en bovendien leuk om 
te doen. Sportbeoefening is echter niet vanzelfsprekend 
voor alle Amsterdammers. Daarmee kunnen problemen 
met de gezondheid, het gewicht en de weerbaarheid 
ontstaan. Ook kampen sommige sportverenigingen met 
een (chronisch) gebrek aan bestuurders en vrijwilligers. 
Met een sterker kader zijn zij juist goed in staat sport-
deelname te bevorderen, ook voor moeilijker bereikbare 
groepen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren in samenwer-
king met scholen of bejaardentehuizen.

Gezonde levensstijl    Een gezonde leefstijl vergroot 
welzijn en arbeidsproductiviteit en voorkomt onnodige 
zorgkosten. Daarom zet D66 in op preventie. Daarnaast 
moedigen we betere voorlichting aan over voeding, 
drugs, alcoholgebruik, veilige seks en vormen van licha-
melijke beweging.

Sport stimuleren    Stimuleer het sporten onder de 
weinige sportende bevolkingsgroepen, zoals ouderen 
en Amsterdammers van niet-Westerse afkomst. Een 
goed instrument hiervoor is de inzet van buurtcoaches. 
Stimuleer private initiatieven om sportevenementen te 
organiseren, waarbij de gemeente vooral een facilite-
rende en adviserende rol heeft bij de uitvoering.

Sportverenigingen en scholen    De gemeente 
kan sportbeoefening stimuleren door voorlichting, 
informatievoorziening en competitie te bevorderen 
in samenwerking met de verschillende Amsterdamse 
sportverenigingen en scholen. Dit soort van activiteiten 
kunnen goed worden georganiseerd rond feestdagen 
en evenementen. Stimuleer scholen tot de verbetering 
van de kwaliteit en kwantiteit van hun sportprogram-
ma’s en maak het makkelijker om contact te leggen met 
sportverenigingen.

Sportfaciliteiten in openbare ruimte    De ge-
meente moet continu kijken hoe sportfaciliteiten zoals 
hardlooppaden, fitnesstoestellen in parken en drink-
waterfonteinen bij kunnen dragen aan een uitdagende 
openbare ruimte. 

Sport in de buurt en in de regio    Voor bepaalde 
doelgroepen, met name kinderen, is de mogelijk-
heid dichtbij huis te kunnen sporten van belang. Via 
wijkscans moet inzichtelijk gemaakt worden welke 
(laagdrempelige) accommodaties per wijk beschikbaar 
moeten zijn en welke stedelijke voorzieningen (sport-
parken, sporthallen, zwembaden) gespreid over de stad 
aanwezig zouden moeten zijn. Ook pleit D66 voor een 
blik op sport die breder is dan de stadsgrenzen. Waarbij 
Amsterdam samen met omliggende gemeenten naar het 
benodigde voorzieningenaanbod kijkt. Daarbij streven 
wij naar een hoofdstructuur in de stad en regio van 
sportvoorzieningen, zoals accommodaties voor aange-
past sporten.
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Werken 
& Wonen

Nieuwe banen door inzet op duurzame 
innovatie en ambachtseconomie.

Aantrekkelijk Amsterdam is creatief, open 
en gastvrij.

Positie van ZZP’ers versterken.
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>

Maximale inzet op modale huur.

Verhogen van de bouwproductie.

Keuzevrijheid tussen erfpacht en eigen 
grond.
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Nieuwe banen door inzet op duurzame 
innovatie en ambachtseconomie.
Aantrekkelijk Amsterdam is creatief, 
open en gastvrij.
Positie van ZZP’ers versterken.

>

>

>

Een goed draaiende economie is veel meer dan alleen een 
mogelijkheid om je dagelijks brood te verdienen. Het gaat om de 
productie, consumptie en distributie van cultuur, kennis en innovatie. 
Een goed draaiende economie draagt bij aan ontwikkelingskansen 
en zelfontplooiing. Het zorgt voor een groeiende welvaart, mix van 
ondernemers en goede communicatie-infrastructuur. Daarom is het 
van groot belang de Amsterdamse economie goed te onderhouden, 
weerbaar te maken tegen crises en klaar te stomen voor de toekomst.

Economie

Ruimte

Economie
Werken & Wonen
Voor
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Creatief,  innovatief en 
ambachtelijk
 

De afgelopen tien jaar heeft D66 veel voorstellen gedaan 
om Amsterdam als creatieve en kennisstad te ontwikke-
len. De creatieve sector is gebaat bij ruimte en deregule-
ring. Dit geldt voor de organisatie van evenementen en 
de mogelijkheden voor het opzetten en exploiteren van 
creatieve ondernemingen, horeca en- uitgaansgelegen-
heden. In de creatieve industrie vormt digitalisering de 
motor voor innovatie en nieuwe bedrijvigheid. Dit geldt 
zowel voor de productie als distributie van producten en 
diensten.

Innovatie is op de internationale markt een door-
slaggevend concurrentievoordeel. Daarom wil D66 dat 
de stad zich gaat manifesteren als hét centrum voor 
fundamenteel en toegepast onderzoek in Nederland. De 
Amsterdamse combinatie van hoogopgeleiden, expats, 
hoogwaardig onderzoek en hightech maakindustrie, 
maakt dit mogelijk. Een voorbeeld uit de praktijk van 
zo’n clustering van onderzoek, onderwijs, innovatie en 
ondernemerschap is het Science Park. Er zal kritisch 
gekeken moeten worden hoe het op te zetten instituut 
Amsterdam Metropolitan Solutions hier een bijdrage 

aan kan leveren. Ondanks de Amsterdam Economic 
Board blijft de samenwerking tussen bedrijfsleven en 
kennisinstellingen achter bij de potentie om de econo-
mie en innovatie in de Metropool Regio Amsterdam ver-
der te versterken. D66 wil meer focus op veelbelovende 
sectoren die nu nog (deels) in de kinderschoenen staan, 
te weten: life sciences, creatieve industrie en cleantech.

D66 ziet volop kansen voor de ambachtseconomie. 
Amsterdam is een creatieve kennisstad. Naast een 
‘creative class’ bestaande uit (inter)nationaal talent heeft 
de stad ook een ‘creating class’ hard nodig. Mensen die 
dingen kunnen maken of repareren met hun handen. Er 
is een toenemende vraag naar ambachtelijke producten 
en diensten, in oude en geheel nieuwe branches. Mensen 
die een vloer kunnen leggen, gevels kunnen herstellen, 
kleding en spullen kunnen repareren enzovoorts. De 
ambachtseconomie biedt extra kansen voor lager opge-
leiden, aanvullende re-integratie mogelijkheden voor 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en een 
potentiële invulling voor leegstaande bedrijfspanden en 
kantoren. Voorbeelden van initiatieven zijn de Onderne-
mersvereniging van Ambachtelijke Bedrijven in de Pijp 
en ‘De Overkant’ aan de IJ-oever in Noord.

Startende onderzoeksondernemingen    Door te 
experimenteren met regelvrije plekken in de stad en/of 
regelvrije sectoren in de economie wil D66 meer plaats, 
huisvesting en groeimogelijkheden creëren voor kleine, 
startende ondernemingen actief op het gebied van on-
derzoek en innovatie. 

Creatieve verbindingsstad    D66 wil Amsterdam 
positioneren als dé stad in Nederland waar creatieve 
producten internationaal vermarkt, gepromoot en ver-
kocht worden. Amsterdam wordt de verbindingsschakel 
tussen het buitenland en andere creatieve Nederlandse 
steden.

Internet    Is cruciaal voor een goed functionerende 
economie en D66 wil daarom blijven investeren in een 
snel en betrouwbaar internet. In alle publieke ruimten 
moet vrije toegang tot het internet (wifi) komen.

Bundeling van kennis    D66 is voorstander van crea-
tieve campussen, waar wonen en werken samengaan en 
creatieve talenten en ondernemers tijdelijke woningen 
en bedrijfsruimtes aangeboden krijgen.

Ambacht    Er is een groeiende markt voor unieke 
producten, door vakmensen gemaakt. Daarom moet er 
volgens D66 meer oog komen voor de creatieve zake-
lijke dienstverlening en ambachten. Initiatieven als de 
Meesteropleiding Coupeur en iFabrica dragen bij aan de 
uitbouw van deze ambachtsmarkt. Ook moet meer be-
drijfsruimte ter beschikking komen, voor werk, kennis-
deling, opleidingen en het regelen van bedrijfsopvolging. 
Zo kan een centrale plek fungeren als incubator.

Branchevereniging    D66 wil kijken naar de nood-
zaak voor een branchevereniging ter ondersteuning van 
de ambachtseconomie in de regio Amsterdam. Deze 
vereniging kan de organisatiegraad van de ambachts-
economie verbeteren en als belangenbehartiger optre-
den. Daarnaast kan het zo de vervanger worden van het 
landelijke Hoofdbedrijfschap Ambachten dat in 2013 
wordt opgeheven.

Made in Amsterdam    D66 wil de mogelijkheden van 
een Amsterdams keurmerk ter promotie van de Amster-
damse ambachtsbedrijven onderzoeken en bespreken. 
D66 heeft hiervoor in juli 2013 een voorstel gedaan 
(Amsterdamse ambachtseconomie biedt kansen op 
banen).

ZZP’ers: flexibel en onmisbaar 
Amsterdam moet de zzp-hoofdstad van Nederland wor-
den. Vorig jaar bestond 10% van de beroepsbevolking 
al uit zzp’ers; een verdubbeling ten opzichte van 2006. 
D66 juicht dit Amsterdamse ondernemerschap toe. 

Gemeente geeft het goede voorbeeld    D66 wil een 
deel van het ambtenarenapparaat vervangen door de 
specialistische kennis van zzp’ers. Daardoor wordt de 
gemeentelijke organisatie flexibeler en komt er ruimte 
voor dynamiek en nieuwe kennis. 

Aanbestedingen    D66 moet zich er hard voor blijven 
maken dat aanbestedingsregels van de gemeente zelf-
standigen en mkb’ers meer kansen bieden.

Barrières wegnemen    Sommige zzp’ers willen door-
groeien tot MKB. D66 wil de kansen hiertoe voor deze 
ondernemers vergroten. Dit levert immers extra banen 
op. Volgens D66 is hiervoor nodig dat zzp’ers niet door 
landelijke of lokale regels worden afgeschrikt of weer-
houden om mensen aan te nemen en mkb’er te worden.

Inzetten op een duurzame 
economie 
Duurzame innovatie leidt tot schone productie en eco-
nomische groei. Nu al worden banen gecreëerd door het 
aanleggen van zonnepanelen op daken en in de cleantech 
industrie. “Cleantech” is een verzamelnaam van produc-
ten, diensten en processen op basis van technologieën die 
het gebruik van natuurlijke hulpbronnen optimaliseren 
en de milieu-impact minimaliseren. Belangrijk hierbij 
is het uitzicht op economische toegevoegde waarde in 
combinatie met milieuwinst. Daarbij is het gebruik van 
hernieuwbare materialen en energiebronnen van belang. 
In 2012 plaatste Amsterdam zich al op plek 14 van de 
zogenaamde Global Cleantech Innovation Index.

Cleantech cluster    Clustering maakt onderlinge 
samenwerking makkelijker waardoor bedrijven meer van 
elkaar leren en er sneller nieuwe technologieën kunnen 
worden ontwikkeld. Het leidt tot efficiëntieverbeteringen 
en hogere effectiviteit en biedt de mogelijkheid essentiële 
middelen (apparatuur, laboratoria) met elkaar te delen. 
D66 wil daarom dat de overheid dit faciliteert en onder-
steunt. Het havengebied kan hier mogelijk een leidende 
rol in spelen.

Commercialisering    Door samenwerking met andere 
sectoren, kunnen Cleantech bedrijven hun ideeën en toe-
passingen communiceren (bijvoorbeeld het milieuvoor-
deel verduidelijken) en gemakkelijker commercialiseren.

Publiek-private samenwerking    D66 pleit voor 
hechtere publiek-private samenwerking waarbij met alle 
stakeholders gezamenlijke, meetbare doelstellingen wor-
den bepaald. D66 wil dat een dialoog tussen de gemeente 
en het bedrijfsleven over hoe efficiëntere energiebesparin-
gen in de industrie kunnen worden gerealiseerd hier een 
belangrijk onderdeel van is.

Vergroot prikkels voor duurzame investerin-
gen    De kosten voor milieuvervuiling komen tot nu 
toe onvoldoende terug in de prijzen ervan. Landelijk en 
internationaal streeft D66 naar het verdisconteren van 
milieugebruik in de prijzen. Dat bevordert investeringen 
in schone, duurzame toepassingen en vermindert verspil-
ling. Voor een concurrerend Amsterdam is het belangrijk 
dat de gemeente hierop voorsorteert door burgers en 
bedrijven te helpen zo min mogelijk milieuvervuiling te 
veroorzaken.

Amsterdam is voor veel verschillende soorten ondernemers een 
aantrekkelijke stad om zich te vestigen. Dankzij Schiphol, de haven 
en het Amsterdam internet exchange in de Watergraafsmeer, zijn 
financiële en zakelijke dienstverlening, groothandel, ICT & telecom en 
logistiek de belangrijkste sectoren in de Amsterdamse economie. De 
stad is gevarieerd, creatief en goed bereikbaar. Er is een mix van grote 
en kleine bedrijven, waarbij Zelfstandigen Zonder Personeel (zzp’ers) 
een cruciale rol spelen. Met hun flexibiliteit en specifieke kennis en 
kunde, fungeren zij als smeerolie voor de Amsterdamse economie. 
De omvangrijke kunstsector en goede universiteiten versterken het 
creatieve en innovatieve karakter van onze hoofdstedelijke economie. 
Ondanks de crisis, blijft Amsterdam toeristen trekken. Dit alles zorgt, 
samen met een sterke congres-sector, voor veel werkgelegenheid 
in de stad. Om deze sterke basis te bewaren, staat de Amsterdamse 
economie voor een aantal stevige uitdagingen. Volgens D66 moet er 
meer op innovatie worden ingezet om wereldwijd te concurreren, meer 
worden geïnvesteerd in de versterking van succesvolle sectoren en het 
is de hoogste tijd voor een duurzaamheidinhaalslag ten aanzien van de 
schaarste van grondstoffen. 
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Revolverend fonds duurzame investeringen 
Amsterdam heeft sinds kort een revolverend fonds voor 
duurzame investeringen. Wat D66 betreft moet dit fonds 
ruimte bieden voor alle klein- en grootschalige initia-
tieven die bijdragen aan groene groei zoals duurzame 
sociale innovaties en cleantech.

Versterking van vitale 
knooppunten 
Schiphol, de Amsterdamse haven en de Zuidas vormen 
de belangrijkste schakels in de fysieke- en logistieke 
infrastructuur van de Metropool Regio Amsterdam. 
Schiphol is een belangrijke strategische partner voor het 
creëren van welvaart en werkgelegenheid. De haven is 
een knooppunt van internationale handel en transport. 
De Zuidas trekt internationale bedrijvigheid en hoog-
opgeleide werknemers aan. Voor verdere economische 
groei moet deze infrastructuur duurzaam en van uitste-
kende kwaliteit zijn.

Schiphol    D66 wil dat de stad haar aandeelhouder-
schap in de luchthaven gebruikt om de kracht als hub 
te blijven ondersteunen, met aandacht voor een zo goed 
mogelijke netwerkkwaliteit en natuurlijk voor veiligheid, 
leefbaarheid en beperking van de geluidshinder rond 
de luchthaven. Bestaande normen moeten gehandhaafd 
worden en het gebruik van schonere en geluidsarmere 
toestellen gestimuleerd. Het gaat niet om een zo groot 
mogelijke luchthaven, maar om een zo goed mogelijke 
luchthaven die een groot netwerk aan verbindingen 
heeft en rekening houdt met zijn omgeving.

Amsterdamse haven    Om de werkgelegenheid 
in de Amsterdamse haven te vergroten, intensiveren 
en verduurzamen ziet D66 een transformatie in twee 
richtingen voor zich: de haven als groeigebied voor 
cleantech en als grondstoffenrotonde. Het havengebied 
leent zich hier uitstekend voor en het versterkt een deel 
van de reeds aanwezige bedrijvigheid. Het gaat hierbij 
om het omvormen van de fossiele brandstofhaven tot 
centrum van biobrandstoffen en groene chemie en om 
van afvalverbranding over te stappen op het duurzaam 
verzamelen en verwerken van afval voor hergebruik, 
zoals het herwinnen van fosfaat en e-waste (afval van 
elektronische apparaten). Het havenbedrijf kan hierin 
faciliteren als samenwerkingspartner, bijvoorbeeld door 
het slim toewijzen van locaties en het bieden van de 
juiste infrastructuur.

De Zuidas D66 blijft onverminderd voorstander van 
verdere ontwikkeling van de Zuidas, in samenwerking 
met de stad, het Rijk en private partners. 

Toerisme: open, gastvrij en 
beheersbaar 
De toeristische sector is van grote waarde voor Am-
sterdam. Zij biedt werkgelegenheid en draagt bij aan 
een open en internationale economie. Daarbij zorgen 

de inkomsten uit toerisme ervoor dat Amsterdam een 
breed aanbod aan restaurants en musea heeft; iets 
waar Amsterdammers zelf lokaal ook van profiteren. 
D66 vindt het belangrijk dat deze toegevoegde waarde 
blijft groeien. De kansen die deze wereldwijd groeiende 
sector (de laatste jaren steeds meer uit de BRIC-landen: 
Brazilië, Rusland, India en China) biedt, moeten worden 
gepakt. Van groot belang daarbij is de promotie van 
de goede naam van Amsterdam, aangezien dit buiten-
landse investeringen, belangrijke congressen en expats 
aantrekt. De naam ‘Amsterdam’ brengt een zekere mate 
van opwinding teweeg, die slechts door enkele steden in 
Europa benaderd wordt. Met “I AMsterdam” wordt die 
faam verder uitgebouwd, maar de kern is en blijft: een 
internationale, vrije stad. De gemeente moet voldoende 
financiële middelen waarborgen voor Amsterdam Mar-
keting voor de verdere promotie van Amsterdam.

24-uurs-economie    D66 wil dat er ruimere ope-
ningstijden - ook van gemeentelijke diensten - komen, 
om voor meer dynamiek in de stad te zorgen.

Nachtvergunningen    D66 pleit voor het verhogen 
van het aantal nachtvergunningen, zodat een aantal 
winkels als supermarktjes, bakkers en drogisterijen ook 
’s avonds laat en nachts open zijn.

Horeca    Horecagelegenheden krijgen wat D66 betreft 
zoveel mogelijk de ruimte voor zover zij – in overleg met 
de omwonenden – de overlast weten in te perken. Een 
combinatie van vrijheid en verantwoordelijkheid. Ook 
24-uurs vergunningen moeten mogelijk zijn. Stadsdelen 
bieden de mogelijkheid om openingsuren van kroegen 
en terrassen uit te breiden, bijvoorbeeld door meer 
verlatertjes toe te staan (waarbij horeca langer open mag 
blijven voor speciale evenementen).

Gastvrije, toegankelijke stad    D66 pleit voor het 
versterken van de gastvrijheid van de stad. We moeten 
daarom voorkomen dat constante verbouwingen of de 
situatie in de taximarkt deze naam onderuit haalt.

Amsterdam House    Het ‘Amsterdam House’ moet 
een plek worden waar expats elkaar kunnen ontmoeten, 
maar ook Nederlanders die persoonlijk of voor werk 
internationaal georiënteerd zijn. Ze moeten daar net als 
in het huidige Expatcenter terecht kunnen voor vergun-
ningen en officiële informatie, maar ook vragen kunnen 
stellen over zaken als huisvesting en gezondheidszorg. 
Het Amsterdam House biedt een centrale plek voor 
ontmoeting en zaken doen, voor een borrel en voor eve-
nementen gericht op de internationale gemeenschap.

Spreiding    D66 wil de groeiende stroom toeristen 
spreiden over de stad en over de seizoenen. Dit kan 
onder andere door blijvende aandacht voor evenemen-
ten- en themajaren. 

Holland promotie    Amsterdam is het sterkste merk 
van Nederland. D66 wil dat Amsterdam in de internati-
onale, bredere Holland promotie het voortouw neemt. 
Daarbij moet nadrukkelijk aandacht zijn voor het bin-
nenhalen van congressen.

Stedenbanden    Amsterdam moet inzetten op eco-
nomische stedenbanden. Er liggen met name kansen in 
opkomende economieën. Waar noodzakelijk hebben we 
naast economie ook oog voor de lokale mensenrechten-
situatie.

Voldoende hotelbedden voor een 
redelijke prijs 
Voor een stad als Amsterdam met een enorme hoeveel-
heid zakelijke bezoekers, toeristen en congresdeelne-
mers is een sterke, gedifferentieerde en concurrerende 
hotelmarkt van groot belang. Hotels leveren veel werk-
gelegenheid op verschillende niveaus. Amsterdam is als 
vanouds berucht om haar tekort aan hotelkamers en de 
hoge prijzen die hier mede het gevolg van zijn.

Ruimte blijven geven aan nieuwe hotels en con-
cepten    D66 kiest ervoor om te blijven investeren in 
voldoende hotelkamers. Nu stoppen met uitbreiding van 
het aantal hotelkamers betekent een fikse deuk voor de 
toekomstige gastvrijheid van Amsterdam. 

Overlaten aan de markt    Minder bemoeienis van de 
gemeente met deze markt. Ondernemers schatten zélf 
wel in of de voorgenomen investering in een nieuwe ho-
tellocatie al dan niet rendabel gaat zijn. Ondernemingen 
die onvoldoende meerwaarde bieden vallen weg. Vanaf 
het begin van de planontwikkeling wel rekening houden 
met herbestemming.

Kort verblijf geen bezwaar 
Wat D66 betreft moeten Amsterdammers de vrijheid 
hebben om hun huis (online) te verhuren voor toeris-
tisch gebruik als zij bijvoorbeeld zelf op vakantie zijn. 
Dat is goed voor de (keuzevrijheid binnen de) toeris-
tische sector en de economie van de stad en sluit aan 
bij de moderne maatschappij waarin mensen op kleine 
schaal zich organiseren en eigendom, zoals auto of huis 
met elkaar delen. Zo kunnen bezoekers de stad op een 
andere manier beleven.

Handhaving op overlast en commerciële exploi-
tatie    Wel moet de gemeente goed handhaven zodat 
er geen overlast voor buren ontstaat. Wat D66 betreft 
is het belangrijk dat de gemeente streng toeziet op het 
voorkomen van commerciële exploitatie zodat er geen 
oneerlijke concurrentie met hotels ontstaat.

Onderscheid tussen toeristen en zakenmen-
sen    D66 stelt voor om twee categorieën te hanteren. 
Appartementen voor toeristen voor een beperkt verblijf. 
En appartementen voor zakenmensen die tijdelijk in de 
stad verblijven voor een wat langere periode. Voor de 
toeristische appartementen moet een vergunningsplicht 
gelden en toeristenbelasting worden geïnd. Voor de 
appartementen voor zakelijk gebruik moet een mel-
dingsplicht gelden en wordt geen toeristenbelasting 
geïnd.

Winkels en markten maken de 
buurt 
Een groot en goed gespreid aanbod van winkels en 
markten trekt mensen (ook van buiten de stad) aan en 
is daarmee een magneet voor andere bedrijven in de 
buurt. Het is fijn als de Amsterdammer niet ver hoeft 
te reizen om zijn of haar boodschappen te doen, maar 
deze situatie is moeilijk vol te houden. Er is té veel m2 
winkelruimte en webwinkels bieden een zware concur-
rentie. D66 wil (dreigende) leegstand van winkelstraten 
tegengaan, zodat zij bruisende centra in buurten blijven. 
Daartoe moeten de veiligheid, openbare ruimte en 
bereikbaarheid van winkels verbeterd worden. Hetzelfde 
geldt voor de markten. Sommige markten groeien in 
populariteit door goede promotie, een innovatief aanbod 
en het inspelen op specialistische vraag. Andere mark-
ten hebben het economisch zwaar of hebben last van 
omgekochte marktmeesters. D66 vindt dat Amsterdam 
een echte marktstad is en wil deze misstanden daarom 
hard aanpakken.

Winkelstraatmanagers    D66 wil daar waar nodig 
winkelstraatmanagers inzetten om een goed en gevari-
eerd aanbod van winkels in winkelstraten te stimuleren. 
D66 pleit tevens voor de aanstelling van een winkelloods 
met een uitgebreid takenpakket, die op centraalstedelijk 
niveau aanspreekpunt is voor winkeliers. Faciliteer een 
betere organisatiegraad van winkeliers. 

Negatieve uitstraling tegengaan    Promoten van 
initiatieven om de impact van bestaande leegstand te 
verminderen (zoals pop-up stores en 3D-stickers op 
ruiten). In samenwerking met stadsdelen investeren in 
de openbare ruimte, veiligheid en toegankelijkheid van 
winkelstraten.

Terughoudendheid bij (uitbreiding van) winkel-
gebieden op industrieterreinen    Bij initiatieven 
voor perifere detailhandel wordt er vooraf een goede 
afweging gemaakt of uitbreiding niet bijdraagt aan (ver-
dere) uitholling van bestaande winkelstraten. Uitbrei-
ding mag niet leiden tot leegstand. 

Coöperatieve markten    Coöperatieve markten, zoals 
in Zuid, of zelfbesturende markten als in Nieuw-West, 
moeten worden gestimuleerd en gefaciliteerd.

Themamarkten    D66 streeft naar het koppelen 
van themamarkten aan bestaande warenmarkten, die 
aansluiten op de mogelijkheden binnen de toeristen-
industrie, waardoor extra koperspubliek kan worden 
aangetrokken.
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Maximale inzet op modale huur.
Verhogen van de bouwproductie.
Keuzevrijheid tussen erfpacht en 
eigen grond.

>
>
>

Amsterdam is enorm in trek als stad om te wonen. D66 wil dat er in 
Amsterdam ruimte is voor iedereen, ongeacht inkomen of leeftijd. 
Iedere Amsterdammer moet toegang hebben tot een woning die bij 
zijn of haar woonwensen en situatie past. Voor woonmilieus die niet 
of heel moeilijk in Amsterdam zelf te realiseren zijn, zoals huizen met 
grote tuinen, moet de metropoolregio voldoende aanbod bieden. 

Bouwen en Wonen

RuimteRuimteRuimte

Bouwen & WonenBouwen & WonenBouwen & Wonen
Werken & WonenWerken & WonenWerken & Wonen
VoorVoorVoor
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Amsterdam is ook een stad met vele gezichten en diver-
se, gemengde wijken. Deze diversiteit is onder andere 
zichtbaar in de bestaande woningvoorraad, in buurten 
en in stadsdelen. Die verschillen in identiteit moeten 
we koesteren. Voor Amsterdam is het van belang om de 
aantrekkelijkheid en kwaliteit van het centrumgebied 
uit te rollen naar stadsdelen als Nieuw-West, Noord en 
Zuid-Oost, zoals we op dit moment al zien gebeuren in 
grote delen van Oost (zoals de Indische Buurt) en West 
(De Baarsjes) waar nieuwe hippe en leefbare wijken 
ontstaan. Hiertoe kan de woningvoorraad beter worden 
afgestemd op woonwensen van verschillende groepen 
bewoners en dient doorstroom bevorderd te worden. 
Daarnaast streeft D66 naar een vergroting van duur-
zaamheid in bestaande bouw en zo duurzaam mogelijke 
nieuwbouw.

Een woning voor iedere 
Amsterdammer 
De Amsterdamse woningmarkt zit volledig op slot. Er 
zijn met name onvoldoende vrije sector huurwoningen 
voor middeninkomens (modale huur). D66 streeft naar 
gemengde wijken met een evenwichtige opbouw van 
bewoners op stadsdeelniveau, waarbij het aantal sociale 
huurwoningen wordt beperkt en er meer ruimte wordt 
gecreëerd voor andere groepen.

Meer modale huur    In stadsdelen die een veel hoger 
percentage sociale woningen dan de 30%-norm ken-
nen (alle stadsdelen behalve Centrum en Zuid), moet 
de overgang naar nieuwe vrije sector huur van deze 
woningen gestimuleerd te worden. Tevens willen we 
voor nieuwbouw de 30% eis op projectniveau loslaten 
en enkel sturen op het aandeel van sociale huur in de 

totale woningvoorraad in de stad of op stadsdeelniveau. 
Alleen voor zeer grote projecten (bijv. IJburg 2) willen 
we een minimum percentage sociale woningbouw op 
projectniveau voorschrijven.

Vrije sector studio’s voor kleine huishoudens 
Kleine (nieuwbouw)woningen (ca 35m2) kunnen als 
gevolg van het nieuwe puntensysteem straks gelibera-
liseerde huurwoningen zijn. Dit zorgt ervoor dat in de 
vrije sector voor een- en twee persoonshuishoudens met 
lage middeninkomens betaalbare woningen kunnen 
worden gebouwd. Hier willen we op inzetten, in het bij-
zonder op locaties rond de ring (Zuidas, Wenckebach-
weg, Kolenkit). D66 wil op dit soort plekken stedelijke 
woonmilieus met een diversiteit aan functies.

Extra studentenhuisvesting    D66 wil (tijdelijke) 
studentenwoningen realiseren in leegstaande kantoor-
panden en op stadscampings (bijv. op het Riekerhaven-
terrein, Sloterdijk). Het inzetten op woningen voor deze 
groepen in kwetsbare wijken zorgt er niet alleen voor 
dat studenten een betaalbare woning hebben, maar 
de student versterkt ook de sociale structuur in deze 
stadsdelen.

Modulair, flexibel en tijdelijk bouwen Gebouwen 
moeten wat betreft indeling en gebruik flexibeler wor-
den door onder andere modulair of tijdelijk te bouwen 
en soepeler wet- en regelgeving (gemengde functies, 
woon/werk-woningen, woningen boven winkels). Zo 
kunnen deze zich beter aanpassen aan en als overbrug-
ging fungeren voor de wisselende eisen en wensen van 
huidige en toekomstige bewoners en gebruikers, waar-
onder bedrijven en ondernemers. 

Geschikte woningen voor ouderen Ouderen moe-
ten oud kunnen worden in hun eigen buurt. Daartoe 

moeten er meer levensloopbestendige woningen wor-
den gerealiseerd, onder meer door studentenwoningen 
te bouwen die later samengevoegd kunnen worden. 
Waar nodig belemmerende regels (bijvoorbeeld voor 
liften of herbestemming) wegnemen. In gebouwen 
met sociale woningen zonder lift, ouderen voorrang 
geven op (vrijkomende) woningen op de begane grond. 
Verzorgingstehuizen die leeg komen te staan dienen bij 
voorkeur omgebouwd te worden tot zelfstandige seni-
orenwoningen. Veel faciliteiten zoals een lift zijn hier 
namelijk vaak al aanwezig. Bij dergelijke woonvoor-
zieningen voor ouderen kan worden gestimuleerd dat 
faciliteiten zoals de huisarts, tandarts en middenstand 
zich in buurt vestigen, hetgeen ook gunstig is voor de 
overige buurtbewoners.

Snel meer gaan bouwen 
Om aan de (toekomstige) woningvraag in Amsterdam 
te voldoen en verhuisketens op gang te laten komen 
moeten er veel meer woningen worden gebouwd. De 
mogelijkheden om de woningvoorraad binnen de ring 
substantieel uit te breiden zijn beperkt. Om echt grote 
aantallen woningen toe te voegen zal er dus nabij en 
buiten de ring moeten worden gekeken. Dit kan tevens 
een bijdrage leveren aan het stoppen van het steeds ver-
der uiteenlopen van de kwaliteit en aantrekkingskracht 
van stadsdelen, waarbij de ring A10 en het IJ soms als 
harde scheidslijn fungeren.

Soepelere regelgeving bouw    Om het bouwproces 
te versnellen pleit D66 ervoor dat het Rijk op korte 
termijn een aantal regels en procedures (verder) ver-
soepelt. Bouwvoorschriften voor kantoren en woningen 
moet gelijkgetrokken worden. Om leegstand te voorko-
men moet bij nieuwbouw zowel bij de vergunningver-
lening als bij de bouw, rekening gehouden worden met 
mogelijke andere toekomstige toepassingen van het 
gebouw (bijvoorbeeld kantoren die woningen kunnen 
worden). De gemeente moet meebewegen met de markt 
en openstaan voor onconventionele constructies.

Stimuleren zelfbouw    De gemeente kan met een 
beperkte inzet van ambtelijke capaciteit Collectief 
Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) stimuleren door 
particulieren en zelfbouwgroepen in contact brengen 
met andere partijen, zoals corporaties, ontwikkelaars 
en adviseurs. Het netwerk dat hierdoor ontstaat faci-
liteert lokale marktpartijen en Amsterdammers met 
ondersteuning en kennisoverdracht, zat zij een bijdrage 
kunnen leveren aan de nieuwbouwopgave van Amster-
dam. Daarbij kan er meer ruimte komen voor het zelf 
afbouwen en regelen van installaties. Dat sluit beter aan 
bij individuele wensen en maakt kopen betaalbaarder. 
Het georganiseerde en gecoördineerde karakter van ‘’Ik 
Bouw Betaalbaar’’ in Almere, waarbij gestuurd wordt op 
kostenverlaging is mogelijk een interessant thema voor 
zelfbouw in Amsterdam en een onderzoek waard.

Rol woningbouwcorporaties    Naast de verant-
woordelijkheid voor sociale huurwoningen hebben 
corporaties wat D66 betreft ook de taak om voldoende 

modale huurwoningen aan te bieden. Corporaties heb-
ben via maatschappelijke investeringen in wijken ook 
een belangrijke rol in de stedelijke vernieuwing.

Verdichting    D66 kiest in eerste instantie voor 
verdere verdichting van bestaande wijken, waarbij op 
bepaalde plekken ook hoogbouw mogelijk moet zijn. 
Hierdoor worden bestaand groen en buitengebieden zo-
veel mogelijk gespaard. Ook worden bestaande publie-
ke voorzieningen beter benut en neemt het financieel 
draagvermogen voor meer voorzieningen toe.

Invulgebieden en IJburg versneld ontwikkelen 
Versnellen van de ontwikkeling van invulgebieden die 
de stad aan elkaar aansluiten (Wenckebachweg en Zee-
burgereiland). Gezien de (toekomstige) woningtekorten 
blijft ook de realisatie van IJburg II nodig. De wensen 
van studenten en ex-pats moeten daarbij betrokken 
worden. 

Bijbouwen en aanpassen woningvoorraad rond 
A10    D66 wil de gebieden rond de A10, waaronder de 
Zuidas, met een hoge bebouwingsintensiteit en functie-
mening (een mix van wonen, werken, voorzieningen, 
recreatie en openbare ruimte) verder versterken. Dat 
kan onder meer door extra woningen toe te voegen en 
de bestaande woningvoorraad aan te passen. Bijvoor-
beeld door samenvoeging of het omzetten van sociale 
huur naar vrije sector huur. 

Doorstroom bevorderen
Al jarenlang is er weinig doorstroom op de Amster-
damse woningmarkt. Starters hebben grote moeite 
met het vinden van een huis en scheefwoners kunnen 
niet doorstromen. De economische crisis van de laatste 
jaren heeft de situatie verergerd. D66 wil de markt voor 
huurwoningen op gang brengen. Om dat te realiseren 
wil D66 doorstroom bevorderen en obstakels die dat 
tegenhouden wegnemen.

Zorgen voor doorstroom van ‘scheefwoners’ 
‘Scheefwoners’ moeten allereerst alternatieven krijgen 
en gestimuleerd worden door te stromen naar de vrije 
sector, huur- of koopmarkt. Bijvoorbeeld door het 
bieden van de mogelijkheid hun bestaande woning te 
kopen. Daarnaast kan stapsgewijs de huur verhoogd 
worden tot een marktconforme huur.

Aanpak doorstroom-beperkende situaties 
Doorstroom-beperkende situaties zoals onderverhuur 
van sociale woningen of het illegaal runnen van een ho-
tel in een woning moeten worden aangepakt. Meldpun-
ten als Zoeklicht kunnen daarbij helpen.

Het aantal Amsterdammers groeit en de vraag naar woningen neemt 
toe. Tegelijkertijd verandert ook het karakter van de Amsterdamse 
bevolking. Het aandeel ouderen, eenpersoonshuishoudens en studenten 
groeit. Stadsgezinnen kunnen in de stad hun leven het beste organiseren 
en zijn bereid offers te leveren als ze maar “in de stad” (kunnen 
blijven) wonen. Veel van deze Amsterdammers verdienen teveel voor 
een sociale huurwoning en te weinig voor een koopwoning. Voor deze 
middeninkomens moeten er veel meer vrije sector huurwoningen 
beschikbaar komen en bereikbaar worden, desnoods met afspraken over 
de hoogte van de huur (modale huur). Door falend woningbouwbeleid 
is er nu echter een onbalans tussen sociale huur-, vrije sector huur- en 
koopwoningen in Amsterdam en slagen opeenvolgende colleges er maar 
niet in de nieuwbouwdoelstellingen te halen.
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Keuzevrijheid tussen erfpacht en 
eigen grond 
Erfpacht is een onderwerp dat veel Amsterdammers 
raakt. 80% van de grond binnen de Amsterdamse 
gemeentegrenzen is eigendom van de gemeente en het 
grootste gedeelte hiervan is in erfpacht uitgegeven aan 
particulieren, bedrijven, woningbouwcorporaties en 
maatschappelijke instellingen zoals scholen. Het beheer 
ervan is kostbaar en het netto rendement laag. D66 
vindt het erfpachtstelsel veel te beperkend.

Keuzevrijheid    D66 streeft naar maximale keuze-
vrijheid voor huiseigenaren. Zij die de grond van de ge-
meente willen kopen moeten dat kunnen. Voor hen die 
erfpacht aan de gemeente willen betalen en zo bijvoor-
beeld hun financieringsbehoefte willen verminderen 
moet de mogelijkheid bestaan dat te doen.

Opbrengsten van verkoop naar vermindering 
schuldpositie    De inkomsten die de gemeente 
genereert uit de verkoop van grond zullen primair 
worden ingezet om de schuldenpositie van Amsterdam 
te verminderen. Hierdoor zullen ook de rentelasten 
van Amsterdam dalen, zodat er geen tekort ontstaat als 
gevolg van het wegvallen van de erfpachtinkomsten.

Transparantie    Wanneer er toch in erfpacht wordt 
uitgegeven moeten we ervoor zorgen dat dit op een 
manier gebeurt die transparant is en die met name de 
huidige onduidelijkheid rond canonherziening aan het 
einde van de looptijd oplost.

Energiezuinige en duurzame 
woningen
D66 wil huidige gebouwen duurzamer maken en nieuw-
bouw moet aan striktere klimaateisen voldoen. Sociale 
woningbouw is vaak de minst duurzame bestaande 
bebouwing. Amsterdamse woningcorporaties bezitten 
ruim 100.000 woningen met slechte energielabels 
van D en lager. D66 wil dat bereiken door de volgende 
voorstellen.

Extra mogelijkheid splitsen of samenvoegen in 
ruil voor isolatie woning    D66 wil lokale woning-
bouwcorporaties de mogelijkheid bieden om meer 
woningen te splitsen of samen te voegen, in ruil voor 
afspraken met betrekking tot het versneld isoleren van 
woningen. Door deze aanpak, ondersteunen corporaties 
de transitie naar de duurzame stad van de toekomst, 
creëren zij lokale werkgelegenheid en vergroten zij 
de koopkracht en onafhankelijkheid van individuele 
bewoners.

Alle sociale huurwoningen label B in 2020    In 
het nationale energie-akkoord lijkt te komen staan 
dat huurwoningen verplicht minimaal energielabel C 
moeten hebben. Amsterdam wil hierin voorop lopen en 
streeft ernaar alle sociale huurwoningen op label B te 
hebben per 2020. 

Duurzame nieuwbouw    D66 streeft naar een zo 
duurzaam mogelijke nieuwbouw en wil in samenwer-
king met zelfbouwers en ontwikkelaars kijken naar 
meer en betere manieren om energie-efficiënter en 
meer duurzaam te bouwen.

De gemeente geeft het goede 
voorbeeld 
Als primaire vertegenwoordiger van duurzaam Amster-
dam, moet het stadsbestuur geloofwaardig zijn. Daarom 
vindt D66 dat zij het goede voorbeeld moet geven. De 
gemeente moet daarom kiezen voor oplossingen die op 
de lange termijn het meest rendabel en duurzaam zijn.

Klimaatneutraal in 2020    D66 wil dat alle gemeen-
telijke gebouwen in Amsterdam vanaf 2020 klimaat-
neutraal zijn, zowel in termen van energieprestatie als 
materiaalgebruik. Vooral voor zwembaden (die veel 
energie gebruiken) moeten (kosten)effectieve maatrege-
len en technologieën worden gevonden.

Klimaatpositief in 2020 Alle nieuwe gebouwen 
moeten volgens D66 vanaf 2020 energie leveren. Bij 
de planvorming- en inkoopprocessen moeten naast de 
aanschafkosten ook de ‘levensloopkosten’ (Total Cost 
of Ownership) van een product, gebouw of installatie 
worden meegewogen.

Energy Service Companies (ESCo’s)    ESCo’s zijn 
bedrijven die de aanleg en het onderhoud en beheer van 
de (klimaat) installaties van gebouwen over nemen. Zij 
leveren een gegarandeerde energiebesparing, inclusief 
de financiering ervan. Dat biedt voordelen en zekerheid. 
De gemeente kan informatie verstrekken, optreden als 
bemiddelaar en streeft naar een leidende positie van 
Amsterdam op dit gebied. De gemeente stelt een onder-
zoek in of energiebesparing via ESCo’s opportuun is. 

Duurzaam hergebruik    De gemeente is ervoor 
verantwoordelijk en ziet erop toe dat gebouwen die de 
gemeente achterlaat een duurzame herbestemming 
krijgen en niet bijdragen aan leegstand. Verder moet 
er volgens D66 op toegezien worden dat toegepaste 
grondstoffen zo goed mogelijk voor later hergebruik 
geschikt zijn.
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Afval als kans tegen schaarste en 
milieuvervuiling.

Reststromen niet verloren laten gaan maar 
hergebruiken.

>

>

Elke Amsterdammer in staat stellen om 
zijn eigen energie op te wekken.

>

Verdienen door efficiency

Energie decentraal

Ruimte geven aan eigen oplossingen voor 
een duurzame leefomgeving.

Amsterdam als proeftuin van duurzame 
innovatie.

>

>

De duurzame stad

Gebiedsontwikkeling 3.0: groen, leefbaar, 
flexibel en vanuit de gebruiker. 

Moderniseren van Openbaar 
Vervoernetwerk.

Herbestemming kantoorpanden.

Inzetten op luchtkwaliteit in combinatie 
met bereikbaarheid

>

>

>

>

Amsterdam toekomstbestendig

Ruimte

Groene Groei
Voor
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Luchtkwaliteit, energie, afval en klimaat

Ruimte geven aan eigen oplossingen 
voor een duurzame leefomgeving.
Amsterdam als proeftuin van 
duurzame innovatie.
Afval als kans tegen schaarste en 
milieuvervuiling.
Reststromen niet verloren laten gaan 
maar hergebruiken.
Elke Amsterdammer in staat stellen 
om zijn eigen energie op te wekken.

>

>

>

>

>

D66 Amsterdam wil een schone, groene en gezonde stad, die 
toekomstbestendig is. Zodat we door efficiënt om te gaan met 
energie en grondstoffen concurrerend blijven. En zodat we ondanks 
verdichting en trek naar de stad een leefbare omgeving behouden 
voor toekomstige generaties Amsterdammers. 

Ruimte

Luchtkwaliteit
Groene Groei
Voor

Energie
Afval
Klimaat
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D66 Amsterdam heeft vier prioriteiten voor een duurza-
me stad: luchtkwaliteit, energie, afval en klimaat. Scho-
ne lucht is geen luxe, maar een basisbehoefte voor iede-
re Amsterdammer. Terwijl Nederlanders gemiddeld een 
jaar korter leven door de gevolgen van luchtvervuiling, 
is Amsterdam nu een zwarte vlek op de kaart, met 6 van 
de 20 vuilste straten in Nederland (zoals de Vijzel-
gracht, Gelderse Kade en Wibautstraat). Prognoses over 
het halen van luchtkwaliteitseisen voor Amsterdam zijn 
onlangs door de Amsterdamse Rekenkamer bekriti-
seerd. Vervolgens stapelt in Amsterdam het afval zich 
op, terwijl de toenemende vraag naar steeds schaarsere 
grondstoffen leidt tot speculatie, prijsfluctuatie en le-
veringsonzekerheid. Als Amsterdam deze grondstoffen 
zelf actief uit het afval terugwint, hoeft er uiteindelijk 
minder beroep te worden gedaan op de aan schaarste 
onderhevige internationale grondstoffenmarkt. Tot slot 
vormt de waargenomen snelle opwarming in Nederland 
een uitdaging voor het waterbeheer en hittestress in 
onze dichtbebouwde ‘stad op palen’. Er moet daarom 
meer aandacht komen voor wateroverlast en koeling 
van de stad. Om de stad leefbaar te houden, is duurza-
me ontwikkeling van cruciaal belang. Onze stip op de 
horizon is een klimaatvriendelijke stad in 2020. 

Meer ambitie voor luchtkwaliteit 
en nieuwe energie
Veel van de CO2-uitstoot in Amsterdam wordt veroor-
zaakt door zakelijk gebruik: in 2011 bestond tweederde 
van het totaal uit zakelijk gebruik van gas en elek-
triciteit, terwijl juist hier ook veel winst behaald kan 
worden. In absolute termen steeg de CO2-uitstoot in 

2011 ten opzichte van 2010. Daarbij komt dat volgens 
het huidige beleid Amsterdam (zelfs na uitstel van de 
Europese Commissie) niet aan de doelstellingen voor 
luchtkwaliteit van 2015 zal kunnen voldoen. Dezelfde 
prognose geldt voor energiebesparing, de klimaat-
neutrale gemeente en Europese doelstellingen op het 
gebied van hernieuwbare energie. D66 wil die ambitie 
opschroeven. De prikkels voor duurzame investeringen 
moeten daarom volgens D66 duidelijk vergroot worden. 
Want het verduurzamen van de stad is een samenspel 
van burgers, bedrijfsleven en overheid. D66 pleit voor 
hechtere publiek-private samenwerking waarbij met 
alle stakeholders gezamenlijke, meetbare doelstellingen 
worden bepaald, zoals in Rotterdam plaats vindt in het 
Rotterdam Climate Initiative.

D66 wil dat Amsterdam meer ruimte maakt voor 
nieuwe energie, inzet op energie besparen en het mi-
nimaliseren van schadelijke uitstoot. Draagvlak onder 
bewoners en ondernemers is hierbij cruciaal. D66 wil 
daarom de Amsterdammers meer betrekken in de keuze 
voor vormen van energie en actief ondersteunen in 
eigen initiatieven. De opwekking van nieuwe energie of 
het anderszins verduurzamen van de leefomgeving mag 
niet in de weg gezeten worden door ingewikkelde ver-
gunningen en regeldruk. Als het bijvoorbeeld gaat om 
restwarmte of reststromen van industriële processen, 
moeten creatieve oplossingen van bewoners en onder-
nemers om deze te hergebruiken mogelijk gemaakt 
worden. 

Meetbare doelstellingen voor luchtkwaliteit 
Het stadsbestuur moet duidelijk meetbare doelstel-
lingen voor de uitstoot opstellen voor alle stoffen die 
van belang zijn (naar CO2, maar ook NO2 en PM10). 
Kritische locaties zoals scholen, ziekenhuizen en de 

meest vervuilde straten van verdienen topprioriteit 
voor passende maatregelen. De meetresultaten moeten 
bovendien transparant en makkelijk in te zien zijn voor 
Amsterdammers.

Monitoren en rapporteren    Doelstellingen moeten 
strak gemonitord worden, mede door tussentijdse rap-
portages. Dit geldt voor uitstoot, maar bijvoorbeeld ook 
voor geluidsoverlast. 

Burgerinitiatieven    Initiatieven van Amster-
dammers, zoals het (gezamenlijk) duurzame energie 
opwekken, moeten omarmd en bevorderd worden. Dit 
kan door proactieve communicatie of door specifieke 
projecten onderdeel te maken van een integraal duur-
zaamheidsplan. 

Neem hindernissen weg voor bewoners en 
ondernemers    Voor groene groei zijn niet alleen 
nieuwe technologie, maar juist ook sociale innovaties 
van belang. Dat betekent dat je op gemeenteniveau veel 
verschil kunt maken. Burgers en bedrijven die samen 
willen werken door bijvoorbeeld het dak te delen voor 
de opwekking van duurzame energie, of bewoners of 
bedrijven die zonnepanelen of groene daken willen 
plaatsen, mogen hierin niet belemmerd worden door 
onzinnige regels. 

Smart grids    De uitrol van het slimme netwerk (een 
stroomnetwerk waar minder energie op verloren gaat) 
dat in Nieuw-West is gerealiseerd verdient navolging. 
In nieuwbouwprojecten moeten smart grids in elk geval 
als integraal onderdeel worden gerealiseerd.

Nieuwe energie vanuit de gemeente    D66 wil dat 
de gemeente locaties voor windenergie, zonne-energie 
en andere duurzame energie-opwekking identificeert 
en zich sterk maakt voor een snelle (of zelfs proactie-
ve) vergunningverlening. Draagvlak onder burgers is 
cruciaal. Daarbij verwacht D66 dat er in veel stedelijke 
gebieden meer potentieel voor nieuwe vormen van 
energie is dan men vaak op het eerste gezicht denkt.

Stadswarmte    Het stadswarmtenet is een belang-
rijke element in de verduurzaming van de stedelijke 
energievoorziening. Stadswarmte biedt nu echter 
geen gedifferentieerde tarifering en geen stimulans tot 
energiebesparing. D66 wil dat veranderen. D66 wil in 
de toekomst meerdere distributeurs toegang geven om 
stadswarmte te leveren aan bewoners, zodat zij zelf hun 
provider kunnen kiezen. 

Afval als kans: anders omgaan 
met grondstoffen
D66 ziet afval niet als probleem, maar als kans. Het 
herwinnen van grondstoffen is veel waard. Door minder 
CO2-uitstoot en minder afval dat op ongewenste wijze 
in de ecologische kringloop komt, verduurzaamt dit 
Amsterdam. Herwinnen leidt tot groene groei, omdat 
naast milieuwinst, het verkopen, en het ontwerpen en 

het vermarkten van de gerecyclede producten en ma-
terialen - die anders weggegooid zouden worden - leidt 
tot economische activiteit. 

Hoewel het principebesluit is genomen het Afvale-
nergiebedrijf (AEB) te verzelfstandigen, is er nog steeds 
een belangrijke rol weggelegd voor het gemeentebe-
stuur in de weg van de prullenbak naar het AEB. Want 
bij het herwinnen van producten en materialen is het 
wenselijk dat we sterker inzetten het scheiden bij de 
bron van afval dat wordt opgehaald bij bewoners en be-
drijven. Op dit moment is het voorscheidingspercentage 
in Amsterdam 13%, terwijl het landelijk gemiddelde bo-
ven de 50% ligt. Op basis van pilots wil D66 Amsterdam 
nieuwe oplossingen vinden om grondstoffen te herwin-
nen uit afval, die ook echt werken. Voorbeelden hiervan 
zijn: het plaatsen van gft-vermalers in flatgebouwen, 
of omgekeerde ophaalsystemen (restafval wegbrengen, 
gescheiden afval ophalen). 

Sterker inzetten op scheiden regulier huis-, 
tuin- en keukenafval bij de bron    Bronscheiding 
is op dit moment vaak minder goed toepasbaar in veel 
delen van Amsterdam. Dit speelt vooral bij hoogbouw, 
waar mensen vaak minder ruimte hebben om (geschei-
den) afval te bewaren totdat het wordt opgehaald. D66 
wil een hoger bronscheidingspercentage bereiken, daar 
zijn innovatieve pilots voor nodig, waar de gemeente 
een opdracht voor moet uitschrijven. Te denken valt 
aan een systeem waarbij glas en papier wel opgehaald 
worden, terwijl grijs afval weggebracht moet worden, of 
door het plaatsen van recyclevoorzieningen in gemeen-
schappelijke flats of extra ondergrondse afvalbakken.

Versterken samenwerking binnen afvalketen    
Optimaliseren van de samenwerking binnen de afvalke-
ten van Amsterdam is cruciaal, maar wordt bemoeilijkt 
doordat de beslissing over de wijze van inzameling bij 
de stadsdelen ligt, en de opdracht tot verwerking elders. 
D66 wil dat er een (regionale) ketenregisseur komt voor 
de afvalketen. 

Grofvuil, elektronica en textiel recyclen    De 
gemeente Amsterdam moet er voor zorgen dat burgers 
en bedrijven gemotiveerd zijn afgedankt materiaal te 
scheiden, producten aan te bieden voor hergebruik of 
recycling en producten te ‘leasen’ (zodat deze producten 
weer teruggaan naar de fabrikant). De mogelijkheden 
bestaan wel al, maar er wordt nauwelijks gebruik van 
gemaakt.

AEB van afvalverwerker naar duurzaam grond-
stoffenbedrijf    D66 ziet door afvalscheiding en 
hergebruik het te verbranden afval teruglopen in de toe-
komst. De overcapaciteit op de Nederlandse afvalver-
werkingsmarkt en de stijging van de recycling percenta-
ges zorgen voor een afname van het beschikbare volume 
brandbaar afval. D66 wil daarom dat de gemeente 
Amsterdam het AEB bedrijf faciliteert met het transfor-
meren naar een duurzaam grondstoffenbedrijf. 

Een koolstofarme samenleving gebaseerd op hernieuwbare 
hulpbronnen is de enige weg naar een gezonde economie op de 
lange termijn. Op landelijk en Europees niveau pleit D66 dan ook 
voor een nieuw economisch model, waarin energie en grondstoffen 
een gesloten cirkel vormen. Voor een duurzame samenleving zijn 
zowel technologische ontwikkelingen als nieuwe verdienmodellen en 
sociale innovaties van belang. Dat maakt dat je op lokaal niveau juist 
veel verschil kunt maken. Juist hier kunnen we nieuwe technieken 
uitproberen, bedrijven en onderwijsinstellingen samen brengen voor 
maatgerichte oplossingen. De creativiteit en ondernemerschap die nodig 
is voor nieuwe duurzame ideeën is een kernwaarde van Amsterdam en 
de Amsterdammers. D66 ziet daarom veel kansen, maar dan moeten we 
het wel anders gaan doen in Amsterdam. 
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Reststromen hergebruiken    Als inwoners en 
ondernemers creatieve oplossingen bedenken om 
reststromen of restwarmte van industriële processen te 
hergebruiken, dan zal de gemeente haar best doen die 
mogelijk te maken. Onnodige belemmeringen, bijvoor-
beeld als gevolg van inflexibele bestemmingsplannen, 
wil D66 de gemeente laten verwijderen.

Riolering beheer    Innovatie in de sector heeft de 
afgelopen jaren een bijzondere vlucht genomen waarbij 
milieuvriendelijke verwijdering of hergebruik van 
afvalstoffen en schone en veilige riolen centraal staan. 
De innoverende technieken (zoals het herwinnen van 
fosfaat dat weer gebruikt kan worden in de landbouw-
sector) leiden tot nieuwe verdienmodellen en maken 
kostenreducties mogelijk. 

Klimaatverandering vraagt 
om toekomstbestendige 
aanpassingen
De wereldwijde klimaatverandering is ook in Nederland 
merkbaar. Dit zorgt in Amsterdam bijvoorbeeld voor 
langere periodes van droogte, waardoor het grond-
waterpeil daalt, de houten funderingspalen onder 
de binnenstad droog komen te staan en gaan rotten. 
Amsterdam groeit en verdicht. Een bewuste aanpak van 
de effecten van klimaatverandering, zoals wateroverlast 
en hittestress, is volgens D66 van levensbelang voor 
Amsterdam.

 
Waterkwaliteit    De waterkwaliteit van Amsterdam 
moet gewaarborgd blijven. Amsterdam speelt een 
cruciale rol als het om waterveiligheid gaat. Dit is vooral 
belangrijk omdat de Amstel de belangrijkste afvoer van 
de regio is en uiteindelijk in zee terecht komt. De goede 
waterkwaliteit moet behouden blijven en dus strak 
worden gemonitord.

Veranderend waterpeil en wateroverlast     
D66 vindt dat de gemeente moet voorkomen dat tijdens 
zware regenval de straten onderlopen, bijvoorbeeld 
door het creëren van waterpleinen. Bovendien wil D66 
dat het gemeentebestuur in samenwerking met Water-
net verzakking en rottende funderingen door langere 
periodes van droogte en regen in de toekomst moet 
helpen voorkomen. Verzakkingen kunnen onder andere 
worden tegengegaan door actief zorg te dragen voor 
grondwaterbeheer, bijvoorbeeld door ‘omgekeerde drai-
nage’ om het grondwater  weer op peil te brengen. 

Groen op strategische punten in de stad    Groen 
in de stad verdient zich dubbel terug. Groen compen-
seert namelijk een deel van de CO2, vangt wateroverlast 
op, dempt geluid, koelt en vermindert de concentratie 
van stikstof en fijnstof. Extra aanplant bedient daardoor 
niet alleen het milieu, maar ook de gezondheid van Am-
sterdammers. D66 ziet ten eerste extra mogelijkheden 
op daken van grote gebouwen (gemeentelijk vastgoed) 
die vaak platte daken hebben waar niets mee gebeurt 
maar waar wel veel bewoners op uit kijken.
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Ruimtelijke ordening aanpassen aan 
nieuwe tijd van duurzaamheid.
Gebiedsontwikkeling 3.0: groen, 
leefbaar, flexibel en vanuit de 
gebruiker.
Herbestemming kantoorpanden.

>

>

>

Amsterdam is een aantrekkelijke stad, om te wonen, te werken en 
te recreëren. Dit wordt voor een belangrijk deel bepaald door de 
inrichting en kwaliteit van de openbare ruimte. Iedereen heeft – nu 
en in de toekomst – ruimte nodig. Ruimte om te wonen, voor onze 
kinderen om te spelen, om te (ver)bouwen en ruimte om de natuur 
haar gang te laten gaan. De schaarse openbare ruimte moet volgens 
D66 daarom duurzamer ingericht en beter benut, versterkt en 
beschermd worden. 

Ruimtelijke Ordening

Ruimte

Ruimtelijke Ordening
Groene Groei
Voor
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Herbestemming en transformatie al dan niet tijdelijk 
hebben de toekomst. Herbestemming is duurzaam en 
biedt de mogelijkheid tot vergroting van de diversiteit, 
de levendigheid en de leefbaarheid van grote stukken 
stad. Combinaties van oud en nieuw, van verschillende 
soorten functies, het creëren van verrassende stedelijke 
ruimtes, dat alles leidt tot de (nieuwe) plekken in de stad 
die succesvol zijn. Waar mensen zich prettig voelen. Er 
zijn talloze voorbeelden: nieuwe concepten in grachten-
panden, Kleiburg, het GAK-gebouw, NDSM, Cruquius, 
Westerpark, De Ceuvel enzovoorts. Uitgangspunt hierbij 
is vrijheid voor zoveel mogelijk functies, waarbij maar 
een beperkt aantal functies geweerd hoeft te worden. 
Daarom kiest D66 ervoor om eerst de bestaande ruimte 
binnen de stad beter te benutten voordat de stad weer 
verder uitbreidt. Herbestemming en transformatie zijn 
niet eenvoudig. Ombouwen en verbouwen is bijna altijd 
lastiger dan nieuwbouw. Daarom moet de gemeen-
te helpen, actief meedenken en ontwikkelingen in de 
bestaande stad mogelijk maken. De gemeente werkt met 
iedereen mee die initiatieven neemt om bestaande bouw 
een nieuwe functie te geven. Het weghalen van onnodig 
belemmerende regels en de soepeler toepassing van 
regels zijn hierbij van groot belang.

Gebiedsontwikkeling 3.0 gaat uit 
van de gebruiker 
De tijd van grand design door stedenbouwkundigen en 
centrale planning en uitvoering door de gemeente is 
voorbij. Bij gebiedsontwikkeling 3.0 staan de vraag en 
behoeftes van buurtbewoners en bedrijven centraal, niet 
het aanbod (gronduitgifte en exploitatie). Het ontwerpen 
en ontwikkeling zal steeds meer door, of in opdracht van, 
de eindgebruikers gebeuren. Het gaat daarbij om de ant-
woorden en oplossingen op vragen als: Hoe maken we 
de wijk leefbaar, schoon, veilig, groen en gezond? Hoe 
verlagen we de energierekening van huishoudens met 
lokale en duurzame bronnen? Hoe richten we duurzame 
mobiliteit in?

Rol gemeente    De gemeente heeft nog steeds een 
belangrijke verantwoordelijkheid maar doet niet meer de 
hele planning, uitvoering en begeleiding zelf. Ze is vooral 
facilitator en bemiddelaar tussen betrokken partijen.

Zelfbouw    Wegnemen beperkende wet- en regelge-
ving voor hen die voor eigen rekening en risico willen 
investeren in de stad. Faciliteren Collectief Particulier 
Opdrachtgeverschap (CPO) of Wiki-stadachtige initia-
tieven (waarbij Amsterdammers het initiatief nemen en 
maatschappelijke organisaties en de gemeente aanslui-
ten)

Nieuwe spelers    Gemeente brengt traditionele 
spelers samen met nieuwe (markt)partijen. Partijen die 
vaak al een relatie hebben met bewoners, zoals pensioen-
fondsen, (zorg)verzekeraars, energie- en mobiliteitsbe-
drijven. Andere kostenniveaus, financieringsvormen en 
businessmodellen (zoals een lagere zorgpremie, inboe-
delverzekering of energierekening, aan pensioenopbouw 
gerelateerde hypotheken, lease- of deelauto concepten in 
combinatie met OV etc.) worden hierdoor mogelijk.

Nieuwe gebieden    Deze nieuwe benadering toepas-
sen bij de (her)ontwikkeling van het Marine-terrein 
naast het Scheepvaartmuseum en de Bijlmerbajes in het 
Amstelkwartier.

Een leefbare en toegankelijke 
openbare ruimte 
De openbare ruimte (straten, trottoirs, pleinen, sport-
velden, speeltuinen etc.) is van groot belang voor de 
leefbaarheid van Amsterdam. Openbare ruimte moet 
uitnodigen tot verblijf en moet daarom schoon, veilig, 
kwalitatief hoogwaardig en toegankelijk zijn.

Samen houden we Amsterdam schoon    Amster-
dam kan en moet schoner. Digitale meldpunten (zoals 
‘’opdekaart.amsterdam.nl’’) om overlast aan te geven, 
initiatieven als ‘’adopteer een straat of afvalcontainer’’ en 
overleg tussen gemeente en inwoners over prioriteiten 
voor handhaving verdienen beter benut te worden en 
vragen om directe en zichtbare acties van de gemeente 
(‘’vliegende brigades’’). Streef naar een 8 (op een schaal 
van 10) voor iedere straat.

Veiligheid vergroten    De openbare ruimte moet 
veilig zijn voor iedereen. Dat vraagt om een goede 
inrichting. De inrichting moet ook ‘’heel’’ zijn. Verval 
moet worden bestreden. Voldoende (energie-efficiënte) 

verlichting draagt bij aan veiligheid. Ook een effectieve 
aanpak van hangjongeren kan de veiligheid van straten 
en pleinen verbeteren.

Heldere inrichting    Het straatbeeld in Amsterdam 
is volgens D66 nog te versnipperd. De Puccini-methode, 
om te komen tot een herkenbaar en logisch straatbeeld, 
blijft wat D66 betreft een leidend principe bij de (her)
inrichting van de openbare ruimte.

Kunst    In de Amsterdamse openbare ruimte staan al 
talloze, prachtige kunstwerken. Helaas weten heel veel 
mensen dit niet. De gemeente moet volgens D66 haar in-
woners meer informeren over en betrekken bij de keuze 
van beeldende kunst in de openbare ruimte.

Toegankelijkheid verbeteren    Ruimtelijke plannen 
worden vanaf het eerste ontwerp of bij iedere verbete-
ring getoetst op toegankelijkheid voor mensen met een 
fysieke beperking.

Meer groen in en rond de stad 
voor mens en dier 
Groen in de stad, van het Westerpark tot het Wertheim-
park en van gevel- en moestuintjes, zichtgroen, groene 
daken, groene schoolpleinen tot aan stadslandbouw, dra-
gen daarmee allemaal bij aan een leefbaar en aantrekke-
lijk Amsterdam. Het feit dat je vanuit het centrum van 
Amsterdam in tien tot twintig minuten in een (agrarisch) 
groengebied (‘’scheg’’) kunt zijn maakt Amsterdam een 
unieke wereldstad. Dieren krijgen zo de ruimte.

Vergroting betrokkenheid    D66 wil Amsterdam-
mers meer betrekken bij het groen in de stad. Door be-
woners, lokale organisaties en bedrijven te betrekken bij 
het beheer kan groen tevens bijdragen aan versterking 
van betrokkenheid bij de buurt. Initiatieven als ’’Op de 
schop’’ (om braakliggende terreinen tot natuurspeelter-
reinen voor kinderen om te bouwen) verdienen daarbij 
steun.

Behoud en versterking van de scheggen    D66 
kiest bij het behouden van de scheggen voor een Central 
Park-achtige aanpak: de grenzen zijn hard en definitief, 
het gebied erbinnen toegankelijk voor iedereen en het 
gebruik ervan divers maar gelimiteerd (om onwenselij-
ke vormen van gebruik, verrommeling en voortgaande 
aantasting van de randen tegen te gaan). Investeringen 
in de toegankelijkheid en kwaliteit zullen leiden tot 
een enorme (economische) impuls voor de stad zoals 
het Millennium Park in Chicago en het Park Citroën in 
Parijs.

Groenbeheer    In het licht van de taakverdeling tussen 
bestuurscommissies en Centrale stad onderzoeken op 
welk niveau groenbeheer het meest effectief is.

Zwemmen in de Amstel    De kwaliteit van het water 
in de grachten en de Amstel laat al jaren een stijgende 
lijn zien. Om te blijven verbeteren is een nieuw ambitie-

niveau nodig. D66 wil zich sterk maken voor water van 
zwemkwaliteit in de hele Amstel in 2018, inclusief enkele 
officiële zwemlocaties. In een stad als Kopenhagen wordt 
midden in de stad in open water gezwommen. Dat moet 
in Amsterdam ook mogelijk zijn.

Aandacht voor biodiversiteit    Biodiversiteit draagt 
bij aan een betere balans in de natuur, maakt lucht 
en water schoner en draagt zo bij aan een leefbaarder 
Amsterdam. De ecologische hoofdstructuur (EHS) van 
Amsterdam wordt beschermd en waar mogelijk ver-
beterd (bijvoorbeeld door betere aaneensluiting van 
groengebieden).

Dierenwelzijn    De gemeente Amsterdam is verant-
woordelijk voor de bescherming van dieren in de stad. 
In tegenstelling tot het pro-actief jagen op wild, bijvoor-
beeld in de Amsterdamse Waterleidingduinen (‘actief 
beheer’) staat D66 een ‘reactief’ populatiebeheer voor: 
laat dieren een groter gebied betrekken door het handig 
plaatsen van ecoducten zodat zij zich kunnen versprei-
den over een groter natuurlijk leefgebied. Het spreekt 
voor zich dat dierenmishandeling wordt bestraft.

Herbestemming van leegstaande 
kantoren
Leegstaande kantoren zijn sinds een aantal jaren een 
structureel en groeiend probleem met alle gevolgen van 
dien voor het vestigingsklimaat. Leegstaande kanto-
ren hebben een negatieve uitstraling op de omgeving 
waardoor de kans op besmetting groot is. Leegstand 
veroorzaakt leegstand. Dit is zowel een kwantitatief (er 
zijn teveel kantoren) als een kwalitatief probleem (slecht 
onderhoud, onvoldoende aangepast aan de eisen van 
vandaag). De gemeente heeft hier mede aan bijgedragen 
(teveel gronduitgifte) en remt oplossingen (gebrek aan 
flexibiliteit van bestemmingsplannen en regelgeving/
vergunningen). 

Stimuleren herbestemming    D66 is tegen een 
verhoging van de erfpacht in geval van herbestemming 
van kantoren als dit transformatie belemmert. In hele 
moeilijke gevallen zijn experimenten toegestaan waarbij 
de grond in vol eigendom aan een particulier wordt 
overgedragen. Daarbij moet wel een maximum gesteld 
worden aan het te bouwen bruto vloeroppervlak (BVO). 
Het aantal vierkante meters mag in bepaalde gevallen 
wel hoger zijn dan het aantal vierkante meters dat er al 
staat.

Soepelere regelgeving om tijdelijke invulling en 
functiemenging mogelijk te maken    Functiemen-
ging moet niet worden opgelegd, maar wel mogelijk zijn. 
Bestemmingsplannen, vergunningverlening en erfpacht-
contracten moeten daartoe soepeler worden, transfor-
matie stimuleren (woningen, stadslandbouw) en tijdelij-
ke invullingen (zoals pop-up stores) mogelijk maken. De 
1.000m2 regel in bestemmingsplannen waarbij wonen in 
(bedrijfs)panden groter dan 1.000m2 niet is toegestaan 
dient dan ook te worden afgeschaft.

Uit onderzoek blijkt dat mensen die wonen in groene wijken of steden 
gezonder zijn, meer bewegen en dat stadsparken (waarin we recreëren, 
sporten en werken) in toenemende mate een vestigingsfactor zijn 
voor mensen en bedrijven. Kinderen voelen zich bovendien gelukkiger 
naarmate er meer groen in de buurt is. Zo kan groen een bijdrage 
leveren aan de strijd tegen het groeiende probleem van obesitas bij 
kinderen.
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Geen perverse prikkels    De gemeente dient geen 
subsidies te verlenen waardoor noodzakelijke afschrij-
vingen, die nodig zijn om het probleem van leegstand 
structureel op te lossen, onnodig (lang) worden uitge-
steld. 

Selectieve nieuwbouw kantoren    D66 pleit voor 
een regionale aanpak en wil in de stad terughoudend en 
selectief zijn met de nieuwbouw van kantoren. 

Niet meebetalen aan sloopfonds, maar herverka-
veling    Meebetalen door de Gemeente aan een sloop-
fonds om tot minder panden te komen is een onnodige 
en onwenselijke subsidiëring van vastgoedeigenaren. 
Stedelijke herverkaveling - waarbij belanghebbenden 
door het ruilen van gebouwen of percelen en mogelijk 
gezamenlijke investeringen in de openbare ruimte de 
waarde van vastgoed zien stijgen - dient te worden gefa-
ciliteerd. 
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Inzetten op luchtkwaliteit in 
combinatie met bereikbaarheid.
Moderniseren van Openbaar 
Vervoernetwerk.

>

>

Een groeiende en internationaal georiënteerde stad als Amsterdam 
vraagt om flexibel, dynamisch mobiliteitsbeleid. Mobiliteit en 
bereikbaarheid zijn belangrijke vestigingscriteria en voorwaarden 
voor succes van lokaal, regionaal en internationaal opererende 
bedrijven en winkels. Door ontwikkelingen als flexwerken, 
internationalisering en milieubelasting, zal mobiliteit voor bedrijven 
in de toekomst zelfs nog belangrijker worden. Kerndoel van dit beleid 
moet volgens D66 zijn dat iedereen (Amsterdammers, forensen, 
bezoekers en toeristen) zich in Amsterdam zo snel, makkelijk, veilig 
en ook duurzaam mogelijk door stad kan verplaatsen. Want, hoewel 
mensen vanzelfsprekend zelf hun vervoerswijze kiezen, is het volgens 
D66 de taak van de gemeente om Amsterdammers aan te moedigen 
de minst milieubelastende vervoerswijze te kiezen.

Mobiliteit

Ruimte

Mobiliteit
Groene Groei
Voor
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de klantvriendelijkheid van het personeel, het comfort 
en design van materieel, een prettige en veilige wacht-
gelegenheid (ook bij de ponten van/naar Noord) en een 
mensvriendelijke inrichting van stations en de metro. 
Er moet blijvend veel aandacht geschonken worden aan 
(sociale) veiligheid in het OV, zonder de sfeer van een 
‘politiestaat’ te wekken.

Noord/Zuid-lijn    Zo snel mogelijk afronden van de 
Noord/Zuid-lijn. 

Metro    Vanaf 2017 wordt de Noord/Zuid-lijn met 
het bestaande metronetwerk de ruggengraat van het 
Amsterdamse OV. Onderzoeken opties voor verdere 
verbetering van de efficiency en aantrekkelijkheid van 
het Amsterdamse metro-netwerk door verlenging van 
de Noord/Zuid-lijn naar Schiphol, Amstelveen en/of 
Zaanstad.

Frequentie treinen rond Amsterdam omhoog 
Treinen rond Amsterdam zouden moeten fungeren als 
een onderdeel van het stedelijk OV. Daartoe moet de 
frequentie omhoog.

Netwerk verbeteren    Onderzoeken mogelijkheden 
voor metro/railverbindingen met Almere en door-
trekken van de Westelijke ringlijn naar Noord en/of 
Centraal Station, Schiphol en Zaanstad. Optimalisatie 
van lopende verbeteringen van het treinvervoer tussen 
Schiphol, Amsterdam, Almere en Lelystad. (OV-SAAL 
programma). Toetsen of huidige en toekomstige schaal-
vergroting van de Metropoolregio vraagt om aanvullen-
de verbindingen.

Snelheid    Waar mogelijk meer onderscheid maken 
tussen snelverbindingen en doorstroming op langere af-
standen (bijvoorbeeld trams naar Geuzenveld, Osdorp, 
Diemen), ook waar dat leidt tot langere wachttijden 
voor kruisend verkeer.

Nachtnet    Opzetten en uitbreiden van een (regionaal) 
nachtnet. Kijken naar alternatieven voor onrendabele 
buslijnen, bijvoorbeeld vervoer op verzoek of (deel)taxi.

Almere    Onderzoeken mogelijkheden voor metro/
railverbindingen met Almere en optimalisatie van 
lopende verbeteringen van het treinvervoer tussen 
Schiphol, Amsterdam, Almere en Lelystad. (OV-SAAL 
programma).

Bouwen binnen de stad bij bestaande OV-in-
frastructuur    Daar waar nieuwe woon/werklocaties 
worden gerealiseerd moet vanaf de basis aandacht 
gegeven worden aan OV-verbindingen. Waar mogelijk 
multimodaal en ontsluiting met tram of metro (denk 
aan Houthavens, IJburg 2).

Zo veel mogelijk integreren van collectieve 
vervoersvormen    De gemeente moet het initiatief 
nemen voor verdere integratie van collectieve vervoers-
vormen (zoals de Stadsmobiel en leerlingenvervoer) 
waar dat tot kostenbesparing en kwaliteitsverbetering 
kan leiden.

Informatievoorziening    Verhogen van de informa-
tievoorziening, juist ook waar het gaat om multimodaal 
reizen: inzicht in routes, overstapmogelijkheden en 
aansluitingen, heldere displays op de eindhaltes en 
knooppunten. Verder OV-reisinformatie aanbieden als 
open data om ov-applicaties voor mobiel internet te 
faciliteren.

Verbetering veiligheid in openbaar vervoer 
Cameratoezicht ter bescherming van reizigers en bedie-
nend personeel, zichtbare gedragsregels en klachtenre-
glement voor reizigers in elk voertuig en een langdurig 
reisverbod voor zakkenrollers en geweldplegers. Onder-
zoeken mogelijkheid bevoegdheid voor conducteurs om 
overlastplegers aan te houden en te beboeten.

Organisatie    Binnen het Gemeentelijk Vervoers 
Bedrijf (GVB) meer focus op klantgerichtheid en effici-
entie en een optimale taakverdeling tussen GVB, Dienst 
Metro en Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer 
(DIVV).

Automobilisten moeten kunnen 
rijden en parkeren
Amsterdam moet (zonder files) bereikbaar zijn per 
auto, maar binnen de ring moeten duidelijke beperkin-
gen komen, door invoering van een maximale snel-
heid van 30 km/u (met uitzondering van een beperkt 
aantal doorstroomwegen) en doorgaand verkeer in het 
centrum en woonwijken te beperken. Bezoekers en 
forensen moeten zoveel mogelijk gestimuleerd worden 
binnen de stad op de fiets of het OV over te stappen, 
door het overstappunt zo dicht mogelijk bij het punt 
van herkomst te leggen. 

Bereikbaarheid verbeteren en doorstroom be-
vorderen    Oplossen concrete knelpunten autoverkeer 
(bijvoorbeeld IJburg, Zeeburgereiland) door bestaande 
situatie anders in te richten. Verkeerslichten die flexibe-
ler zijn, met meer groene golven en directe aanpassing 
bij wegwerkzaamheden. 

Evaluatie parkeerbeleid    Nagaan van parkeer-
beleid op vreemde/klant-onvriendelijke aspecten en 
wegnemen ongewenste effecten zoals lange wachtlijs-
ten, conflicten bij grensgebieden betaald parkeren of 
invoering van betaald parkeren, bezoekersregelingen en 
blauwe zones bij winkels.

Parkeervergunningen    Voor bewoners en onder-
nemers zonder parkeervergunning moeten er alter-
natieven zijn. Waar de parkeerbalans het toelaat wil 
D66  een tweede parkeervergunning per huishouden 
toestaan. D66 is voorstander van bezoekerskaarten in 
alle gebieden waar betaald parkeren is ingevoerd. Zeker 
in tijden van crisis is D66 terughoudend met lastenver-
zwaring, zoals hogere parkeertarieven.

Ruim baan voor fietsers en 
voetgangers 
Amsterdam is de fietshoofdstad van de wereld. Dat 
willen we zo houden. Parkeer- en veiligheids problemen 
met fietsen vragen daarbij om aandacht. Belangrijk 
is dat de kwaliteit, het onderhoud, het bereik en de 
veiligheid van het fietsroutenetwerk worden verbeterd 
en uitgebreid. D66 wil buiten de stations nog meer 
OV-fiets locaties door de hele stad, zodat een CityBike 
systeem ontstaat. Om drukte in het verkeer tegen te 
gaan moet worden gezocht naar ‘bypasses’ en ‘snel-
fietsroutes’. Ten slotte moeten er aantrekkelijke (fiets)
verbindingen komen tussen de stad en de stadsdelen, 
om een alternatief voor de auto te zijn voor het afleggen 
van langere afstanden (bijv. van buiten de ring naar het 
Centrum en omgekeerd).

Stallingen    Het aantal stallingen rond stations moet 
uitgebreid worden, aangezien fiets en OV de gouden 
combinatie zijn. Nabij drukke locaties zoals de Dam en 
het Leidseplein is de aanleg van aparte stallingsvoorzie-
ningen noodzakelijk.

Fietsveiligheid    Aandacht voor fietsveiligheid (met 
name van kinderen, waaronder versnelde aanpak van 
‘blackspots’), verlichting in parken, strooien en schoon-
borstelen van fietsroutes bij sneeuw, regensensoren in 
stoplichten. Verder wil D66 dat Amsterdam er in Den 
Haag voor blijft pleiten om scooters van het fietspad te 
weren en van een helmplicht te voorzien. D66 wil in na-
volging van het Vondelpark, alle parken in Amsterdam 
zo snel mogelijk scootervrij maken. 

Stadsstraten    Aantrekkelijke stads- of hoofdstraten 
moeten de verbinding naar Nieuw-West, Zuidoost en 

IJburg verbeteren. Onder meer door onderdoorgangen 
van de ring A10 te verbeteren.

Looproutes    Voetgangers moeten voldoende ruimte 
krijgen om prettig te lopen. Dit vereist meer recht-
streekse routes, adequate verlichting, een sociaal veilige 
omgeving en handhaving ten aanzien van: door rood 
rijden, het fietsen op de stoep en fout geparkeerde fiet-
sen en scooters.

Scooters en bromfietsen    De snelheid beperken, 
keiharde aanpak opgevoerde scooters en brommers, 
parkeerproblemen aanpakken en elektrische scooters 
faciliteren. Alleen indien noodzakelijk aanvullende 
maatregelen als vergunning of belasting voor scooters 
overwegen. 

Modernisering van het Openbaar 
Vervoer netwerk 
Modern, goed georganiseerd en kwalitatief hoogwaar-
dig Openbaar Vervoer (OV) is van groot belang voor de 
leefbaarheid en het economisch concurrentievermo-
gen van Amsterdam. Het huidige Amsterdamse OV is 
niet slecht maar onvoldoende met z’n tijd meegegaan, 
langzaam en teveel op de binnenstad gericht. De link 
met omliggende gemeenten is matig, terwijl die de 
afgelopen decennia flink gegroeid zijn. Het netwerk 
moet daarom worden uitgebreid en beter op elkaar 
worden afgestemd. OV is er voor alle doelgroepen, ook 
voor ouderen of mensen met een mobiliteitsbeper-
king. Maar niet iedereen hoeft een halte voor de deur 
te hebben. OV moet volgens D66 niet alleen snel maar 
vooral ook klantvriendelijk zijn. Belangrijk daarbij zijn 

Om dit doel te bereiken zet D66 zowel in op het beter benutten van 
bestaande infrastructuur, als op de aanleg van nieuwe infrastructuur. 
De potentie voor verstedelijking rond bestaande openbaar vervoer 
knooppunten kan actiever benut worden. Lokaal pleit D66 voor snellere 
en kwalitatief goede verbindingen vanuit het centrum naar omliggende 
stadsdelen en wijken, om deze plekken nog aantrekkelijker te maken. 
Maar mobiliteit houdt niet op bij de Amsterdamse gemeentegrens. 
Amsterdam vervult zowel nationaal als regionaal een spilfunctie. D66 
pleit daarom voor samenwerking binnen de Metropoolregio Amsterdam 
om te verkennen hoe gezamenlijk aan vervoersvraagstukken gewerkt 
kan worden (vanuit Noord naar Zaanstad bijvoorbeeld). Een goede 
aansluiting op het internationale net van hoge snelheidslijnen is een 
absolute noodzaak.
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Besteding en herverdeling van parkeergelden 
Parkeergelden zijn feitelijk een vergoeding voor het 
gebruik van openbare ruimte. Naarmate deze schaarser 
is, zullen tarieven toenemen. Besteding en herverde-
ling van parkeerinkomsten in en tussen stadsdelen zijn 
gericht op de algehele verbetering van de mobiliteit en 
de openbare ruimte (parken, speelplaatsen en straat-
meubilair).

Meervoudig gebruik    Parkeerplaatsen en -garages 
van bijvoorbeeld gemeentelijke en Rijksgebouwen, 
kunnen overdag door bezoekers en ’s avonds en in het 
weekend door bewoners gebruikt worden. Dit kan mo-
gelijk gemaakt worden door de tariefstructuur, ICT en 
het vergunningenstelsel te verbeteren. 

Nieuwe investeringen    Waar wachtlijsten zijn en 
voor zover rendabel, investeren in ondergrondse par-
keervoorzieningen. Rond de ring investeren in parkeer-
voorzieningen.

Slimme toepassingen    Door het toepassen van 
slimme oplossingen en gebruik te maken van moderne 
technologie kan de dienstverlening aan parkeerders 
worden verbeterd. Bijvoorbeeld door actuele informatie 
over parkeerdruk beschikbaar te stellen.

Grondrechten en kwaliteit voor 
taxi-gebruikers 
De gemeente reguleert en controleert de taximarkt waar 
het Rijk dat laat liggen.

Grondrechten    Dankzij D66 hebben taxipassagiers 
in Amsterdam ‘’grondrechten’’  die zichtbaar in de 
taxi moeten zijn aangegeven (zoals het accepteren van 
iedere rit, het rijden van de snelste route, een schone en 
hele taxi, een chauffeur die Nederlands spreekt en de 
weg kent, die geen hulphonden weigert etc.)

Kwaliteit    Controles op standplaatsen en op straat. 
Aanpakken door politie van illegaal taxivervoer.

Verbetering luchtkwaliteit door 
duurzame mobiliteit 
De luchtkwaliteit in Amsterdam is slecht, ongezond 
en een mogelijke rem op economische groei en de 
bouwproductie. Van de totale uitstoot van fijnstof in 
Amsterdam is 75% afkomstig van directe emissies van 
het verkeer in de stad. D66 vindt dit niet acceptabel en 
vindt dat de gemeente snel maatregelen moet nemen. 
Goederenvervoer via alternatieve stromen (waaronder 
over water; zowel de grachten als waterwegen) laten 
verlopen in plaats van met vervuilende en belastende 
vrachtwagens en bestelbusjes kan de luchtkwaliteit en 
leefbaarheid van de stad verbeteren. 

Emissievrije voertuigen (op basis van elektriciteit, 
waterstof of brandstofcellen) zijn energie-efficiënt, 
leveren een positieve bijdrage aan de luchtkwaliteit 

en de gezondheid, kunnen gebruik maken van lokaal 
opgewekte, duurzame bronnen en stimuleren broed-
plaatsen van innovatie en ondernemerschap. Zo zijn 
Amsterdamse (start-up) bedrijven sterk in ICT gere-
lateerde dienstverlening. De technologie en adaptatie 
van elektrische voertuigen (EV’s) is op dit moment het 
verst gevorderd. Daar moet op voortgebouwd worden. 
D66 wil ten slotte dat de gemeente ook ruimte geeft aan 
andere technologieën, bijvoorbeeld door het geschikt 
maken van het waterstofvulpunt in Amsterdam Noord 
voor transport en personenvervoer.

Verbetering luchtkwaliteit    De huidige regels voor 
de milieuzone kennen teveel uitzonderingen, bijvoor-
beeld voor touringcars met een buitenlands kenteken. 
D66 is van mening dat er minder uitzonderingen 
moeten zijn en de regels voor alle voer- en vaartuigen 
(waaronder rondvaartboten) zouden moeten gelden en 
worden gehandhaafd. Onderzoeken of bestelbusjes ook 
onder de regels kunnen vallen.

Goederenvervoer over water    Dit vraagt om meer 
en strategisch gelegen overslag- en distributielocaties. 
Alternatieven moeten wel continu met elkaar vergele-
ken worden zodat er steeds ingezet wordt op het beste 
alternatief met de laatste technologie en grootste (mili-
eu)voordelen.

Duurzame vervoersvormen    D66 staat positief te-
genover aanvullende, duurzame vervoersvormen zoals 
(elektrische) deel- of huurauto’s en vervoer over water 
(bijvoorbeeld de FastFlyingFerry, de draagvleugelboot 
van Amsterdam naar IJmuiden). De gemeente moet dit 
waar mogelijk stimuleren en faciliteren.

Stimulering Elektrische Voertuigen (EV’s)    D66 
is voor meer exclusieve parkeerplekken met laadpun-
ten, lagere parkeertarieven en goedkopere vergunnin-
gen voor elektrische voertuigen. Aanschafsubsidies 
moeten vooralsnog gehandhaafd blijven, maar in 
hoogte dalen met de daling van de kosten van EVs door 
hogere productieaantallen. D66 wil op termijn dat alle 
Amsterdamse taxi’s elektrisch rijden.
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Hervormen moet nu om in de toekomst te 
kunnen blijven investeren

Verspilling tegengaan en minder financiële 
risico’s.

Grote projecten binnen tijd en budget 
opleveren.

>

>

>

Samenwerking tussen politie als 
handhavers en bewoners als waarnemers 
en melders.

>

Mensenrechten voorop, geen 
symptoombestrijding.

Vrije mensen verrijken de stad en zichzelf.

>

>

Financieel robuustVeiligheid

De vrije stad

Ruimte

Vrijheid
Voor
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Mensenrechten voorop, geen 
symptoombestrijding.
Vrije mensen verrijken de stad en 
zichzelf.
Samenwerking tussen politie 
als handhavers en bewoners als 
waarnemers en melders.

>

>

>

Vrijheid en Veiligheid

Ruimte

Vrijheid & Veiligheid
Vrijheid
Voor
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Seksuele voorlichting    D66 vindt het vanzelfspre-
kend dat in het voortgezet onderwijs – waaronder 
niet-openbare scholen, seksuele voorlichting gegeven 
wordt waarbij LHBT-geaardheid wordt besproken. Zo 
wordt de seksuele zelfstandigheid en acceptatie van sek-
suele diversiteit onder jongeren vergroot.

LHBT evenementen    Activiteiten als de Gay Pride, 
roze cultuurprojecten en antidiscriminatie campagnes 
blijven van groot belang om homofobie tegen te gaan 
en moeten volgens D66 dan ook ondersteund wor-
den. Een voorbeeld hiervan is het beleid in stadsdeel 
Noord, waar bij het subsidiëren van burgerinitiatieven 
voorrang wordt verleend als het initiatief bijdraagt aan 
homo-emancipatie.

Gay destination    D66 wil dat de gemeente actief 
werkt aan de internationale positie van Amsterdam als 
baken voor de rechten van LHBT’s. Zo wil D66 onder-
meer dat de gemeente streeft dat grote LHBT-evenemen-
ten zoals de Europride in Amsterdam worden georgani-
seerd.

Geen symptoombestrijding 
wanneer het om discriminatie 
gaat 
D66 is voorstander van een drievoudige aanpak: bewust-
wording, vroege signalering en sanctionering. Hoewel 
de publiekscampagnes om de aangiftebereidheid te 
verhogen van belang zijn, moet het probleem vroeg en in 
de kern worden aangepakt. 

Bewustwording leraren    Ouders, leerlingen en 
leraren kunnen verschillend tegen (discriminerend) 
gedrag in de klas aankijken. Leraren moeten hier goed in 
getraind worden. Zo mogelijk moeten daders en slacht-
offers betrokken worden bij de voorlichting. Het melden 
van discriminatie door scholen dient te worden gestimu-
leerd. 

Prioritering homofoob geweld    D66 wil dat het 
aanpakken van homofoob geweld en bedreigingen prio-
riteit wordt voor de politie. Dit moet een integraal onder-
deel zijn van een aanpak met buurtveiligheidsteams daar 
waar dit voorkomt.

‘Roze in Blauw’    D66 pleit voor actieve ondersteuning 
aan het LHBT-netwerk bij de politie.

Tegengaan discriminatie in horeca    Discriminatie 
in uitgaansgelegenheden moet worden tegengegaan. Een 
horecazaak waar bij herhaling discriminatie plaatsvindt 
dient zijn horecavergunning te verliezen. Discrimina-
tie dient volgens D66 ook actief aan de orde te worden 
gesteld door uitgaansgelegenheden, dienstverleners en 
taxi’s regelmatig (undercover) te controleren.

Vrouwen moeten zelfstandig, vrij 
en veilig kunnen zijn
 

Niet alle vrouwen in Amsterdam zijn in staat om vol-
waardig aan de samenleving deel te nemen. Soms ont-
breekt het aan een voldoende opleiding om zich verder te 
ontwikkelen of economisch zelfstandig te zijn. In andere 
gevallen betreft het situaties waar het voor vrouwen ver-
boden is om het huis te verlaten. Ook is huiselijk geweld 
tegen vrouwen een hardnekkig probleem.

Vrouwen in isolement    Volgens D66 dient de ge-
meente organisaties die deze situatie aan de kaak stellen 
en proberen te verhelpen te faciliteren en waar mogelijk 
te ondersteunen.

Huiselijk geweld    De vooruitstrevende gezinsgerichte 
aanpak bij huiselijke geweld van Bureau Jeugdzorg Am-
sterdam moet binnen de nieuwe gemeentelijke structuur 
gewaarborgd worden. Daarnaast moet er een integrale 
aanpak komen van alle vormen van preventie, opvang 
en nazorg (vooral ook gericht op de dader) en is D66 
voor instelling van een (nationaal) rapporteur huiselijk 
geweld.

Veiligheid voor kinderen, thuis en 
op school 
De veiligheid van kinderen hangt af van veel factoren, 
variërend van betrouwbare werknemers in kinderdag-
verblijven, tot een grondige aanpak van pesten op school. 
Pesten is een probleem van intolerantie dat volgens 
D66 extra aandacht eist, aangezien het laat zien dat de 
basisideeën achter de mensenrechten niet terugkomen 
in de houding van kinderen. Wanneer er gepest wordt, 
ontbreekt het aan respect voor de individualiteit en 
waardigheid van een ander. Dit moet worden aangepakt, 
met een directe betrokkenheid van de ouders.

Veiligheidsclausules    Voorwaarden met betrekking 
tot de veiligheid van kinderen worden opgenomen in 
overeenkomsten met de organisaties waaraan de veilig-
heid van die kinderen wordt toevertrouwd. Denk aan het 
verhuurcontract van een schoolgebouw of de voorwaar-
den waaronder subsidie wordt verleend. Er moet onder-
zocht worden wat de mogelijkheden zijn om jaarlijks een 
deel van de werknemers in kinderdagverblijven en het 
primair onderwijs, te controleren op hun integriteit in de 
omgang met het kind.

Schoolverzuim    Alle gemeentelijke handhavers – dus 
niet alleen leerplichtambtenaren – krijgen de bevoegd-
heid schoolverzuim aan te pakken daar waar ze dat 
tegenkomen.

Pestprotocol    Het ontwikkelen en implementeren van 
beleid tegen pesten op scholen heeft voor D66 hoge pri-
oriteit. Scholen moeten kunnen laten zien welk protocol 
zij volgen in het omgaan met pesten. Daarnaast moeten 
zij voorlichtingsdagen organiseren rond deze problema-
tiek. 

Vrijheid moet overal en voor iedereen gelden. Het moet 
niet uitmaken of je transgender, prostituee of uitge-
procedeerd asielzoeker bent. D66 vindt dat iedereen 
in Amsterdam menswaardig behandeld moet worden 
en recht heeft op acceptatie in de samenleving, vrije 
beroepskeuze en noodopvang. Het gemeentebestuur 
moet hier actief aan werken, enerzijds door hard op te 
treden tegen discriminatie en anderzijds door proactief 
hulp te bieden. Daarnaast spelen mensenrechten bij tal 
van gemeentelijke bevoegdheden een rol, zoals privacy 
bij het plaatsen van camera’s, rechten van het kind bij de 
gedecentraliseerde jeugdzorg en lichamelijke integriteit 
en non-discriminatie bij preventief fouilleren. Vanwege 
het grote belang van mensenrechten voor Amsterdam-
mers, pleit D66 voor structurele mensenrechteneducatie 
binnen het gemeentelijk apparaat, de politie en stimuler-
ing hiervan bij partners.

Emancipatie en participatie hangen nauw met elkaar 
samen. Wanneer mensen zich ten volle kunnen ontploo-
ien en zichzelf kunnen zijn, kunnen zij ten volle deelne-
men aan de samenleving. Mensen hebben de kracht en 
creativiteit om zichzelf te ontwikkelen en hun omgeving 
en de maatschappij te versterken en te verrijken als ze 
vrij, zelfstandig en veilig zijn. Vrije, individuele ontploo-
iing is een belangrijke verworvenheid in een vrij land als 
Nederland en is nog belangrijker in een multiculturele 
stad als Amsterdam. De Amsterdammer moet zich vrij 
kunnen bewegen en zichzelf kunnen zijn, in heel Amster-
dam. Dat houdt in dat verschillende groepen onderling 
een duurzame manier van samenleven moeten vinden. 
Tolerantie en acceptatie is daarbij essentieel. Haat zaaien 
en het oproepen tot geweld is strafbaar; daarbuiten is er 
geen wettelijke beperking op de vrijheid van meningsuit-
ing. 

Amsterdam is een vrije stad, maar voor sommige 
Amsterdammers wordt de vrijheid van beweging binnen 
het gezin beperkt of bedreigd. Mannen en vrouwen 
hebben soms binnen hun familie of gemeenschap niet 
de vrijheid om zichzelf te zijn of om hun persoonlijkheid 
te ontwikkelen en ten volle te beleven. Voor D66 is het 
van groot belang dat ook in Amsterdam deze mensen de 
vrijheid hebben zicht te ontplooien. D66 staat pal voor 
de vrijheid om in Amsterdam te zijn wie je wil zijn. D66 
zet zich in voor emancipatie van vrouwen, homoseksue-
len en andere groepen voor wie individuele vrijheid niet 
vanzelfsprekend is.

Mensenrechten in de haarvaten 
van het stadbestuur
Het is volgens D66 van essentieel belang dat 
bestuurders die beleid maken en ambtenaren die het 
uitvoeren, op de hoogte zijn van de rechten en vrijheden 
van Amsterdammers. Dit moet bijdragen aan een cul-
tuuromslag, waarbij niet de regel en procedure centraal 
staat, maar de mens.

Mensenrechteneducatie    D66 pleit voor structurele 
mensenrechteneducatie voor bestuurders en ambtena-
ren van de gemeente Amsterdam. Gericht op kennis, 
vaardigheden en houding. Verzorgd door de verschillen-
de professionele mensenrechtenorganisaties die de stad 
rijk is. Zij beschikken over de juiste mensen, ervaring en 
voorlichtingsmaterialen.

Herdenkingen    De gemeente moet volgens D66 het 
belang van mensenrechten actief benadrukken en uitdra-
gen tijdens herdenkingen. Door een link te maken tussen 
misstanden in het verleden en heden, kan aangetoond 
worden waarom het zo belangrijk is dat mensenrechten 
er zijn – ook in deze tijd. Een goed voorbeeld hiervan is 
de herdenking van het slavernijverleden.

Lesbiennes, homo’s, biseksuelen 
en transgenders nog niet gewoon 
genoeg 
Homoseksualiteit is in verschillende culturen nog een 
groot taboe. Jongens, meisjes, mannen en vrouwen voe-
len zich door hun omgeving gedwongen om hun geaard-
heid te verbergen.

Tolerantie    Daar waar de acceptatie en tolerantie 
voor lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders 
(LHBT’s) achterblijft wil D66 dat de gemeente actief 
tolerantie stimuleert en waar nodig afdwingt. Voorbeel-
den zijn homoseksuele jongeren met een multiculturele 
achtergrond en ouderen die in verzorgingshuizen weer 
de kast ingaan.

Zware criminaliteit, zoals drugsoverlast en vandalisme, is in Amsterdam 
sinds 2003 sterk afgenomen. Een aanpak als de Top 600 werkt goed. 
Bewoners van de stad ervaren echter veel overlast in de vorm van 
verloedering, burengerucht, overlast van jongeren en discriminatie. 
D66 vindt dat er naast gerichte acties tegen zware criminaliteit, meer 
gewerkt moet worden aan dit (on)veiligheidsgevoel. Bewoners moeten 
zelf hun buurt onderhouden, elkaar leren accepteren en meer betrokken 
worden als waarnemers en melders van overlast bij de politie. 
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del in gedoogde drugs uit de illegaliteit worden gehaald 
om zo de criminaliteit te bestrijden. De handel in niet 
gedoogde drugs moeten hard bestreden worden. 

Voorlichting & kwaliteitscontroles    Waar nodig 
moet voorlichting aan jongeren op het terrein van drugs 
voortgezet en uitgebreid worden. Dit geldt vooral ook 
voor grote evenementen, waar tevens kwaliteitscontroles 
moeten plaatsvinden van drugs die in omloop zijn.

Gereguleerde wietproductie    D66 is voorstander 
van een pilot met gereguleerde wietproductie, in samen-
werking met andere gemeenten. Deze pilot moet worden 
gekoppeld aan een kwaliteitscontrole met behulp van 
onafhankelijke instellingen zoals de Jellinek Kliniek.

Spreiding coffeeshops    Over de stad moet worden 
doorgezet, waarbij alleen ondernemers met bewezen 
verantwoord, goed ondernemerschap de mogelijkheid 
krijgen elders hun zaak voort te zetten.

Wietteelt in eigen huis    Wanneer deze niet voor ei-
gen gebruik is, pleit D66 pleit voor een blijvende strenge 
aanpak.

Prostitutie is vrijwillig en 
beschermd 
D66 vindt dat vrouwen en mannen, die zelfstandig kie-
zen om te werken als prostituée, in de gelegenheid moe-
ten zijn om dit als een normaal, legaal beroep te kunnen 
uitoefenen. Hier hoort bij dat zij veilig en zelfstandig hun 
werk kunnen doen. Tegelijkertijd moeten er maatregelen 
worden genomen om uitbuiting en misbruik, zoals ge-
dwongen prostitutie en mensenhandel, in deze branche 
aan te pakken. Het zijn schendingen van de vrijheid en 
veiligheid van het individu. Daarom wil D66 een prosti-
tutiebeleid dat zich richt op de individuele sekswerker: 
de vrouwen én de mannen in deze sector. De strengere 
eisen aan de raamexploitanten in de nieuwe Algemene 
Plaatselijke Verordening (APV) is een goede eerste stap, 
die met steun van D66 is gezet.

Intergemeentelijk netwerk    Omdat veel prostitu-
ees maar korte tijd op dezelfde plek blijven om zo de 
autoriteiten te ontlopen, is een betere tracking tussen 
gemeenten nodig. 

Aanpak mensenhandel    D66 is voor een integrale en 
intensievere aanpak van mensenhandel en gedwongen 
prostitutie, door een betere samenwerking tussen ge-
meente, politie en openbaar ministerie in Amsterdam en 
een goede (inter)nationale samenwerking van overheden

Betrokken instanties    De gemeente moet de 
samenwerking opzoeken met private instellingen en 
hulporganisaties, zoals het Leger Des Heils, die een 
vertrouwensrelatie hebben opgebouwd met sekswerkers. 
Via dit netwerk moet voortvarend gewerkt worden aan 
de verbetering van de arbeidsomstandigheden van de 
sekswerkers.

Strengere vergunningsvoorwaarden     Aan de ver-
gunning voor raamexploitatie en andere exploitanten in 
de sector (zoals seksclubs) moeten strengere voorwaar-
den worden gesteld. Zo moet er een bedrijfsplan komen 
met daarin maatregelen om illegaliteit en uitbuiting te 
voorkomen. 

Eigen beheer    Het moet makkelijker worden voor 
prostituees om hun werk legaal te doen en daarbij min-
der afhankelijk te zijn van exploitanten en pooiers. Initi-
atieven van prostituees om in eigen beheer (bijvoorbeeld 
een coöperatie) ramenpanden te exploiteren, moeten 
door de gemeente maximaal worden gefaciliteerd.

Bankgaranties    D66 wil dat de gemeente het voor-
touw neemt in de samenwerking met de banken om een 
financiële infrastructuur op te zetten, die de veiligheid 
en positie van prostituees ten goede komt en die witwas 
constructies tegen gaat. 

Amsterdam is barmhartig voor 
asielzoekers 
D66 benadrukt het belang van mensenrechten en vindt 
dat deze binnen de hoofdstad ook daadwerkelijk voor 
alle aanwezigen moeten gelden. Rondom de behandeling 
van asielzoekers is er in Nederland op veel fronten een 
hoop te verbeteren. Dit geldt zowel voor de ontwikkeling 
van zelfredzaamheid bij toegelaten asielzoekers, als het 
ondersteunen van mensen die in de procedure zitten of 
uitgeprocedeerd zijn. D66 is vooral tegen het feit dat een 
asielzoeker pas ná toelating kan werken of leren. Leren 
en werken bevordert immers zelfstandigheid (die hen 
later bij de inburgering van pas komt), komt de Neder-
landse samenleving ten goede en zorgt voor een nieuw 
toekomstperspectief – zij het in Nederland of elders.

Zelfredzaamheid    De verantwoordelijkheden voor de 
inburgering en de invulling daarvan, liggen bij de nieuw-
komers zelf. Er zijn echter kwetsbare groepen, die hun 
hele leven vaak niets dan oorlog hebben gekend. Er moet 
volgens D66 daarom veel meer geïnvesteerd worden in 
persoonlijke begeleiding en het leren van zelfredzaam-
heid.

Leer/werktrajecten    Vluchtelingen stromen nog on-
voldoende door naar betaald werk, zodoende is van be-
lang te werken aan het halen van Nederlandse diploma’s. 

Noodopvang    D66 neemt de internationale zorgplicht 
van de gemeente zeer serieus en pleit daarom voor hulp-
verlening aan (uitgeprocedeerde) asielzoekers. 

Alternatieven voor detentiecentra    D66 wil dat de 
gemeente alternatieven biedt voor verblijf in detentie-
centra, zoals het controleren van een meldplicht en het 
realistisch omgaan met mogelijk ‘vluchtgevaar’. 

.

 

Ouders pestende kinderen    Volgens D66 moet de 
voorlichting over pesten constant aanwezig zijn, waar-
onder via sociale media. Deze aandacht moet niet alleen 
gericht zijn op kinderen, maar ook op ouders en vooral 
ouders van pestende kinderen.

Bestuurlijke aanpak    Het stadsbestuur moet een 
coördinerende rol krijgen om de juiste aanpak van pes-
ten te stroomlijnen over alle Amsterdamse scholen. Ook 
moet er een speciaal team worden opgezet dat leraren 
kan bijscholen en de leiding neemt bij ernstige gevallen.

Huiselijk geweld    Dit probleem komt in alle lagen 
van de bevolking nog teveel voor en is vaak ‘erfelijk’: 
omdat kinderen opgroeien met geweld in huis, vormt dit 
hun referentiekader om later ook geweld te gebruiken. 
Deze geweldsspiraal moet doorbroken worden middels 
extra aandacht voor kinderen (ook als zij geen slachtoffer 
zijn). Daarnaast moet er een betere gedragsaanpak voor 
daders komen.

Samenwerken tegen 
buurtoverlast 
Overlast leidt tot veel ergernis onder Amsterdammers. 
Hierbij gaat het niet alleen om het toenemende aantal 
overvallen, maar ook om stank, verloedering, lastige 
jongeren en dronkaards. Bij veel mensen zorgt dit voor 
een gevoel van onmacht en onveiligheid. D66 wil deze 
problemen op het gebied van veiligheid aanpakken door 
een efficiëntere inzet van de lokale overheid en meer 
samenwerking met politie en (passend binnen wettelijke 
kaders) Amsterdammers zelf. Het stimuleren van actief 
burgerschap moet binnen deze samenwerking centraal 
staan.

Overvallen en inbraken    De impact van overvallen 
en inbraken is voor direct betrokkenen en de omgeving 
groot. Ervaring leert dat een grotere politie-inzet hier een 
direct en snel effect kan hebben en tot betere opsporings-
resultaten leidt. Daarom wil D66 hier meer politiecapaci-
teit op inzetten.

Burgers als waarnemers    Via sociale media, 
sms-groepen, buurtveiligheidsplannen of burgercomités 
moeten Amsterdammers worden betrokken bij poli-
tie-inzet. Burgers als waarnemers en melders, politie en 
handhavers voor aanhoudingen en sanctionering.

Preventief fouilleren en cameratoezicht    Dienen 
tijdelijk, doelgericht en proportioneel te zijn. Dit moet 
regelmatig geëvalueerd worden, als kan in samenspraak 
met bewoners.

Centrale regie    Van alle gemeentelijke handhaving. 
Dit is volgens D66 nodig om een einde te maken aan de 
huidige versplintering van capaciteit. Het aantal buurt-
veiligheidsteams moet worden uitgebreid, er moeten 
gezamenlijke, specialistische teams voor zeer ernstige 
vormen van buurtoverlast komen en de politie moet 
effectiever samenwerken binnen deze verbanden.

Online aangifte    Deze mogelijkheden moeten verder 
worden uitgebouwd.

Preventieve informatieverstrekking    Aan kwets-
bare groepen, zoals ouderen en gehandicapten, over 
gedrag en maatregelen waarmee overvallen en inbraken 
zo mogelijk kunnen worden voorkomen.

Politieoptreden vraagt 
vertrouwen en toezicht 
De politie is er in een samenleving om de veiligheid van 
burgers te garanderen. Daarvoor is vertrouwen in het 
optreden van de politie noodzakelijk, moet zij mensen 
rechtvaardig behandelen en zelf niet boven de wet staan. 
Indien zich gevallen van discriminatie, privacy schending 
of misbruik van bevoegdheden door de Amsterdamse 
politie voordoen worden deze streng en middels extern 
toezicht aangepakt.

Wettelijke basis en privacy    Voldoende externe con-
trole en toezicht op het gebruik van wettelijke bevoegd-
heden en opslag van gegevens door agenten.

Etnische profilering    Om beslissingen tot preven-
tieve controle gebaseerd op externe kenmerken, ras en 
etniciteit tegen te gaan zijn volgens D66 trainingen met 
een focus op verdacht gedrag noodzakelijk.

Proactieve controles    Er moeten richtlijnen voor 
deze controles komen zodat deze worden verricht op 
basis van een redelijk vermoeden dat er een overtreding 
wordt of is gepleegd en discriminatie wordt tegengegaan.

Drugs: pragmatisme is niet soft 
D66 heeft een nuchtere visie op drugs: centraal staat 
de doelstelling om risico’s van drugsgebruik te ver-
minderen, de overlast te beperken en drugshandel te 
bestrijden. Om gebruik te verminderen en verslaving en 
gezondheidsschade te voorkomen, zijn scholing en goede 
informatievoorziening van groot belang. Dit geldt des te 
meer gezien het feit wiet die via de achterdeur bij coffee-
shops wordt verkocht, vaak een veel te hoog THC gehalte 
bevat. Ook de aanhoudende populariteit van bepaalde 
harddrugs in het uitgaansleven (zoals XTC, GHB en 
LSD) is een probleem. Hoewel het niet om een softdrug 
gaat vindt D66 dat wegens de grote gezondheidsrisico’s 
van vervuilde producten, de kwaliteit hiervan op grote 
evenementen getest moet worden. Deze kwaliteitscontro-
le dient altijd gepaard te gaan met voorlichting.

De huidige aanvoer van wiet vormt een vrijplaats voor 
criminele handel en productie, die vaak leidt tot over-
last op straat en gevaarlijke situaties in illegale wiet-
plantages. D66 wil een pilot starten met gereguleerde 
wietproductie in samenwerking met andere gemeenten. 
Daarnaast kan de overlast aangepakt worden door een 
spreidingsbeleid dat de huidige concentratie van cof-
feeshops, en dus ook hun bezoekers, binnen de ring van 
Amsterdam tegengaat. Ten slotte moet voor D66 de han-
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Hervormen moet nu om in de 
toekomst te kunnen blijven 
investeren.
Verspilling tegengaan en minder 
financiële risico’s.
Grote projecten binnen tijd en budget 
opleveren.

>

>

>

De gemeente moet een samenwerkingspartner voor Amsterdammers 
en ondernemers zijn, geen hindermacht. De regeldruk moet daarom 
flink omlaag. Bovendien moet er meer zeggenschap komen voor 
bewoners zelf. Want Amsterdammers kennen hun eigen stad beter 
dan wie dan ook. D66 wil daarom dat bewoners eerder betrokken 
worden bij de besluitvorming in Amsterdam. Het kan gaan om 
ideeën voor wonen, werken, sporten, cultuur of ontspanning. Om 
het bouwen van iets nieuws, hergebruik van iets bestaands, of de 
invulling van openbare ruimte.

Bewoners, Ondernemers en Stadsbestuur

Ruimte

Vrijheid
Voor

Bewoners,
Ondernemers en
Stadsbestuur
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Apps voor burgerschap    D66 wil apps voor actief 
burgerschap omarmen. Geslaagde voorbeelden zijn bij-
voorbeeld Verbeterdebuurt.nl, Wijhelpen.nl, crowdfun-
ding-platform voorjebuurt.nl van Netwerk Democratie.

Regeldruk wegnemen
Amsterdam verdient volgens D66 een overheid die haar 
doelstellingen zodanig realiseert, dat bewoners, onder-
nemers en professionals zo min mogelijk door regels 
worden gehinderd. Onnodige, achterhaalde en ondui-
delijke regels moeten verdwijnen, terwijl vergunningen 
juist sneller toegekend moeten worden.

Eén ondernemersloket    Met als voorbeeld het 
burgerloket, is D66 voor inrichting van één onderne-
mersloket waar ondernemers met al hun vragen over 
regels, vergunningen, bestemmingsplannen e.d. terecht 
kunnen.

Ondernemingsdossier     Dit stelt ondernemers in 
staat om bepaalde informatie uit de bedrijfsvoering een-
malig vast te leggen en meerdere keren beschikbaar te 
stellen aan overheden zoals toezichthouders en vergun-
ningverleners. Dit moet volgens D66 omarmd en actief 
gebruikt gaan worden.

‘Lex silencio positivo’-vergunningverlening    Als 
de doorlooptijd van een aanvraag verstrijkt zonder actie 
van de gemeente, wordt de vergunning automatisch 
verleend.

Gelijktrekken leges    Leges voor vergunningen, 
bouwaanvragen, paspoorten, uittreksels en degelijke, 
moeten in de hele stad gelijk en niet meer dan kosten-
dekkend zijn.

Heffingen schrappen    Er moet drastisch geschrapt 
worden in het woud van heffingen, zoals: precario-, 
reclame- en toeristenbelasting, OZB, leges, grondprijzen 
en havengelden. De resterende lasten moeten op één 
overzichtelijke jaarfactuur komen. 

‘Kafka-brigade’    D66 wil een Amsterdamse ‘Kaf-
ka-brigade’ instellen die kijkt naar de doelmatigheid van 
bestaande regels. D66 wil onnodige regels opheffen en 
de resterende regelgeving vereenvoudigen. 

Dienstverlening en 
klantgerichtheid als kernwaarden 
van de gemeente
D66 vindt dat er binnen het gemeentelijk apparaat een 
transformatie moet komen van een ambtelijke orga-
nisatie en cultuur naar die van een dienstverlener en 
kenniscentrum. Dit vereist een open organisatie met 
flexibele medewerkers in een moderne werkomgeving. 
Dit kan onder andere gerealiseerd worden door opti-
maal gebruik te maken van ICT-mogelijkheden.

Digitaliseren en centraliseren financiële ad-
ministratie    Met het implementeren van digitale 
administratieprocessen en het Amsterdam Financieel 
Systeem (gemeente brede boekhouding) kan veel op per-
soneel bespaard worden. Daarnaast levert het stoppen 
van het intern doorberekenen van facturen aan elkaar, 
zowel cashflow reductie op, als een aanzienlijke vermin-
dering van intern administratiewerk. Eenzelfde soort 
ontwikkeling is mogelijk bij personeelszaken. Centraal 
overzicht is efficiënter dan iedereen zijn eigen afdeling 
laten houden of optuigen.

Prestatie-indicatoren    Gemeentelijke diensten 
aansturen op prestatie-indicatoren (zoals de tijd waarin 
een aanvraag van een bewoner of ondernemer succes-
vol wordt afgerond). Een snelle terugkoppeling binnen 
enkele dagen of een aangeleverd dossier compleet is, 
draagt sterk bij aan het verkorten van de doorlooptijd en 
klantvriendelijkheid.

Kennis- en opleidingsniveau omhoog    Bij centra-
le en uitvoerende diensten kunnen met meer scholing 
veel fouten worden voorkomen, terwijl de zelfstan-
digheid wordt vergroot en innovatie en verbeteringen 
sneller kunnen worden geïmplementeerd.

Online bereikbaarheid    Amsterdam moet bereik-
baar zijn via online chatsessies, sociale media (Face-
book, Twitter etc.) en werken aan direct response, verge-
lijkbaar met dienstverlenende (commerciële) bedrijven.

Klachtenregeling persoonsgegevens    Om de 
privacy van mensen adequaat te beschermen, is D66 
voor een verplichte (laagdrempelige) klachtenregeling 
bij zowel private als publieke organisaties, die persoons-
gegevens gebruiken.

‘Bewijs van goede diensten’    D66 is van mening dat 
de gemeente Amsterdam dit keurmerk van de Vereni-
ging van Nederlandse Gemeenten moet halen.

Vernieuwing organisatie en 
strategisch personeelsbeleid zijn 
hard nodig
De gemeente moet volgens D66 niet proberen alles zelf 
te doen. Zij moet zich vooral richten op taken waartoe 
haar organisatie optimaal is ingericht. Een aantal taken 
zoals parkeerbeheer, afval en ICT moeten volgens D66 
worden overgelaten aan gespecialiseerde organisaties. 
Overgebleven gemeentelijke diensten moeten worden 
gecentraliseerd en uniformer worden. Ook het ‘nieu-
we werken’ en ruimte bieden aan jong talent is hierbij 
volgens D66 van groot belang. Hierbij mag de eigen 
problematiek van boventalligheid binnen de gemeente 
overigens nooit leidend zijn in de afweging om taken wel 
of niet door de gemeente te laten uitvoeren. De kernta-
kendiscussie is leidend in het strategisch personeelbe-
leid.

D66 wil de gemeente slim hervormen en niet kortzichtig 
snoeien in tijden van financieel zwaar weer. Dit betek-
ent dat Amsterdam ruimte maakt voor nieuw talent en 
flexibiliteit. Dat de gemeente voorop loopt in de mod-
ernisering van werkprocessen: papierloos en desgewenst 
een kwart van de werktijd thuis werken in plaats van op 
kantoor. En dat de gemeente goedkoper werkt: van dure 
locaties in de binnenstad naar een betaalbare stadscam-
pus aan de rand van de stad. Zo krijgt Amsterdam een 
kleinere flexibeler overheid die snel op nieuwe ontwik-
kelingen kan inspelen tegen lagere kosten.

Inspraak: Amsterdammers 
zijn dé experts van hun eigen 
leefomgeving
Een democratisch bestuur is een belangrijke waarborg 
van onze vrijheid. Goed bestuur is toegankelijk, trans-
parant en controleerbaar. Macht en tegenmacht zijn 
in evenwicht en mensen moeten directe invloed op het 
bestuur kunnen uitoefenen. Dit betekent direct gekozen 
bestuurders, en mensen tijdig en voldoende betrekken 
bij de besluitvorming. Want beleid wordt vaak beter 
als bewoners er zelf over mee kunnen denken. Amster-
dammers zijn immers niet alleen inwoners met kennis 
van hun leefomgeving, maar ook vakmensen (leraar, 
ingenieur, hovenier, aannemer, jurist). 

Bewoners als ervaringsexperts    D66 wil dat het 
gemeentebestuur bij besluitvorming en nieuwe plannen 
allereerst luistert naar oplossingen van bewoners zelf. 
Bijvoorbeeld op het gebied van leefbaarheid, verkeers-
overlast of parkeerdruk. 

Inwonersreferenda    D66 is voorstander van refe-
renda op initiatief van inwoners, die besluiten van de 
gemeenteraad kunnen corrigeren of bevestigen.

Gekozen burgemeester    Burgemeesters hebben 
in toenemende mate een beleidsbepalende rol, wat 

democratische benoeming en controle steeds belangrij-
ker maakt. D66 wil op alle niveau’s door de bevolking 
gekozen bestuurders die hun eigen kabinet of college sa-
menstellen. D66 Amsterdam sluit aan op het landelijke 
beleid van D66 over de gekozen burgemeester en steunt 
actief de daarvoor benodigde (Grond)wetswijziging. 

Zeggenschap: durven vertrouwen 
op Amsterdammers
Amsterdammers zijn allereerst zelf verantwoordelijk 
voor hun omgeving. Zij moeten de ruimte krijgen om 
een bijdrage te kunnen leveren aan hun stad en hun leef-
omgeving. De gemeente neemt de Amsterdammer nu 
nog te veel zeggenschap uit handen. Het is tijd om meer 
te vertrouwen op actief en verantwoordelijk burgerschap 
en ondernemerschap.

Bewonersinitiatieven faciliteren    Hoe meer bin-
ding bewoners met elkaar hebben, des te veiliger zij zich 
voelen en minder overlast ze ervaren. Het gemeentelijk 
apparaat moet gezamenlijke initiatieven daarom onder-
steunen. Dit kan niet alleen middels een geldelijke bij-
drage, maar vooral door een faciliterende ondersteuning 
zoals het verlenen van vergunningen en ter beschikking 
stellen van data, materiaal en locaties. D66 ziet hier een 
belangrijke rol weggelegd voor de bestuurscommissies 
op stadsdeelniveau, omdat juist zij met een wijkgerichte 
aanpak maatwerk kunnen leveren.

Open data    D66 is een groot voorstander van het 
ontsluiten van gemeentelijke gegevens voor gebruik in 
Open Data, zoals openingstijden, criminaliteitscijfers, 
effectiviteit van camera’s en de besteding van publieke 
gelden. Dit kan leiden tot een toename van het veilig-
heidsgevoel, vertrouwen in de overheid, hergebruik 
van gegevens en stimulering van economische groei. 
Uitgangspunt moet zijn dat persoonsgegevens eigendom 
van het individu en niet van de overheid zijn.

Daarnaast wil D66 dat er veel meer ruimte komt voor initiatieven 
van mensen zelf om eigenhandig iets te realiseren in de stad. Om 
dit mogelijk te maken, wil D66 wil een openbaar bestuur dat is 
toegerust op zijn taken en zo dicht mogelijk bij de mensen staat. De 
bestuurscommissies van de stadsdelen blijven van belang, omdat 
juist zij wijkgericht maatwerk kunnen leveren aan de uitvoering van 
beleid. Dat past bij de huidige tijd en trends van decentralisatie die 
overal plaats vinden: van ouderinitiatieven voor een gemengde school 
in de wijk, tot het gezamenlijk opwekken van duurzame energie door 
bewoners op een dak in de buurt. 
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Besparing huisvestingslasten    D66 Amsterdam 
wil een besparing op de jaarlijkse gebouwgebonden 
huisvestingslasten realiseren. Dit kan al in 2015 door 
enerzijds de huisvesting van de centrale gemeentelijke 
diensten te uniformeren en centraliseren, en anderzijds 
een toekomstbestendig flexibel huisvestingsconcept op 
basis van ‘het nieuwe werken’. 

Vernieuwing personeelsbestand    D66 vindt dat 
de gemeente actief moet werken aan het aannemen van 
nieuw personeel en niet enkel op natuurlijk verloop kan 
wachten. Er moet meer ruimte worden geboden aan 
nieuw talent over de hele linie: van jonge trainees tot 
directeurs.

Ruimte voor tijdelijke contracten    De gemeente 
als werkgever is in de gelegenheid om mensen werker-
varing op te laten doen om arbeidskansen elders te ver-
groten. Dit vraagt om een bezetting die ruimte laat voor 
tijdelijke contracten. Bovendien biedt dit de gelegenheid 
om specifieke deskundigheid voor specifieke projecten 
in te huren.

Flexibele pools medewerkers    De inzet hiervan is 
een goed streven, maar mag volgens D66 nooit leiden 
tot gedwongen winkelnering. Tevens moet voorkomen 
worden dat de flexibele pools ingezet worden om het 
probleem van boventalligheid weg te poetsen. 

Slagkracht en samenwerking
D66 wil een openbaar bestuur dat is toegerust op zijn 

taken en zo dicht mogelijk bij de mensen staat. Hierbij 
is samenwerking van groot belang, zowel tussen centrale 
stad en de stadsdelen, als met andere gemeenten en 
overkoepelende organisaties. Uitgangspunten moeten 
hierbij volgens D66 steeds zijn: dat beleidsontwikke-
ling per domein óf centraal óf decentraal gebeurt en de 
uitvoering bij de stadsdelen ligt. Dit is nodig zodat het 
gemeentebestuur maatwerk kan bieden. Daarbij komt 
dat de dienstverlening in Amsterdam overal gelijk moet 
zijn en er ook binnen de gemeentelijke organisatie spra-
ke moet zijn van een uniforme manier van werken. Dit 
betekent ook het tegengaan van wildgroei van duizenden 
verschillende ICT-applicaties.

Slagkrachttoets    D66 wil dat het gemeentelijk appa-
raat een slagkrachttoets uitvoert die test of de gemeente 
bestuurlijk en financieel in staat is haar taken uit te 
voeren. 

Evaluatie samenwerking    Het gemeentebestuur 
moet alle samenwerkingsverbanden tussen gemeenten 
en bovengemeentelijke organen in kaart brengen en 
vervolgens de effectiviteit gaan beoordelen. Waar deze 
te wensen overlaat, moet het Amsterdamse gemeentebe-
stuur met verbeterplannen komen. Dit kan ook inhou-
den dat bestaande overlappende organisaties samenge-
voegd worden.

Democratische controle    Voor D66 is het van groot 
belang dat er effectieve democratische controle plaats-
vindt op alle samenwerkingsverbanden en –regelingen 
van de Gemeente Amsterdam. Wanneer dit niet het 
geval is, moeten deze er komen. 

Een betrouwbare gemeente geeft 
het goede voorbeeld
Als primaire vertegenwoordiger van duurzaam Amster-
dam moet de gemeente geloofwaardig zijn en het goede 
voorbeeld geven. Daarmee zal de gemeente kiezen voor 
oplossingen die lange termijn het meest economisch en 
duurzaam zijn. 

Klimaatneutrale gemeente in 2020    D66 wil dat 
alle gemeentelijke gebouwen in Amsterdam vanaf 2020 
klimaatneutraal zijn, zowel in termen van energiepres-
tatie als materiaalgebruik. Gebouwen die de gemeente 
achterlaat krijgen een duurzame herbestemming. 

Aanbestedingen    D66 wil dat de gemeente in haar 
aanbestedingen ruimte biedt voor de innovatiekracht 
van zzp’ers en kleine bedrijven aan te spreken. Daar-
naast wil D66 dat de gemeente bedrijven middels aanbe-
stedingen stimuleert om plekken te bieden aan stagiairs 
of mensen met een beperking.

Duurzaam inkoopbeleid    D66 wil dat de gemeente 
de kosten over de gehele levensduur van een product, 
gebouw of installatie worden meegewogen en daarmee 
dus niet alleen maar aanschafkosten. De gemeente ziet 
er ook op toe dat toegepaste grondstoffen (en zo moge-
lijk ook producten) zo goed mogelijk voor later herge-
bruik geschikt zijn
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Financiën

Heldere spelregels voor duurzaam 
financieel beleid
Meer inzicht, inspraak en controle

>

>

Amsterdam heeft op financieel vlak de zaken niet goed genoeg voor 
elkaar: Amsterdam is kwetsbaar gebleken in de economische crisis. 
D66 ziet dat hervormingen nodig zijn om de gemeente weer sterk te 
maken. D66 heeft daarom een agenda voor een duurzaam financieel 
beleid. D66 wil met deze agenda ruimte creëren voor investeringen in 
onderwijs en zorg, verspillingen en kostenoverschrijdingen stoppen 
en de economie van Amsterdam versterken.

Financiën

Ruimte

Financiën
Vrijheid
Voor



Financiën

8988

Buurtbegrotingen    Idealiter worden op buurtniveau 
budgetten voor beheer en onderhoud afgestemd op de 
wensen van bewoners: willen zij meer aandacht voor 
het vegen van de straten, het onderhoud van het groen, 
of bijvoorbeeld extra bankjes en prullenbakken?

Democratische legitimatie    Voorwaarde voor 
burgerparticipatie is wel dat er voldoende democrati-
sche legitimiteit is: het mag niet zo zijn dat een mondige 
minderheid bepaalt. 

Meer efficiëntie door ‘strakker’ te 
begroten
Amsterdam kent een bewuste praktijk van ‘ruim be-
groten’ zodat tegenvallers opgevangen kunnen worden 
door overschotten elders binnen de begroting. Deze 
wijze van begroten ontneemt de diensten de prikkel 
om efficiënt te werken en zuinig om te springen met 
publieke middelen. Te ruim begroten is geen zorgvuldig 
financieel beheer. D66 wil af van deze verspilling en 
toewerken naar realistische budgetten.

Realistische budgetten door structurele korting 
Vermindering van de verspilling door te ruim bud-
getteren. Toewerken naar realistische budgetten. D66 
stelt voor dat met ingang van 2015 alle diensten (c.q. 
taakverantwoordelijke eenheden) eenmalig structureel 
5% minder kostenbudget krijgen. 

Weten wat er met ons geld 
gedaan is en waarom
De afgelopen jaren is de transparantie van de gemeente 
op financieel gebied sterk tekort geschoten. Op de web-
site van de gemeente zijn zelfs van enkele van de meest 
elementaire rapportages geen recente versies te vinden. 
De transparantie van het grondbedrijf werd in 2012 als 
slechtste van alle Nederlandse gemeenten beoordeeld 
door accountantskantoor Deloitte. De accountant van 
de gemeente zelf kon dan ook geen goedkeurende ver-
klaring afgeven.

Amsterdammers moeten kunnen zien hoe de gemeen-
te haar middelen besteedt. In meer dan 150 gemeenten 
in het Verenigd Koninkrijk wordt al een open boek-
houding gevoerd. Het stadsdeel Centrum heeft onlangs 
aangekondigd dit voorbeeld te gaan volgen. D66 wil dat 
de hele gemeente volgt (tenzij de belangen van de stad 
of haar inwoners worden geschaad). Amsterdammers 
kunnen zich laten horen als ze het met gemaakte keuzes 
niet eens zijn. Transparantie is een noodzakelijke eerste 
stap naar participatie.

Presentatie en motivatie keuzes    De beoogde en 
gemaakte financiële keuzes moeten op een begrijpelijke 
wijze worden getoond en gemotiveerd.

Rapporteren behalen doelstellingen    Voor geda-
ne uitgaven wordt gerapporteerd of de met de uitgaven 
beoogde doelen zijn behaald.

Toelichting kostenoverschrijdingen    Kostenover-
schrijdingen moeten expliciet worden genoemd en 
oorzaken worden uitgelegd.

Uitsplitsing uitgaven per stadsdeel    Per beleids-
onderdeel wordt de verdeling van uitgaven uitgesplitst 
per stadsdeel.

Motivering subsidies    Elke individuele subsidiever-
lening wordt niet alleen gepubliceerd maar ook gemoti-
veerd vanuit de beleidsdoelstellingen.

Minder gedetailleerde en beknellende regelge-
ving    Als declaraties bijvoorbeeld openbaar zijn kun-
nen we af met eenvoudigere regels over wat wanneer 
gedeclareerd mag worden.

Controleren of doelstellingen 
worden gehaald 
De raad heeft een belangrijke taak om te controleren 
of het college de in de begroting gestelde doelen heeft 
behaald en of deze zijn behaald binnen de afgesproken 
financiële ruimte. In de praktijk zien we dat de raad 
hiertoe onvoldoende in staat is. Goed toezicht op de fi-
nanciën wordt nog belangrijker in de komende jaren als 
er extra miljarden, die als gevolg van de decentralisatie 
van voorheen centrale taken, door de gemeente zullen 
worden besteed.

Uitbreiding capaciteit rekenkamer    De capaciteit 
van de rekenkamer wordt uitgebreid tot een omvang 
waarmee ook toezicht op de nieuwe gemeentelijke taken 
kan worden uitgevoerd.

Hogere onderzoeksbudgetten    Het budget voor 
doelmatigheids- en doeltreffendheidsonderzoeken (de 
zgn. 213a onderzoeken) wordt verhoogd
.
Periodieke rapportages    De huidige 4 en 8 
maandsrapportages moeten verbeterd worden (betere 
uitvoering rapportage, toegankelijkere presentatie) zo-
dat de gemeenteraad adequaat invulling kan geven aan 
zijn controlerende taak. Focus op een beperkt aantal 
belangrijke beleidsvelden- en doelstellingen. De eerste 
jaren vallen in ieder geval de decentralisaties in het 
sociale domein hieronder.

Iedere vier jaar nieuwe ‘rompbegroting’     Eens 
in de 4 jaar wordt de begroting ‘opnieuw’ opgebouwd 
zodat bestaand beleid zoals opgenomen in de ‘rompbe-
groting’ kan worden heroverwogen door de raad aan de 
hand van cijfers over doeltreffendheid van het betref-
fende beleid.

Spelregels voor duurzaam 
financieel beleid 
De afgelopen 4 jaar heeft het college voor honderden 
miljoenen euro’s aan de reserves onttrokken en de 
schuld van de stad laten groeien. Inkomsten vielen 
tegen en het college bleek niet bij machte om uitgaven 
te beperken, ondanks de daarvoor gepresenteerde 
bezuinigingsprogramma’s. De begroting werd sluitend 
gehouden door bezuinigingen af te wentelen op de 
stadsdelen en in te teren op reserves: de Nuon opbreng-
sten van 800 miljoen euro zijn al voor meer dan de helft 
verdwenen. Dit zijn op langere termijn geen houdbare 
oplossingen. Ze maken het probleem groter. D66 vindt 
dat we nu onze verantwoordelijkheid moeten nemen 
om het huishoudboekje van Amsterdam duurzaam op 
orde te brengen. D66 stelt daarom aan aantal concrete 
financiële spelregels voor.

Maximum percentage onttrekking reserves    
Niet onbeperkt interen op reserves. We stellen een dui-
delijk maximum voor het percentage dat mag worden 
onttrokken aan de algemene reserve. Bij economische 
krimp kan dit percentage hoger liggen dan in tijden van 
economische groei.

Alleen onttrekking voor investeringen    We ont-
trekken alleen aan de algemene reserve voor investerin-
gen met een duidelijk toekomstig financieel rendement 
en een blijvende waarde, zodat we geen financiële wissel 
op de toekomst trekken.

Opbrengst verkoop van renderende bezittingen 
Deze opbrengst wordt alleen geïnvesteerd in bezittingen 
die tenminste eenzelfde financieel rendement opleveren 
of besteed aan aflossing van schulden en niet besteed 
aan nieuwe uitgaven.

Dekking structurele lasten    Deze mogen niet 
worden gedekt met incidentele middelen, zodat we hier 
geen onzekere dekking voor hebben.

Regels voor grote investeringen    Voor nieuwe in-
vesteringen boven de €20 miljoen moeten begrotingen 
zijn gebaseerd op daadwerkelijke realisatiekosten van 
soortgelijke projecten. In het Verenigd Koninkrijk is dit 
verplicht en helpt het grote onderschattingen van kos-
ten te voorkomen (‘reference class forecasting’). Verder 
wordt standaard een budget van 0,25% van het investe-
ringsbedrag gereserveerd voor een second opinion, die 

in opdracht van de raad kan wordt uitgevoerd door een 
extern onderzoeksbureau dat geen betrokkenheid heeft 
bij het project.

Hervormen om te kunnen 
investeren
Hervormingen zijn nodig om Amsterdam flexibeler en 
wendbaarder te maken: efficiënter werken, minder ver-
spilling en minder financiële risico’s.  Amsterdam heeft 
twee maal zoveel ambtenaren als andere steden en de 
duurste werkplekken. De gemeente doet op teveel ter-
reinen dingen zelf. Mogelijkheden om, met behoud van 
verantwoordelijkheid, de organisatie te flexibiliseren en 
de dienstverlening te verbeteren worden onvoldoende 
benut. D66 wil dat de gemeente zijn organisatie effici-
enter inricht om zo €140 miljoen te besparen.

Huisvesting    Bezuinigen op huisvesting door slim-
mer te werken en goedkopere locaties.

Stop de kostenoverschrijdingen bij ICT    Alleen 
bewezen systemen invoeren en het aantal systemen 
verminderen.

Uitbesteding    Uitbesteding overwegen voor overzich-
telijke activiteiten zoals parkeerbeheer of het verstrek-
ken eenvoudige vergunningen.

Beperken tot kerntaken    Onderzoeken welke 
deelnemingen die de gemeente nu heeft zich lenen om 
aan de markt overgelaten te worden. Op deze gebieden 
moeten de regie en de risico’s bij de markt gelegd wor-
den, concentreert de gemeente op handhaving en wordt 
de economie in Amsterdam versterkt. Het aandeel van 
de gemeente in Schiphol is van strategisch belang voor 
Amsterdam en zal niet worden afgestoten.

Amsterdammers betrekken bij 
financiële besluiten
D66 wil dat bewoners meer en directere invloed hebben 
op de besteding van middelen voor beheer van de direc-
te leefomgeving. Het is aan de nieuwe bestuurscommis-
sies om hier een goede modus voor te vinden en aan de 
gemeenteraad om hier in de budgettering de benodigde 
flexibiliteit te bieden.

Een deel van de financiële problemen is het gevolg van gebrekkige 
transparantie en controle op de uitgaven van de gemeente. D66 
doet voorstellen om de transparantie te vergroten, om zo een betere 
controle door de volksvertegenwoordiging mogelijk te maken en 
Amsterdammers meer betrokken te laten zijn bij het financiële reilen en 
zeilen van zijn stad.
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De fundamentele waarden van onze samenleving zijn 
vrijheid voor en gelijkwaardigheid van ieder mens, 
ongeacht opvattingen, geloof, seksuele geaardheid, ge-
richtheid of herkomst. Lichamelijke integriteit, geweld-
loze oplossing van belangenconflicten en een respectvol 
gehanteerde vrijheid van meningsvorming en uiting, 
inclusief respect voor onze democratische rechtsstaat, 
zijn voor ons centrale waarden. Die waarden zijn uni-
verseel en zonder meer bovengeschikt. Wij beschermen 
de grondrechten van onszelf en anderen

Wij willen de wereld om ons heen tegemoet treden met 
respect en mededogen. Dat geldt voor de mensen om 
ons heen en voor onze omgeving. De aarde is niet van 
ons en dus geen gebruiksartikel. We willen stoppen met 
het uitputten en vervuilen van onze leefomgeving. We 
willen dat in de discussie over natuur en milieu niet 
het behoud, maar de aantasting van natuur en milieu 
beargumenteerd wordt.

Samenlevingen zijn op steeds meer verschillende 
manieren met elkaar verbonden. Wij staan open voor 
de gehele wereld en sluiten niemand uit. Bij alles wat 
we doen, vragen we ons steeds af welke effecten dat 
heeft op anderen in deze wereld. Wij onderkennen dat 
Europa steeds meer ons binnenland wordt. Internatio-
nale samenwerking en economische vooruitgang zijn de 
sleutels naar een wereld met minder oorlog en conflic-
ten. Daarbij handelen wij steeds pragmatisch, nuchter 
en op basis van feiten.

Mensen zijn niet gelijk, wél gelijkwaardig. Mensen zijn 
verschillend en wij willen dat de overheid ruimte laat 
voor die verschillen. Wij streven naar economische 
zelfstandigheid voor zoveel mogelijk mensen en vinden 
dat mensen die uitmuntend presteren daarvoor een 
beloning verdienen. Wij willen een dynamische, open 
samenleving waarin iedereen de ruimte krijgt om zijn 
eigen beslissingen te nemen en iedereen zich op zijn 
eigen manier kan ontwikkelen. Wij vinden het vanzelf-
sprekend om welvaart met elkaar te delen. We willen 
dat zoveel mogelijk mensen meedoen in het maatschap-
pelijk en economisch proces, want daar worden we al-
lemaal beter van. Voor mensen die zichzelf niet kunnen 
redden dragen we een gezamenlijke verantwoordelijk-
heid. 

Wij vertrouwen op de eigen kracht en ontwikkeling van 
mensen. Daarom zien we de toekomst met optimisme 
tegemoet. Mensen zijn zo creatief dat ze steeds opnieuw 
zelf oplossingen vinden. Wij willen dat de overheid 
deze kracht, vindingrijkheid en creativiteit van mensen 
ondersteunt en ruimte geeft. De sleutel voor verande-
ring ligt bij mensen zelf en wij willen dat de overheid 
daarbij aansluit. Wat mensen voor zichzelf en anderen 
kunnen doen is veel belangrijker en effectiever dan wat 
de overheid kan doen.

 Vertrouw op 
 de eigen kracht van mensen 

 Streef naar een duurzame 
 en harmonieuze samenleving 

 Denk en handel 
 internationaal 

 Beloon prestatie 
 en deel de welvaart 

 Koester de grondrechten 
 en gedeelde waarden 

Sociaal-liberale 
Richtingwijzers
D66

Richtingwijzers

Dit verkiezingsprogramma bouwt voort op de 
sociaal-liberale richtingwijzers van D66.
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