#

Indiener Mede
indieners
13 Renée de Marjet van
Zwart
Bezooijen,
Morillio
Williams,
Juliëtte
Ronteltap,
Shir Shah
Nabi

Titel

75 Eefje van Titus Vissers,
Kessel
Sjoerd
Warmerdam,
Madelein van
Woerkom,
Barteld
Nanninga

zorgverleners,
politiemedewer
kers en
welzijnswerkers

Van
regel

Tot
regel
1

Actie
3 Wijzig

De volgende woorden

Gewijzigde tekst

Toelichting indiener

Amsterdam is van oudsher een stad waar
iedereen een plek kan vinden en kan
meedoen. We zijn een wereldse metropool
waar oneindig veel te ontdekken valt, maar
waar je tegelijkertijd gewoon doorheen kunt
fietsen.

Amsterdam is een
wereldse metropool waar
oneindig veel te
ontdekken valt, maar
waar je tegelijkertijd
gewoon doorheen kunt
fietsen.

Amsterdam is waarschijnlijk niet van oudsher een stad waar
iedereen een plek kan vinden. Voor mensen die geen
woning kunnen vinden in Amsterdam (bijv. studenten) is dit
wrang om te lezen.

Tekstueel/
Inhoudelijk
Inhoudelijk

Advies

Toelichting PPC

Ontraden

Inhoudelijk

Gewijzigd
overnemen

Hier wordt kracht van
de stad beschreven:
iedereen is welkom en
voelt zich hier van
oudsher vrij. Dit past bij
ons verhaal en bij D66.
Dit schrappen is
daarom geen
verbetering.
De beroepsgroep
zorgverleners en
welzijnsmedewerkers is
breed. Voorstel
toevoeging: en
verpleegkundigen

18

19 Voeg
toe

en zorgverleners, politiemedewerkers en
welzijnswerkers

21 Juliëtte
Marjet van
Ronteltap Bezooijen,
Morillio
Williams,
Renée de
Zwart, Shir
Shah Nabi

51

53 Wijzig

Samen met bewoners, corporaties,
beleggers, investeerders, bouwen we aan
de stad van morgen waar iedereen
ongeacht zijn of haar inkomen een gelijke
kans maakt op een woning.

34 Morillio
Williams

Marjet van
Bezooijen,
Juliëtte
Ronteltap,
Renée de
Zwart, Shir
Shah Nabi

64 -

Voeg
toe

Bij de bouw van sociale huur, middenhuur
en -koop en het hogere segment wordt
evenredig gebouwd in alle stadsdelen. Dit
maakt alle stadsdelen toegankelijk voor alle
segmenten en zo bevorderen wij gemengde
buurten.

Bij het bouwen moet ervoor gezorgd worden dat er in alle
buurten woningen komen voor alle segmenten, zodat we
gemengde buurten bevorderen.

Inhoudelijk

Ontraden

22 Juliëtte
Marjet van
Ronteltap Bezooijen,
Morillio
Williams,
Renée de
Zwart, Shir
Shah Nabi
104 Diederik Ian Lewis,
Woonboten
van der
Juliëtte
bestaan ook!
Staay
Ronteltap, Rik
Hartog, Hugo
Lambrechtse

77 -

Voeg
toe

Ook letten wij erop dat nieuwbouw zoveel
mogelijk toegankelijk wordt ingericht;

Punt over toegankelijk bouwen toevoegen om bewoners met
beperkingen te faciliteren, zoals rolstoelgebruikers.

Inhoudelijk

Overnemen

• Om ook de bestaanszekerheid van
bootbewoners te waarborgen, zetten we
ons in voor een betaalbare en duurzame
ligplaatsregeling voor alle bootbewoners ter
vervanging van de huidige
precariobelasting.

Punt een: woonboten maken onderdeel uit van het stedelijke
netwerk maar worden in het geheel niet genoemd in het hele
programma.
Punt twee: onlangs zijn de gemeentelijke kosten voor
woonbootbewoners zonder overgangsregeling plotseling
verdubbeld. Dit verdient reparatie.

Inhoudelijk

Ontraden

78

81 Voeg
toe

Er staat nu “We hebben extra aandacht voor de huisvesting
van beroepen waar de stad niet zonder kan, zoals leraren.”
Hier niet alleen de leraren noemen maar ook andere
beroepen waar de stad niet zonder kan en die moeite
hebben een (betaalbare woning te vinden) expliciet
vermelden zodat deze groepen weten dat we ook aan hen
denken.

Behandelcluster

Samen met bewoners,
‘zijn of haar’ uit de zin verwijderen voor inclusief taalgebruik.
corporaties, beleggers,
Vervangen voor ‘hun’ is ook een optie.
investeerders, bouwen we
aan de stad van morgen
waar iedereen ongeacht
inkomen een gelijke kans
maakt op een woning.

Page 1

Tekstueel

We streven naar
gemende buurten,
maar de percentages
sociaal en middenkoop
en - huur verschillen
enorm per stadsdeel.
Daarom moet er
gedifferentieerd worden
in de stadsdelen en
dus niet overal
hetzelfde percentage
bouwen om buurten te
kunnen mengen

Woonbootbewoners
betalen lagere m2 prijs
dan door
onafhankelijke
taxateurs is berekend.
Als je de
precariobelasting
loslaat, zorgt dit ervoor
dat je over een tijd weer
een enorme sprong in
de prijs aan bewoners
moet presenteren. Dit is
geen duurzaam beleid
voor
woonbootbewoners.

#

Indiener
77 Jasper
van Dijk

81 Diederik
van der
Staay

64 Sijmen
Mülder

Mede
indieners
Arthur de
Wilde, Tiemen
van Dijk, Bob
Verhagen,
Elwin van
Rooijen

Titel
Verbod
particuliere
vakantieverhuu
r

89

Tot
Actie
regel
90 Wijzig

Ian Lewis,
Juliëtte
Ronteltap,
Kees
Bezemer,
Reinder
Rustema

Legale
vakantieverhuu
r mag

89

90 Wijzig

Stefan
doortrekken
Wirken,
puntenstelsel
Isabelle de
huurwoningen
Bruijne, Marijn
Makker,
Martine Bults

Van
regel

91

93 Wijzig

De volgende woorden

Gewijzigde tekst

Toelichting indiener

Particuliere vakantieverhuur blijft alleen
mogelijk met een vergunning en wordt in
drukke wijken niet toegestaan. In de rest
van de stad blijft het maximum aantal
nachten dertig;

Wij zetten ons in voor een
verbod op particuliere
vakantieverhuur om de
toeristische druk en de
overlast door toerisme te
verminderen. Een verbod
is nodig, omdat de druk
blijft zolang
vakantieverhuur in minder
drukke wijken wel is
toegestaan. Het huidige
vergunningssysteem is
bovendien
onrechtvaardig: alleen de
vermogenden profiteren
van de populariteit van
de stad.

Particuliere vakantieverhuur verhoogt de toeristische druk.
Bovendien vergroot een streng vergunningssysteem de
ongelijkheid. Enkele vermogenden kunnen door afname van
concurrentie met andere verhuurders (en van hotels) zeer
hoge prijzen vragen. Tegelijkertijd komen de lasten (extra
overlast en drukte) bij alle Amsterdammers te liggen. Dit is
onrechtvaardig. Iedereen moet profiteren van de populariteit
van de stad, niet alleen zij die hun huis kunnen aanbieden
voor vakantieverhuur

Particuliere vakantieverhuur blijft alleen
mogelijk met een vergunning en wordt in
drukke wijken niet toegestaan. In de rest
van de stad blijft het maximum aantal
nachten dertig;

Particuliere
vakantieverhuur blijft
alleen mogelijk met een
vergunning. Overlast voor
naburige bewoners,
veroorzaakt door
vakantieverhuur en
illegale vakantieverhuur
wordt hard bestreden. In
de hele stad blijft het
maximum aantal nachten
dertig.

Er is geen direct verband tussen de ‘drukte’ en ‘overlast door
vakantieverhuur in een woongebouw’. Overlast in
woongebouwen is al verboden en kan worden bestreden
middels de Wet aanpak Woonoverlast. Een verbod op
vakantieverhuur is wettelijk niet toegestaan (Huisvestingswet
2014 en de Dienstenrichtlijn alsmede artikel 1 van het Eerste
Protocol van het EVRM).

We blijven ons sterk maken bij de
Rijksoverheid voor het reguleren van
huurprijzen in het middensegment en zullen
in Amsterdam alle middelen die wij tot onze
beschikking hebben inzetten voor het
reguleren van het middensegment.

➔ D66 zou geen regelingen moeten willen invoeren die in
strijd zijn met de wet!
➔ Bewoners die inkomsten uit vakantieverhuur nodig
hebben om rond te komen en die geen gevaar voor overlast
vormen, worden de stad uitgejaagd.
• Een verbod per wijk is een veel te ongerichte actie.
• Er is geen valide onderbouwing voor een direct verband
tussen de sterke stijging van vastgoedprijzen en
vakantieverhuur (ter illustratie: 1.478 vakantieverhuurders in
heel Amsterdam, waarvan 265 in het centrum. Bron
Gemeente Amsterdam, 20 maart 2021).
• Illegale toeristische verhuur is echter wèl een groot
ongecontroleerd probleem.
Als concrete maatregel
Het Woningwaarderingsstelsel is het landelijke systeem
zet D66 zich in voor het
waarmee de huurprijs van sociale huurwoningen tot aan de
doortrekken van het
liberalisatiegrens wordt bepaald. Boven deze
puntenstelsel voor
liberalisatiegrens is de markt vrij (geliberaliseerd) waar de
huurwoningen
verhuurder de huur kan vragen die hij wil ongeacht de
(Woningwaarderingsstelse kwaliteit van de woning. Door de enorme schaarste op de
l) met inbegrip van het
woningmarkt, lange wachtlijsten voor sociale huur en strenge
middensegment.
hypotheekregels zijn veel mensen, met name studenten en
starters, noodgedwongen aangewezen op deze particuliere
huursector. Om de particuliere huursector betaalbaarder te
maken en particuliere huurwoningen kwalitatief te verbeteren
zou het puntenstelsel moeten worden doorgetrokken waarbij
de huurprijzen worden gereguleerd. Dit heeft als tweede
voordeel dat kwaliteit beloond wordt waardoor verhuurders
een incentive hebben om de woning te verduurzamen.
Immers; hogere kwaliteit levert meer punten op en daarmee
een hoger te vragen huur.
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Behandelcluster

Tekstueel/
Inhoudelijk
Inhoudelijk

Advies

Toelichting PPC

Neutraal

We willen particuliere
verhuur begrenzen.
Een verbod behoort
ook tot de
mogelijkheden: oordeel
aan de AAV

Inhoudelijk

Ontraden

Met deze versoepeling
staan we veel meer
vakantieverhuur toe
dan alle andere
partijen.
Binnenstadbewoners
willen de beperking
graag. Dit wordt
gebasseerd op
overlastonderzoeken
en dit wordt alleen
gedaan in buurten waar
te veel overlast is. Met
de maatregel uit het
concept VP wordt ook
het draagvlak voor
vakantieverhuur in de
stad behouden.

Inhoudelijk

Gewijzigd
overnemen

Overnemen, maar dan
als toevoeging aan de
bestaande tekst

#

Indiener
67 Sijmen
Mülder

Mede
indieners
Stefan
Wirken,
Isabelle de
Bruijne, Marijn
Makker,
Martine Bults

55 Martijn
van
Muiswink
el

Titel
vast
huurcontract
als dé norm

Van
regel
91

Tot
Actie
regel
93 Voeg
toe

De volgende woorden

Gewijzigde tekst

Als concrete maatregel zet D66 zich in voor
het beperken van de mogelijkheden voor
verhuurders om tijdelijke huurcontracten aan
te bieden tot twee jaar en daarmee het
vaste huurcontract weer tot de norm te
maken.

(Klein)kinderen
recht geven op
huren woning
bij overlijden
(groot)ouder(s)

136

137 Voeg
toe

In geval van overlijden van ouder(s) of
grootouder(s) heeft een meerderjarig
(klein)kind dat op het moment van overlijden
aantoonbaar 5 jaar aaneensluitend legaal
bij hen heeft ingewoond, recht op het huren
van de woning.

Bij
huisuitzetting
vanwege
achterstallige
betalingen blijft
de woonduur
behouden

147

148 Wijzig

Daarnaast worden er woonconcepten
onderzocht om dakloosheid te voorkomen of
op te lossen.

10 Pieter
Liefting

Groen
Onderhoudspl
an VVE &
bedrijsfpanden

162

162 Voeg
toe

Alle VvE’s en bedrijfspanden moeten een
groen (duurzaam) meer jaren
onderhoudsplan (MJOP) hebben.

Dakverzekering

172

172 Wijzig

… huren deze van de eigenaar

…huren deze van de
eigenaar en verzekeren
dit.

192

193 Wijzig

In die stad beschikt elk stadsdeel over
voldoende voorzieningen, zoals scholen,
een gepast winkelaanbod, cultuur en
sportvoorzieningen.

We zetten in op de
meerpolige stad. In die
stad beschikt elk
stadsdeel over voldoende
voorzieningen, zoals
scholen, een gepast
winkelaanbod, horeca,
cultuur en
sportvoorzieningen.

9 Otto
Pieter
Hegeman Liefting,
Lisanne
Peeters,
Laura van
Tamelen,
Guido van
Garderen
23 Juliëtte
Marjet van
Ronteltap Bezooijen,
Morillio
Williams,
Renée de
Zwart, Shir
Shah Nabi

Tekstueel/
Inhoudelijk
Inhoudelijk

Advies

Inhoudelijk

Overnemen

Op dit moment verliest men bij zo'n huisuitzetting de
opgebouwde woonduur. Hierdoor is het bijna onmogelijk om
nog voor een nieuwe woning in Amsterdam in aanmerking te
komen.

Inhoudelijk

Overnemen

Het is van belang om de uitvoering energiebesparende
maatregelen in relatie met de meerjaren onderhoudsplanning
(Vergroeningsslag) te bekijken. Wanneer er wordt
aangesloten bij de “natuurlijke” vervangingsmomenten van
de gebouwonderdelen kunnen de maatregelen zo
kostenefficiënt mogelijk worden uitgevoerd. Dit geldt ook voor
het combineren van werkzaamheden. Denk hierbij aan de
kosten van het plaatsen van steigermateriaal aan de gevel.
Als dat gelijktijdig plaatsvindt met de uitvoering van het
normale onderhoud kunnen enorme besparingen worden
gedaan.
Wanneer zonnepanelen en/of sedum planten op een dak
worden geplaatst brengt dit een risico voor de dak eigenaar
met zich mee, dat door het Groene Daken Fonds gedekt
moet worden.

Inhoudelijk

Overnemen

Inhoudelijk

Overnemen

Horeca zou in dit rijtje expliciet benoemd moeten worden. In
Nieuw-West zijn er momenteel bijv. erg weinig gezellige
kroegjes, terwijl de rest van de voorzieningen wel aanwezig
is. Dat heeft ook een negatief effect op de veiligheid in de
avond.

Inhoudelijk

Overnemen

Sinds 2015 is het mogelijk om tijdelijke huurcontracten tot
twee jaar aan te bieden. Dit heeft tot gevolg dat huurders de
speelbal van de huurmarkt zijn geworden. De klassieke
huurbescherming is daarmee verleden tijd en huurders
moeten vaak verhuizen omdat ze hun woning moeten
verlaten omdat hun huurcontract afloopt. Dit zorgt voor
onzekerheid en stress en daarnaast ook voor steeds hogere
huren omdat men telkens een nieuwe aanvangshuur betaalt
op de steeds maar duurder wordende woningmarkt. Met
name studenten en starters zijn de dupe van tijdelijke
huurcontracten. D66 zou daarom moeten pleiten voor het
beperken van deze tijdelijke huurcontracten waarbij vaste
huurcontracten, met inbegrip van huurbescherming, weer de
norm wordt.
Als ouders/grootouders komen te overlijden gaat de woning
niet automatisch over op de kinderen die nog in huis wonen.
Dit betekent in de praktijk dat een kind dat bijvoorbeeld 20
jaar in 'haar eigen huis' heeft gewoond, in zo'n situatie de
woning vaak moet verlaten en bijvoorbeeld noodgedwongen
uit haar sociale omgeving wordt getrokken en op zoek moet
naar een nieuwe woning.

Rebecca
Vandenabeel
e, Rayhaneh
Farhoudi,
Samantha
van den
Hoek,
Amanda Toet
56 Martijn
Rebecca
van
Vandenabeel
Muiswink e, Rayhaneh
el
Farhoudi,
Samantha
van den
Hoek,
Amanda Toet

Laura van
Tamelen,
Lisanne
Peeters, Otto
Hegeman,
Guido van
Garderen

Toelichting indiener

Daarnaast blijft in geval
van huisuitzetting
vanwege achterstallige
betalingen de woonduur
behouden en worden
woonconcepten
onderzocht om
dakloosheid te
voorkomen of op te
lossen.
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Behandelcluster

Overnemen

Toelichting PPC

#

Indiener Mede
indieners
8 Guido
Pieter
van
Liefting,
Garderen Laura van
Tamelen,
Otto
Hegeman,
Lisanne
Peeters

11 Pieter
Liefting

Laura van
Tamelen,
Lisanne
Peeters, Otto
Hegeman,
Guido van
Garderen

Titel
Ecologisch
inkopen!

Groene Loper

Van
Tot
Actie
regel
regel
212
212 Wijzig

De volgende woorden

Gewijzigde tekst

Toelichting indiener

We investeren in bestaand en nieuw groen
in bestaande buurten.

We investeren in
bestaand en nieuw groen
in bestaande buurten,
waarbij bomen, bloemen
en planten worden
ingekocht bij ecologische
telers, die verbouwen
zonder gebruik van
kunstmest of chemische
bestrijdingsmiddelen.

Er worden veel groen ingekocht, waarop (tijdens de teelt)
bestrijdingsmiddelen zijn gebruikt, om insecten te weren.
Deze bloemen zijn niet goed voor de bijen en de vlinders. Dit
moet stoppen. Bovendien willen wij de kracht van het
inkoopbeleid van Amsterdam benadrukken.

Behandelcluster

Tekstueel/
Inhoudelijk
Inhoudelijk

Advies

Toelichting PPC

Neutraal

Inkoopvoorwaarden die
zorgen voor minder
schade aan klimaat en
biodiversiteit past
binnen de ambitie,
maar zijn veel kosten
aan verbonden.

Amsterdam heeft een rode en een oranje loper maar nog
geen groene loper in dit gebied. De oranje loper laat nog
weinig groen zien. Steden zoals Parijs en Wenen hebben
grote delen van hun binnenstad vergroend. Een voorbeeld is
de Champs-Élysées. Amsterdam zou ook een ambitieus
project moeten hebben om te laten zien hoe serieus de stad
de verduurzaming neemt. Bovendien is dit een prettiger
woon-, werk en winkelomgeving dan op dit moment.
Voorbeelden:
https://nos.nl/artikel/2363910-burgemeester-parijs-wil-champselysees-verbouwen-tot-autoluwe-tuin
https://www.wien.info/en/sightseeing/green-vienna/viennathe-worlds-greenest-city-363882
Oranje loper:
https://www.amsterdam.nl/projecten/oranjeloper/

Inhoudelijk

Neutraal

Het een mooi beeld is
om te schetsen, maar
gezien de vele
aandacht voor meer
groen en de groenblauw verbindingen in
de groenvisie is het niet
meer dan dat. Of het
moet heel specifiek
worden, of het is meer
illustratief.

Ontraden

Dit lijkt ons geen
haalbare oplossing om
nu te beloven. Het is
ook belangrijk om naar
omwonenden te
luisteren bij een nieuwe
bestemming.

225

225 Voeg
toe

Amsterdam verwelkomt bewoners en
bezoekers met een bloemrijke ‘groene loper’
bij alle grote toegangswegen naar hartje
Amsterdam, zoals bijvoorbeeld de Jan van
Galenstraat, of de weg van Centraal Station
tot en met de Vijzelgracht. Dit groene
visitekaartje bestaat onder meer uit het
plaatsen van groen tussen de tramrails,
seizoensgebonden bloembakken,
kersenbloesems, fruitbomen, geveltuinen of
minituinen. Iedere entree tot Amsterdam
krijgt zo zijn eigen groene karakter.

7 Guido
Pieter
Rondje
van
Liefting,
Amsterdam!
Garderen Lisanne
Peeters, Otto
Hegeman,
Laura van
Tamelen
114 Juliëtte
Mohan
Ronteltap Verstegen,
Renée de
Zwart, Morillo
Williams,
Danillo
Janssen

226

226 Wijzig

De Herengracht wordt parkeervrij "zodat er
meer verblijfsruimte komt in de binnenstad"

De Herengracht wordt
parkeervrij "en krijgt een
runningtrack, om
Amsterdammers te
verleiden tot een sportief
rondje binnenstad"

We willen de nadruk van auto-luw (negatief frame, minder
mag) verleggen naar een aansprekend alternatief, dat tot de
verbeelding spreekt: Een running track! Je krijgt dus iets
beters, in plaats van dat we beperken. Beperken laten we
aan GroenLinks over.

Inhoudelijk

251

252 Wijzig

Wetenschappers hebben een duidelijke
boodschap: we moeten nu handelen om de
wereld en de stad Amsterdam voor onszelf
en onze kinderen bewoonbaar te houden.

Levenskeuzes respecteren van degenen die geen kinderen
willen/of deze niet kunnen krijgen.

Tekstueel

115 Juliëtte
Mohan
Ronteltap Verstegen,
Renée de
Zwart, Morillo
Williams,
Danillo
Janssen

287

288 Wijzig

Voor het eind van 2024 moet elke
Amsterdammer kennis hebben genomen
van de isolatiemogelijkheden voor zijn of
haar gebouw;

Wetenschappers hebben
een duidelijke
boodschap: we moeten
nu handelen om de
wereld en de stad
Amsterdam voor onszelf
en toekomstige
generaties bewoonbaar
te houden.
Voor het eind van 2024
moeten alle
Amsterdammer kennis
hebben genomen van de
isolatiemogelijkheden
voor het gebouw dat zij
bewonen;

‘zijn of haar’ vervangen door ‘hun’ of 'het gebouw dat zij
bewonen' (meervoud).

Tekstueel
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#

Indiener Mede
Titel
indieners
98 Joost De Naut Kusters,
Groot
Sander
Komijn,
Juliëtte
Ronteltap,
Reinder
Rustema

Van
Tot
Actie
regel
regel
299
208 Voeg
toe

De volgende woorden

Gewijzigde tekst

Toelichting indiener

en volkstuinders

Veel van de huidige zoekgebieden buiten de haven liggen
direct bij of zelfs binnen volkstuinparken. Er is nauwelijks
wettelijke bescherming voor volkstuinders, die als recreanten
(passanten) gezien worden. Veel volkstuinders overnachten
(met toestemming van de gemeente) gedurende de
zomermaanden op het park. Zij verdienen daarom dezelfde
bescherming als inwoners.

Behandelcluster
Windmolens

Tekstueel/
Inhoudelijk
Inhoudelijk

Advies

Toelichting PPC

Ontraden

Het is onwenselijk om
een specifieke groep bij
dit onderwerp toe te
voegen. Er zijn dan nog
andere groepen
(ondernemers,
werknemers, patiënten
in zorginstellingen,
toeristen, etc.) die je
ook zou kunnen
noemen. Juist de
gezondheid van alle
bewoners en bezoekers
van Amsterdam moet
hier meewegen en
deze toevoeging doet
daaraan twijfelen.

101 Joost De Naut Kusters,
Groot
Sander
Komijn,
Juliëtte
Ronteltap,
Reinder
Rustema

304

305 Voeg
toe

maar de opwekking hoeft niet exclusief
binnen de gemeentegrenzen plaats te
vinden;

Bij plaatsen van windmolens moet het principe van goede
ruimtelijke ordening worden toegepast. Zijn er alternatieve
locaties welke tot minder overlast leiden voor minder
mensen? Dat kan ook buiten de gemeentegrenzen van
Amsterdam zijn of op zee. Bijvoorbeeld ten noorden van het
Noordzeekanaal (Zaandam) wonen slechts 50 mensen
binnen de overlastzone ten opzichte van 3500 bij de
Noorder-IJplas.
Er is ook een verantwoordelijkheid aangaande de besteding
van de beperkte subsidiegelden. De Amsterdamse molens
hebben tot 35 miljoen euro extra subsidie nodig vanwege
matige windcondities en hoogtebeperking Schiphol,
waardoor de molens niet competitief zijn ten opzichte van
alternatieve locaties.
Het is ook niet ongebruikelijk dat dichtbevolkte steden
duurzame energie opwekken buiten hun gemeentegrenzen.
De Duitse stad München
(https://www.swm.de/energiewende/oekostrom-erzeugung) is
bijvoorbeeld al jaren eigenaar van windparken in andere
gemeentes binnen Beieren, in andere Duitse deelstaten en
zelfs in andere Europese landen.
Duurzame energie heeft ruimte nodig, die is juist in een stad
beperkt aanwezig, met uitzondering van daken voor zon.
Daarnaast wordt binnen de huidige klimaatakkoord plannen
in 2030 reeds meer dan 50 % van onze duurzame opwek op
zee plaats. Door een verdere versnellingsslag die daar nu
plaatsvindt zal dat alleen maar meer worden.

Windmolens

Inhoudelijk

Neutraal

Het is goed om naar
creatief naar
oplossingen te blijven
kijken. We willen niet
het beeld geven om
onze RES opgave naar
buurtgemeenten te
verschuiven, maar wel
kijken naar wat mogelijk
is.

109 Joost De Naut Kusters,
Groot
Sander
Komijn,
Juliëtte
Ronteltap,
Reinder
Rustema

306

308 Voeg
toe

Windmolens worden niet geplaatst op
locaties waar meer dan 75 % van de
inwoners binnen de 1000 meter niet
instemmen met de plannen.

Binnen het klimaatakkoord is lokaal draagvlak essentieel. Het
er samen met de inwoners uitkomen staat bovenaan.
Minister Wiebes noemde de term “verleiden van de
inwoners”. Het definiëren van een minimum draagvlak (25 %
van de inwoners) stimuleert dat ook dat de
windmoleninitiatiefnemer serieus in gesprek gaat met de
buurt, en het participatie traject niet ziet als een juridisch
“kruisje” dat moeten worden gezet.

Windmolens

Inhoudelijk

Ontraden

Een percentage
noemen werkt wat ons
betreft niet constructief.
Een zo bepalende
betekenis aan geven
miskent dat het om een
buurtoverstijgend stadsen landsbelang gaat.
Informatie en overleg
moet goed geregeld
zijn en is geen drempel
van 25% die gehaald
moet worden.
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#

Indiener Mede
Titel
indieners
105 Joost De Naut Kusters,
Groot
Sander
Komijn,
Juliëtte
Ronteltap,
Reinder
Rustema

Van
Tot
Actie
regel
regel
308
309 Voeg
toe

De volgende woorden

Gewijzigde tekst

Toelichting indiener

Bij twijfel over gezondheidsaspecten wordt
het voorzorgsprincipe toegepast.

In de praktijk is geen schade aan gezondheid geen absolute
voorwaarde. Ook Schiphol leidt tot gezondheidsschade maar
daar staat een groot maatschappelijk belang tegenover en
er is geen alternatief. Bij een eenzame windmolen die ook op
zee kan staan is dat niet zo. Dus bij twijfel heeft de overheid
de keuze om geen enkel risico te nemen. Want als het fout
gaat, dan betreft dit niet tientallen maar duizenden mensen,
terwijl dit geen enkel maatschappelijk doel dient (want
alternatieven aanwezig).

Behandelcluster
Windmolens

Tekstueel/
Inhoudelijk
Inhoudelijk

Advies

Toelichting PPC

Ontraden

Er is nu ook al sprake
van
gezondheidsschade
door luchtvervuiling die
door allerlei industriën
en
elektriciteitsopwekking
plaatsvindt. Je bent
nooit 100% zeker dat er
geen
gezondheidseffecten
kunnen optreden. Wij
zijn van mening dat de
onderbouwing op regel
300 in deze instantie
voldoet.
Wijzigingsvoorstel:
Amsterdam kijkt naar
compensatieregelingen
elders in het land voor
direct omwonenden van
windmolens en past
deze waar mogelijk toe
als windmolens binnen
de gemeentegrenzen
worden geplaatst

106 Joost De Naut Kusters,
Groot
Sander
Komijn,
Juliëtte
Ronteltap,
Reinder
Rustema

308

309 Voeg
toe

Omwonenden worden door windmolen
initiatiefnemer gecompenseerd voor de
overlast in lijn met de bestaande praktijk in
andere delen van Nederland.

Promotors van wind-op-land, waaronder de milieufederaties,
noemen windparken als Windpark Nijmegen Betuwe en
Oude Schip in Groningen als voorbeelden waar wel op een
effectieve manier met steun van de bevolking windmolens
geplaatst zijn. In deze model projecten worden gezinnen
binnen de 1000 meter afstand gecompenseerd met
bedragen van rond de 1.000 - 3.500 euro per jaar. Hierdoor
is een (juridisch) precedent geschapen voor een faire
compensatie voor geleden overlast. Amsterdam dient deze
goede praktijken over te nemen.

Windmolens

Inhoudelijk

Gewijzigd
overnemen

110 Joost De Naut Kusters,
Groot
Sander
Komijn,
Juliëtte
Ronteltap,
Reinder
Rustema

356

359 Schrap

Bewoners worden gestimuleerd om lid te
worden van een windcoöperatie en te
investeren in Amsterdamse windmolens.
Door te investeren, worden zij medeeigenaar van de windmolen(s). We willen
bewoners in een vroeg stadium bij de
plannen voor windmolens betrekken en
financieel van de opgewekte energie mee
laten profiteren;

Hier worden verwachtingen gewekt die niet realistisch zijn.
Op opbrengsten zijn minimaal met grote risico’s vanwege
eventuele juridische processen tegen de
windmoleninitiatiefnemer. Gezien het grote aantal inwoners
in de betreffende wijken zal maar een zeer klein deel van de
bewoners zijn die mee (kunnen) doen en profijt krijgen. Het
gaat om een paar euro per jaar per gezin gezien het aantal
bewoners dat zich in de overlast zone bevindt. Er is ook een
conflict tussen de investeringsopbrengsten voor enkele
bewoners ten opzichte van compensatie voor alle inwoners.
Hoe meer de investeerders verdienen hoe minder middelen
er over zijn voor compensatie. Dat laatste is rechtvaardiger.
Het doel van mee investeren is immers draagvlak verkrijgen
door financiële opbrengsten. Dan moeten alle inwoners gelijk
gecompenseerd worden zonder eerst vooraf geld te moeten
inleggen.

Windmolens

Inhoudelijk

Ontraden

45 Marjet
Morillio
van
Williams,
Bezooijen Juliëtte
Ronteltap,
Arjon Pals,
Renée de
Zwart
46 Marjet
Morillio
van
Williams,
Bezooijen Juliëtte
Ronteltap,
Arjon Pals,
Renée de
Zwart

Het mee investeren in
een windmolens is een
goede manier om
betrokkenheid te
creeëren. Het argument
kan gemaakt worden
dat compensatie beter
is, maar dit hoeft niet in
elke situatie zo te zijn.
Wij zouden daarom zelf
geen optie willen
uitsluiten ten faveure
van een andere, maar
liever willen aansluiten
bij de situatie van de
bewoners zelf.

436 -

Voeg
toe

Het moet daarnaast makkelijker worden om
te wisselen tussen type vervoer, zoals het
overstappen van de fiets op de bus- of tram.

Goede mobiliteit houdt ook in dat mensen eenvoudig
kunnen wisselen van vervoersmiddel. Bij bus- en tramhaltes
moeten er goede fietsparkeervoorzieningen zijn en bij de OVknooppunten moet het aanbod van deelfiets, deelscooters
en deelauto's worden vergroot.

Inhoudelijk

Overnemen Waar mogelijk lijkt dit
ons een uitstekend
idee.

448 -

Voeg
toe

1)
Ook in de nacht moeten mensen
veilig thuis kunnen komen. We pleiten
ervoor dat de dienstregeling van de hoofd
OV-verbindingen verruimt wordt.

Mensen die vroeg in de ochtend of juist tot laat in de avond
werken en ook jongeren die uit zijn geweest moeten veilig
thuis kunnen komen. De dienstregeling van belangrijke OVlijnen moet daarop worden aangepast, dit in aanvulling op
het bestaande nachtnet. Een voorbeeld is het 's nachts
laten doorrijden van de metro's tussen bepaalde haltes.

Inhoudelijk

Neutraal
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Het is belangrijk dat
mensen veilig thuis
komen, ook 's nachts.
Wel dient gekeken te
worden naar een
betaalbare en veilige
oplossing.

#

Indiener Mede
indieners
47 Marjet
Morillio
van
Williams,
Bezooijen Juliëtte
Ronteltap,
Arjon Pals,
Renée de
Zwart

65 Sijmen
Mülder

Titel

Van
Tot
regel
regel
448 -

Actie

De volgende woorden

Voeg
toe

2) Om het OV binnen de stadsdelen te
verbeteren worden de buitenste uiteinden
van de tramlijnen waar mogelijk op elkaar
aangesloten.

Stefan
nachtmetro
Wirken,
Isabelle de
Bruijne, Marijn
Makker,
Martine Bults

469

469 Voeg
toe

D66 zet zich in voor nachtmetro waarbij elke
bestaande metrolijn in Amsterdam minimaal
eens per uur rijdt. Door eens per uur te
rijden zullen de metro’s vol zijn, wat de
betaalbaarheid ten goede komt. Eventueel
kan een hoger nachttarief worden gerekend
om het financieel mogelijk te maken.

5 Reinder
Rustema

Diederik van Fietsstraten
der Staay,
met mate
Naut Kusters,
Erik van Erp,
Kees
Bezemer

477

478 Wijzig

We gaan voor meer fietsstraten: straten die
zijn ingericht voor fietsers, waar auto’s te
gast zijn;

6 Reinder
Rustema

Diederik van Fietspaden
der Staay,
onverplicht
Naut Kusters,
Erik van Erp,
Kees
Bezemer

480

481 Voeg
toe

• Smalle fietspaden worden onverplicht daar
waar de snellere fietsers veilig naar de
rijbaan kunnen;

116 Juliëtte
Mohan
Ronteltap Verstegen,
Renée de
Zwart, Morillo
Williams,
Danillo
Janssen

486

Schrap

een Amsterdammer fietst;

Gewijzigde tekst

Toelichting indiener

Tekstueel/
Inhoudelijk
Inhoudelijk

Advies

Toelichting PPC

Ontraden

Inhoudelijk

Ontraden

Dit betekent grote
investeringen in extra
kilometers rails op
plekken waar dit
eigenlijk niets
toevoegd. Geld voor
OV is schaars en
moeten we verstandig
inzetten.
Amsterdam kent met
nachtbusnet als een
van de weinige steden
een dekkend OV
netwerk in de nacht. De
nachtmetro is niet
verstandig, want heel
duur, sociaal onveilig
en brengt niemand écht
thuis omdat ze in
tegenstelling tot bussen
ze niet door de wijken
gaan.

Inhoudelijk

Neutraal

Dit beperkt het aantal
fietsstraten en
ontneemt de kans om
van gewone straat met
fietspad naar fietsstraat
over te gaan. Dit is in
tegenstelling tot de
fietsstad die we willen
zijn.

Vanaf het tweede kwartaal van 2023 wordt in heel
Amsterdam 30km/u de maximale snelheid (met logische
uitzonderingen). Sommige fietspaden zijn nu erg smal en
druk. De oplossing is juist niet om door ruimtegebrek de
fietspaden op te heffen, maar om de oude succesformule
van het fietspad te herstellen; iedereen rijdt er ongeveer
even snel, ongeveer 15km/u. De fietsers die graag snel
willen en kunnen dankzij elektrische ondersteuning moeten
de rijbaan op mogen. Nu zijn ze nog verplicht op het smalle
fietspad te fietsen waar ze regelmatig met dubbele snelheid
de grote massa gewone fietsers inhalen. Hoewel 30 de norm
wordt blijft het maatwerk om het vrijwillig maken van bepaalde
fietspaden veilig in te passen; natuurlijk vergt dit
pilotprojecten die waarschijnlijk met grote, internationale,
interesse zullen worden gevolgd.

Inhoudelijk

Ontraden

Dit is in theorie een
mooi idee. In praktijk
kan dit tot verwarring
leiden met een negatief
effect op de
verkeersveiligheid. Op
regel 514 staat 20km/h
maximaal bij smalle
fietsstraten. Moeten
een keuze maken.

Deze zin is niet inclusief voor Amsterdammers met een
fysieke beperking en voegt niet per se iets toe (punt is al
helder in regel 483-485).

Tekstueel

Het op elkaar aansluiten van de buitenste eindpunten van
de tramlijnen zorgt ervoor dat de tram naast bereikbaarheid
van het centrum ook bijdraagt aan de OV-mobiliteit binnen
een stadsdeel.

Amsterdam is een stad die groeit waardoor de stadsgrenzen
steeds verder opschuiven. Daarnaast wijken veel
Amsterdammers, met name studenten, starters en jonge
gezinnen, vanwege stijgende huizenprijzen om voor
huisvesting uit naar plekken buiten de ring, of zich zelfs
vestigen in andere gemeenten binnen de Metropoolregio
Amsterdam. Hoewel jonge Amsterdammers voor hun
huisvesting moeten uitwijken, zijn ze voor het cultuur- en
uitgaansaanbod wel vaak aangewezen op het stadscentrum.
Als hoofdstad van Nederland met internationale allure is het
daarom van essentieel belang dat er fatsoenlijke
nachtverbindingen zijn van het OV. Het huidige
nachtbusnetwerk is onvoldoende voor essentiële
verbindingen waardoor veel mensen er voor nachtvervoer
toch voor kiezen de taxi te gebruiken. Dit is minder
toegankelijk voor groepen met minder financiële
mogelijkheden, en bovendien minder duurzaam. Daarom zet
D66 zich in voor een nachtmetro.
Waar nu geen vrijliggende De huidige 500km aan fietspad moet niet veranderen in
fietspaden of fietsstroken fietsstraten. Fietsstraten zijn een vooruitgang daar waar
mogelijk zijn gaan we voor (doorgaande) fietsers voorrang moeten krijgen boven de
fietsstraten: straten die
incidentele auto's die toch ruimte opeisen. Denk aan een
zijn ingericht voor fietsers, Prinsengracht en dergelijke straten met een woon- of
waar auto’s te gast zijn;
verblijffunctie zonder fietspad of -strook. Fietsstraten worden
helaas graag gekozen als panacee door ambtenaren die
tijdens een inspraak over de herinrichting van een
ontsluitingsweg conflicten tussen belanghebbenden
oplossen door het fietspad op te offeren. Maar vrachtwagens
blijven groot, zwaar en gevaarlijk, scooters blijven de
snelheidslimiet overtreden, automobilisten onder invloed
blijven ’s nachts fietsers scheppen. Het fietspadnetwerk moet
daarom niets inleveren.

(schrappen)
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Behandelcluster

#

Indiener Mede
indieners
24 Juliëtte
Marjet van
Ronteltap Bezooijen,
Morillio
Williams,
Renée de
Zwart, Shir
Shah Nabi
69 Ingeborg Thomas
de Roode Baas, Werner
van den Belt,
Michiel
Morsinkhof,
Koos de Jong

Titel

Van
Tot
regel
regel
607 -

Versterking
(financiële)
advisering
creatieven en
culturele
organisaties

607

63 Ingeborg Thomas
de Roode Baas, Werner
van den Belt,
Michiel
Morsinkhof,
Koos de Jong

Combineren
openbare
bibliotheken
met
cultuurhuizen
of
onderwijsinstelli
ngen

635

Actie

De volgende woorden

Voeg
toe

Daarnaast gaan wij inzetten op
ondersteuning voor het doen van
subsidieaanvragen. Dit is momenteel
onnodig belastend en onduidelijk. Daartoe
moeten ook de procedures vergemakkelijkt
worden;

Gewijzigde tekst

Deze zin toevoegen omdat alleen het verhogen van subsidie
geen effect heeft als deze niet door de juiste groepen benut
kan worden.

608 Voeg
toe

Voor kunstenaars, en zeker voor
beginnende net afgestudeerde
kunstenaars, is het niet altijd gemakkelijk om
hun praktijk in het algemeen en specifieke
projecten in het bijzonder financieel goed te
onderbouwen. Op gemeentelijk niveau moet
voldoende informatie en ondersteuning
beschikbaar zijn om hen in dit culturele
ondernemerschap bij te staan. D66 wil dat
deze taak wordt versterkt en zonodig
uitgebreid bij de organisatie die de
projectsubsidies verstrekt.

Bij de huidige verstrekker van projectsubsidies aan
creatieven en culturele instellingen, het Amsterdams Fonds
voor de Kunst, bestaat al de mogelijkheid om advies in te
winnen alvorens een subsidie aan te vragen. Wij denken dat
die adviesfunctie veel meer bekendheid zou kunnen krijgen
en ook breder ingezet kan worden, waardoor de mogelijke
indieners ondersteund worden in hun kennis. Hierna kan al
dan niet een aanvraag volgen.

636 Voeg
toe

Na 635 toevoegen:
* We geven openbare bibliotheken een plek
in deze cultuurhuizen. De OBA’s spelen een
cruciale educatieve, culturele en
verbindende rol in onze stad. Door de
combinatie met de overige functies van de
cultuurhuizen te benutten kunnen we verder
investeren in de bibliotheken om ze
toekomstbestendig te maken. Indien
combinatie met een cultuurhuis niet mogelijk
is, kijken we naar de combinatie met een
onderwijs(gerelateerde) instelling.

De afgelopen jaren is de functie van bibliotheken vaak ter
discussie komen te staan, met als dreigend gevolg dat er
flink bezuinigd zou worden. Door het combineren met een
cultuurhuis of onderwijs(gerelateerde) instelling kunnen
bijvoorbeeld ruimten efficiënter worden gebruikt,
horecavoorzieningen worden gedeeld en combinatie van tal
van andere functies voor betere inzet van middelen zorgen.
Verbreding van het aanbod dat hierdoor ontstaat (zoals het
aanbieden van digi-cursussen, creatieve workshops en de
horeca) draagt bovendien bij aan de aantrekkingskracht,
zonder dat de kerntaak van een bibliotheek daarbij in het
geding komt.
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Toelichting indiener

Behandelcluster
Subsidie

Tekstueel/
Inhoudelijk
Inhoudelijk

Advies

Subsidie
(amendement
vervalt als 24
wordt
aangenomen)

Inhoudelijk

Ontraden

Inhoudelijk

Ontraden

Toelichting PPC

Overnemen

Het doel is om het
aanvragen van
subisidies beter
toegankelijk te maken.
Het amendement
hiervoor slaat twee
vliegen in een klap: het
vergemakkelijken van
de procedures en het
bieden van de juiste
informatie. Dit
amendement is minder
duidelijk: gaat het om
het creeeren van een
apart aanspreekpunt bij
de gemeente, het
versterken van de
bestaande
informatievoorziening of
nog iets anders? We
nemen graag het vorige
amendement over om
het doel te bereiken dat
subsidies en de
informatie daaromtrent
bereikbaar en
toegankelijk is.
Dit amendement stelt
voor om de beschikbare
ruimte voor culturele
activiteiten effectief te
verminderen. De
cultuurhuizen zijn
grotendeels bestaande
gebouwen, zoals de
Tolhuistuin (in Noord) of
Podium Mozaiek (in
West). Als je hierin een
bibliotheek plaatst, dan
verdwijnt
tentoonstellingsruimte
of podiumruimte of
werkruimte voor
kunstenaars. Terwijl er
geen plan is om extra
bibliotheken te bouwen
in deze buurten en
bibliotheken een
bestaande ruimte
hebben. De OBA wil
ook liever zelf meer in
samenwerking gaan
met scholen,
buurthuizen,
zorginstellingen en
supermarkten om zo de
meeste mensen te

#

Indiener Mede
indieners
95 Ingeborg Thomas
de Roode Baas, Werner
van den Belt,
Michiel
Morsinkhof,
Koos de Jong

Titel

82 Diederik
van der
Staay

Ian Lewis,
Juliëtte
Ronteltap,
Kees
Bezemer,
Reinder
Rustema

We stimuleren
direct contact
tussen
bewoners en
gasten

702

704 Voeg
toe

We stimuleren goede contacten tussen
bezoekers aan de stad en bewoners.

84 Roos
Beek

Judith
Jansen,
Julian Gijsen,
Benthe
Nijhuis,
Maaike
Posthuma
Marjet van
Bezooijen,
Morillio
Williams,
Juliëtte
Ronteltap,
Renée de
Zwart

Inleiding
aanpassen
van "De stad
waar je jezelf
kan zijn en
ontplooien"

718

718 Wijzig

D66 zet zich hier ook de komende vier jaar
weer keihard voor in.

Daarom zet D66 zich hier
ook de komende vier jaar
weer keihard voor in.

735

736 Wijzig

De inzet op het burgerschapsonderwijs
wordt uitgebreid en verrijkt door een
kennisplatform om uitwisseling tussen
leerkrachten op te zetten;

De inzet op inclusief
burgerschapsonderwijs
wordt uitgebreid en verrijkt
door een kennisplatform
om uitwisseling tussen
leerkrachten op te zetten;

18 Eun-mi
Postma

Betere balans
in uitgebeelde
personen bij
kunst in de
openbare
ruimte

Van
Tot
Actie
regel
regel
641
642 Voeg
toe

De volgende woorden

Gewijzigde tekst

na regel 641:
* We zorgen ervoor dat de permanente
kunst in de openbare ruimte een betere
afspiegeling van de bevolking wordt qua
gender en culturele achtergrond.
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Toelichting indiener
De gemeente moet meer doen om beeldvorming over
genderongelijkheid in de Amsterdamse publieke ruimte,
inclusief de lokale (social) media, aan te pakken.
De publieke ruimte speelt een belangrijke rol in de
beeldvorming over de positie van verschillende
bevolkingsgroepen in de maatschappij. Openbare kunst
zoals standbeelden in de stad, en ook straatnamen, worden
vaak gedomineerd door witte mannelijke figuren. Ook in de
media is er nog altijd een oververtegenwoordiging van witte
mannelijke sprekers en experts. Een goede balans in de
publieke ruimte past bij de waarden van Amsterdam, het
zorgt ervoor dat vrouwen en vertegenwoordigers van
bevolkingsgroepen met een andere culturele achtergrond
zich herkennen en vertegenwoordigd voelen in de stad;
positieve beeldvorming in de (online) media is eveneens
belangrijk en kan worden versterkt door bijvoorbeeld
influencers.
87% van de Amsterdamse straatnamen met een
persoonsnaam is naar een man vernoemd. Free Press
Unlimited en WOMEN Inc rapporteerden in 2020 dat slechts
26% van de personen in de nieuwsmedia vrouw is, en dat
78% van de experts man is (landelijke cijfers).
Om het beoogde doel, toeristen die vooral komen voor de
cultuur en kunst, te bereiken, is het logisch om ook de
overnachtingsvorm die dit type toeristen prefereert, namelijk
een boutique hotel of B&B waar direct contact met
stadsbewoners goed mogelijk is, te stimuleren. Dat zijn er nu
slechts 2.035 op een totaal aan woningen van 449.989
(0,45%)! (Bron: Toeristische verhuur van woonruimte,
Gemeente Amsterdam, 30 maart 2021)
Aangepast conform voorwoord, waarin staat "Maar die
belofte staat onder druk"

De visie van D66 op inclusieve samenleving begint al op de
basisscholen. Inclusief onderwijs betekent dat in de lesstof
aandacht is voor de omgang en samenleven met mensen
die "anders" zijn dan jij.

Behandelcluster

Tekstueel/
Inhoudelijk
Inhoudelijk

Advies

Inhoudelijk

Overnemen

Toelichting PPC

Overnemen In lijn met het hoofdstuk
'Vrije Stad': betere
representatie in het
straatbeeld.

Tekstueel

Inhoudelijk

Overnemen In lijn met onze ambitie
binnen het onderwijs en
de stad

#

Indiener
19 Eun-mi
Postma

Mede
indieners
Marjet van
Bezooijen,
Juliette
Ronteltap,
Renée de
Zwart, Shir
Shah Nabi

117 Juliëtte
Mohan
Ronteltap Verstegen,
Renée de
Zwart, Morillo
Williams,
Danillo
Janssen
118 Juliëtte
Mohan
Ronteltap Verstegen,
Renée de
Zwart, Morillo
Williams,
Danillo
Janssen

Titel

Van
Tot
Actie
regel
regel
755
756 Schrap

De volgende woorden

Gewijzigde tekst

Toelichting indiener

D66 wil daarentegen nadrukkelijk dat alle
leerlingen, ongeacht het inkomen van de
ouders, de kans krijgen om bijlessen te
volgen.

-

Het is geen goede zaak om de industrie aan bijlessen te
stimuleren. Als kwaliteit van onderwijs goed is en toegespitst
op de diverse niveaus, zou bijlessen overbodig moeten zijn.
Daarnaast zijn bijlessen gericht op cognitieve competenties,
terwijl D66 meer wil investeren in persoonsvorming, wie je
bent.

Behandelcluster

Tekstueel/
Inhoudelijk
Inhoudelijk

827

Wijzig

Elk kind heeft recht op onderwijs dat bij hem
of haar past.

Elk kind heeft recht op
passend onderwijs.

hem of haar' weglaten voor inclusief taalgebruik. Evt. kan
'onderwijs dat bij diegene past' ook.

Tekstueel

861

863 Wijzig

We intensiveren de samenwerking tussen
het mbo en het bedrijfsleven, inclusief het
mkb, om (snuffel)stages, bezoeken en een
buddy-systeem op te zetten, zodat iedereen
de kans krijgt om zijn leefwereld en netwerk
uit te breiden.

We intensiveren de
samenwerking tussen het
mbo en het bedrijfsleven,
inclusief het mkb, om
(snuffel)stages, bezoeken
en een buddy-systeem op
te zetten, zodat iedereen
de kans krijgt om hun
leefwereld en netwerk uit
te breiden.

zijn' vervangen door 'hun' voor inclusief taalgebruik ('diens' is
niet wenselijk, want dat is een mannelijke naamval).

Tekstueel
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Advies

Toelichting PPC

Ontraden

Wij willen bijles niet
verbieden, maar juist
zorgen dat het voor
een bredere doelgroep
in de stad toegankelijk
wordt. Dat betekent dat
we middelen willen
inzetten om dit ook op
school aan te kunnen
bieden. Met name
scholen in Zuidoost,
Noord en Nieuw-West
willen investeren in
extra
huiswerkbegeleiding,
zoals high dosage
tutoring, om
leerachterstanden weg
te werken. Dit moet
voor deze kinderen
gratis kunnen. Het
voorstel is juist om dit
niet met commerciele
partijen buiten
schooltijd, maar op
school als onderdeel
van de verlengde
schooldag mogelijk te
maken.Door het uit het
programma te halen, is

#

Indiener
79 Luuk van
Gemert

Mede
indieners
Mo Akhnikh,
Diederik van
der Staay,
Jeantine van
der Feest,
Johan
Schaap johan

Titel
Open dialoog
gemeente en
nieuwe
toetreders
bezorgeconomi
e
(amendement
vanuit de
Kennisgroep
Economie)

Van
Tot
regel
regel
905 n.v.t.

Actie

De volgende woorden

Voeg
toe

D66 staat voor een open bezorgeconomie
waarin ruimte is voor nieuwe
businessmodellen en innovatieve
concepten, maar wel één waarin rekening
wordt gehouden met negatieve
externaliteiten zoals verkeersdruk, het
aanzien van winkelstraten en leefbaarheid
van buurten. Dit vraagt om een gemeente
die met open houding het gesprek aangaat
met nieuwe toetreders en die dialoog
faciliteert tussen bewoners, buurtwinkels en
lokale horeca. Basisregels voor
bezorgbedrijven moeten duidelijk en
handhaafbaar zijn.

Gewijzigde tekst

Toelichting indiener
De vrijheid die nieuwe initiatieven krijgen, mag niet de vrijheid
van bewoners onredelijk beknotten.

Behandelcluster

Tekstueel/
Inhoudelijk
Inhoudelijk

Advies

Toelichting PPC

Overnemen In lijn met de rest van
het
verkiezingsprogramma

Wij zien dat de recente opkomst van (flits)bezorgconcepten
nadelige gevolgen heeft voor de verkeersdruk (groot aantal
bezorgers op het fietspad met elektrische fietsen en een
hoge snelheid), het aanzien van winkelstraten (‘darkstores’
vervangen reguliere winkels en detailhandel) en leefbaarheid
van buurten (af- en aanrijden van bezorgers, fietsen op
straat). Dit gaat in tegen de vrijheid van bewoners. Een
recente petitie van inwoners van de Pijp, waarin zij de
Gemeenteraad oproepen enkele beleidsmaatregelen door te
voeren om de ervaren overlast te verminderen, onderschrijft
dit.
De bezorgeconomie is in het concept verkiezingsprogramma
niet benoemd. Wij zien het als waardevol dat dit wel gebeurt.
Niet alleen vanwege de ervaren overlast, maar ook omdat dit
de deur opent naar een goede discussie over hoe wij als
stad omgaan met innovatieve bezorgconcepten en de
spanning tussen nieuwe en gevestigde concepten.

83 Diederik
van der
Staay

Ian Lewis, Rik We stimuleren
Hartog,
zelfredzaamhei
Juliëtte
d
Ronteltap,
Reinder
Rustema

912

913 Voeg
toe

We staan positief tegenover
zelfredzaamheid door bewoners toe te
staan hun inkomen veilig te stellen met de
zorg voor bezoekers aan de stad middels
een B&B of vakantieverhuur, waar mogelijk,
zonder overlast te veroorzaken voor
omwonenden.

Bewoners die in hun eigen onderhoud willen voorzien, of het
onderhoud van hun Amsterdamse woning, door een centje
bij te verdienen met toeristische verhuur van 1 of 2 kamers
aan bezoekers aan de stad, wordt het nu erg moeilijk
gemaakt door de hardvochtige huisvestingsverordening die
nu geldt. Het effect is dat deze mensen de stad verlaten,
hun huis wordt opgekocht door veel kapitaalkrachtigere
bewoners, waarmee we dus het tegenovergestelde bereiken
voor de kwetsbare Amsterdammers waarvoor we zeggen op
te komen (zie o.a. regel 1294, 1389 en 1413: “de gemeente
biedt een helpende hand” Dit programma staat er vol mee.).
Door bewoners toe te staan zelfredzaam te zijn, vermindert
de druk op de woningmarkt en/of op de gemeentelijke
voorzieningen om behoeftigen te helpen.

Inhoudelijk

Ontraden

Dit past niet in het
hoofdstuk 'Sociale
ondernemingen'. In het
programma staat al dat
verhuur met vergunning
mogelijk blijft.

85 Diederik
van der
Staay

Ian Lewis, Rik Toeristen
Hartog,
worden gasten
Juliëtte
Ronteltap,
Reinder
Rustema

970

972 Voeg
toe

We stimuleren dat bezoekers aan de stad in
direct contact zijn met bewoners, waardoor
bezoekers meer ‘gasten’ worden in plaats
van passanten.

Door direct contact hebben bewoners meer begrip voor de
bezoekers en hebben bezoekers meer begrip voor de
bewoners. Bezoekers worden als het ware voor hun tijdelijk
verblijf eigenlijk ‘bewoners’. Dit heeft een positief effect op de
beleving van zowel de bezoeker als de bewoners. Dat kan,
maar hoeft natuurlijk niet, doordat bezoekers bij bewoners in
huis verblijven. Andere initiatieven zijn ook mogelijk.

Inhoudelijk

Neutraal

De vraag in hoeverre
de gemeente hier
middelen voor in moet
zetten - het is aan
Amsterdammers zelf om
dit op te pakken.

87 Diederik
van der
Staay

Ian Lewis,
Juliëtte
Ronteltap,
Kees
Bezemer,
Reinder
Rustema

972

973 Voeg
toe

D66 wil dat een integraal Toerismebeleid
onderdeel wordt van de overwegingen bij
ingrepen in de stad die het toerisme
beïnvloeden. Zo kan de stad werken aan
een integraal en effectief beleid.

Nu zijn er 15 beleidsterreinen, verdeeld over alle wethouders,
die invloed hebben op hoe er in de stad wordt omgegaan
met toerisme. Er is geen overleg daartussen. Niet alle
beleidsterreinen realiseren zich hun impact op de toevloed,
afname of kwaliteit van het toerisme in de stad. Door een
integraal beeld van ruimtelijke ordening, wonen, economie,
cultuur en horeca te ontwikkelen, kunnen alle
beleidsterreinen zinvolle keuzes maken zonder ongewenste
effecten op toerisme in de stad.

Inhoudelijk

Neutraal

Integraal
Toerisme
beleid

De 15 beleidsterreinen: ▪ Reiniging, ▪ Openbare Ruimte en
Groen, ▪ Bouwen en Wonen, ▪ Ruimtelijke Ordening, ▪
Financiën, ▪ Economische Zaken (city marketing?), ▪ Vervoer,
▪ Verkeer, ▪ Water, ▪ Sport en Recreatie, ▪ Luchtkwaliteit, ▪
Kunst en Cultuur, Monumenten en Erfgoed, ▪ Personeel en
Organisatie, ▪ Openbare Orde en Veiligheid, ▪ Regelgeving
en Handhaving
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#

Indiener Mede
Titel
indieners
80 Saskia ter Thijs
Kuile
Elderenbosch
, Hans
Douma, Ron
Anches, Iliaz
Asruf

57 Martijn
van
Muiswink
el

Rebecca
Vandenabeel
e, Rayhaneh
Farhoudi,
Samantha
van den
Hoek,
Amanda Toet

14 Renée de Marjet van
Zwart
Bezooijen,
Morillio
Williams,
Juliëtte
Ronteltap,
Shir Shah
Nabi
49 Hajo
Nadia Zreik,
Reurs
Jeroen
Bakker,
Claudia de
Wit, Evie
Rasing

Zo veel
mogelijk
Amsterdammer
s digitaal
vaardig

LHBTIQA+
[cluster 1]

Van
Tot
Actie
regel
regel
999
1001 Wijzig

De volgende woorden

Gewijzigde tekst

Toelichting indiener

999 We zoeken hiervoor een
1000 locatie die aansluit bij een gebied
waar al wordt uitgegaan, zoals het gebied
rondom het
1001 Johan Cruijff stadion.

we gaan uit van
zoekgebieden waar
voldoende
maatschappelijke &
economische draagkracht
is en sluiten gebieden in
Amsterdam waar grote
maatschappelijke
kwetsbaarheid aan de
orde is uit, zoals de
gebieden waar een
Masterplan voor in
ontwikkeling is
(Amsterdam Zuidoost,
Nieuw west en het
centrum gebied).

De voorgestelde locatie is in één van de meest kwetsbare
gebieden van Amsterdam.

We zorgen ervoor dat zo
veel mogelijk
Amsterdammers over
digitale kennis en
vaardigheden beschikken
door middel van
samenwerking met
onderwijsinstellingen en
bedrijven en de inzet van
de in 2021 opgerichte
buurtteams.
Een stad die diversiteit
nastreeft en iedereen
welkom wil heten.

De meest inclusieve term voor de regenboog gemeenschap
is op dit moment LHBTIQA+. D66 Amsterdam zou deze term
daarom moeten gebruiken, in plaats van LHBTIQ+, waarbij
de a van aseksualiteit nog niet opgenomen is. Dit is
bovendien volledig in lijn met iets dat D66 Amsterdam
benoemt in het concept-verkiezingsprogramma: “Er moet
meer oog zijn voor de verschillende subgemeenschappen
binnen de LHBTIQ+ gemeenschap”.
Bovendien is het belangrijk om consistentie aan te brengen
in het verkiezingsprogramma; op dit moment worden
verschillende termen gehanteerd.
Gebruik van wat inclusievere taal, zodat iedereen in de
regenbooggemeenschap zich betrokken voelt.

LHBTIQA+

Tekstueel

Rainbow capital

Inhoudelijk

Neutraal

Zowel suggestie Pride
Capital als Rainbow
Capital kunnen wij heel
goed volgen. Aan
leden om te kiezen welk
woord de voorkeur
heeft, daarom neutraal.

Gebruik van wat inclusievere taal, zodat iedereen in de
regenbooggemeenschap zich betrokken voelt.

Rainbow capital

Inhoudelijk

Neutraal

Zowel suggestie Pride
Capital als Rainbow
Catpital kunnen wij heel
goed volgen. Aan
leden om te kiezen welk
woord de voorkeur
heeft, daarom neutraal.

1018

1019 Wijzig

We zorgen dat er genoeg Amsterdammers
met digitale kennis en vaardigheden zijn
door
middel van samenwerking met
onderwijsinstellingen en bedrijven

1050

1051 Wijzig

Een stad die diversiteit ademt en waar
iedereen welkom is.

1056

1088 Wijzig

LHBTIQ+

LHBTIQA+

35 Morillio
Williams

Marjet van
Bezooijen,
Juliëtte
Ronteltap,
Renée de
Zwart, Shir
Shah Nabi

1056

1057 Wijzig

Amsterdam weer gay capital of the world

Amsterdam de rainbow
capital of the world

36 Morillio
Williams

Marjet van
Bezooijen,
Juliëtte
Ronteltap,
Renée de
Zwart, Shir
Shah Nabi

1057

1058 Wijzig

Het is onze ambitie om van Amsterdam weer
de gay capital of the world te maken, voor
iedereen binnen de Pride-gemeenschap.

Het is onze ambitie om
van Amsterdam de
rainbow capital of the
world te maken, voor
iedereen binnen de Pridegemeenschap.
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Behandelcluster

Tekstueel/
Inhoudelijk
Inhoudelijk

Advies

Toelichting PPC

Ontraden

We willen geen buurten
uitsluiten, maar juist de
kansen zien.

De huidige formulering is niet heel krachtig. We willen niet
genoeg digitaal vaardige Amsterdammers, maar zo veel als
mogelijk. Bovendien is samenwerken met onderwijs en
bedrijven natuurlijk zeker één van de wegen om te
bewandelen, maar juist de buurtteams hebben ook veel
feeling met de Amsterdammers en zouden daarom hier een
belangrijke rol kunnen spelen. Laten we dat ook benoemen.

Inhoudelijk

Overnemen Heldere taal

Er zijn waarschijnlijk veel mensen die zich hierin niet
herkennen.

Tekstueel

#

Indiener
1 Jorieke
van der
Schaaf

37 Morillio
Williams

38 Morillio
Williams

2 Jorieke
van der
Schaaf

Mede
indieners
Mohan
Verstegen,
Juliette
Ronteltap,
Amanda
Willemsen,
Bouke van
Hilten

Titel
Inclusief
LHBTIQ+taalgebruik

Marjet van
Bezooijen,
Juliëtte
Ronteltap,
Renée de
Zwart, Shir
Shah Nabi
Marjet van
Bezooijen,
Juliëtte
Ronteltap,
Renée de
Zwart, Shir
Shah Nabi
Mohan
Verstegen,
Juliette
Ronteltap,
Amanda
Willemsen,
Jeanine Zoet

119 Juliëtte
Mohan
Ronteltap Verstegen,
Renée de
Zwart, Morillo
Williams,
Danillo
Janssen
3 Jorieke
Mohan
van der
Verstegen,
Schaaf
Juliette
Ronteltap,
Amanda
Willemsen,
Bouke van
Hilten

Een
intersectionele
en inclusieve
benadering

Voorkomen
van
stigmatiseren
van de
LHBTIQ+gemeenschap

Van
Tot
Actie
regel
regel
1057
1061 Wijzig

De volgende woorden

Gewijzigde tekst

Toelichting indiener

Het is onze ambitie om van Amsterdam weer
de gay capital of the world te maken, voor
iedereen binnen de Pride-gemeenschap.
We blijven aandacht houden voor de vrijheid
en veiligheid van onze LHBTIQ+ers. We
accepteren geen geweld en andere vormen
van intimidatie. Ook de komende vier jaar
zetten we ons keihard in om de vrijheid en
veiligheid van LHBTIQ+ers te bevorderen.

Het is onze ambitie om
van Amsterdam de Pride
capital of the world te
maken. We blijven
aandacht houden voor de
vrijheid en veiligheid van
LHBTIQ+-personen. We
accepteren geen geweld
en andere vormen van
intimidatie. Ook de
komende vier jaar zetten
we ons keihard in om de
vrijheid en veiligheid van
LHBTIQ+-gemeenschap
te bevorderen.

Stelt voor om het woord ‘gay’ te vervangen voor ‘pride’,
omdat dit net als het vieren van Pride in augustus een
inclusieve term is voor de gemeenschap. En om in het
verkiezingsprogramma te spreken van LHBTIQ+-personen, gemeenschap, -Amsterdam, of anderszins. En daarmee het
concept LHBTIQ+ niet als zelfstandig naamwoord te
gebruiken, maar alleen als bijvoeglijk naamwoord.

Behandelcluster
Rainbow capital
en LHBTIQA+

Tekstueel/
Inhoudelijk
Inhoudelijk

Advies

Toelichting PPC

Neutraal

Dit amendement bevat
2 delen 1.Zowel
suggestie Pride Capital
als Rainbow Catpital
kunnen wij heel goed
volgen, aan AAV om te
kiezen dus neutraal. 2.
"Spreken van LHBTIQ+personen, gemeenschap, Amsterdam", of
anderszins willen wij
graag overnemen (door
het hele programma).

Inhoudelijk

Overnemen

Inhoudelijk

Neutraal

Zowel suggestie Pride
Capital als Rainbow
Capital kunnen wij heel
goed volgen. Aan
leden om te kiezen welk
woord de voorkeur
heeft, daarom neutraal.

Gewijzigd
overnemen

Toevoeging alle
relevante
beleidsvraagstukken

1058

1059 Wijzig

We blijven aandacht houden voor de vrijheid
en veiligheid van onze LHBTIQ+ers.

We blijven aandacht
houden voor de
emancipatie, acceptatie,
vrijheid en veiligheid van
alle LHBTIQ+ personen.

Emancipatie en acceptatie als voorwaarden voor vrijheid.
Zou fijn zijn als we dit daarom ook kunnen benoemen.

1062

1063 Wijzig

Om de ambitie van gay capital of the world
te onderstrepen willen we een groot
LHBTIQ+- event zoals de Gay Games,
Europride of World pride naar Amsterdam
halen;

Gebruik van wat inclusievere taal, zodat iedereen in de
regenbooggemeenschap zich betrokken voelt.

1064

1067 Wijzig

Er moet meer oog zijn voor de verschillende
subgemeenschappen binnen de LHBTIQ+
gemeenschap, te vaak worden specifieke
problemen van de diverse groepen over het
hoofd gezien, denk hierbij aan de
uitdagingen bij de transgemeenschap die
anders zijn dan bij de homoseksuelen en
biseksuelen;

Om de ambitie van
rainbow capital of the
world te onderstrepen
willen we een groot
LHBTIQ+- event zoals de
Gay Games, Europride of
World pride naar
Amsterdam halen;
Alle LHBTIQ+subgemeenschappen
verdienen aandacht,
desalniettemin is er
specifieke inspanning
vereist voor bijvoorbeeld
transgender personen,
intersekse personen,
LHBTIQ+-personen met
een bi-culturele
achtergrond, LHBTIQ+vluchtelingen en roze
ouderen. Dit vraagt om
een intersectionele
benadering van alle
beleidsvraagstukken.

De diversiteit binnen de LHBTIQ+-gemeenschap verdient
meer aandacht, echter voor specifieke groepen is meer
inspanning vereist. Omdat subgroepen niet in te delen zijn in
de letters alleen, stellen wij een intersectionele benadering
voor. Ook culturele achtergrond, sociaaleconomisch status,
leeftijd, afkomst, fysieke en mentale gezondheid, zichtbare
en onzichtbare beperkingen en opleidingsniveau belangrijke
factoren van invloed zijn.

Inhoudelijk

1068

1070 Wijzig

Er komt een actieplan voor transpersonen
waarin de gemeente zich onder andere hard
maakt voor de acceptatie van
transpersonen, de hoge werkloosheid
aanpakt en mentale gezondheid bevordert;

(schrappen of andere
subgroepen ook
benoemen)

Er wordt in het voorgaande gevraagd om aandacht voor alle
subgroepen en dan is er hier specifiek aandacht voor één
subgroep en niet de andere.

Tekstueel

1073

1076 Schrap

De gemeente moet zorgdragen voor
genoeg toegankelijke (ook anonieme)
testmogelijkheden voor soa’s. Daarbij zetten
we het PreP-programma door en het streven
om vanaf 2026 nul hiv-infecties per jaar te
bereiken. Ook blijven we vaccinaties
bijvoorbeeld hepatitis voor risicogroepen
promoten en gratis aanbieden;

.

Stelt voor om deze regels, op deze plek in het programma te
schrappen, omdat dezelfde woorden al in het hoofdstuk over
zorg zijn opgenomen (regels 1561 t/m 1563). Deze tekst op
deze plek is een stigmatisering van de LHBTIQ+gemeenschap, door de onnodige associatie. Seksuele
gezondheid is immers van belang voor álle Amsterdammers.
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Rainbow capital

SOA's

Inhoudelijk

Overnemen

#

Indiener
86 Roos
Beek

90 Roos
Beek

Mede
Titel
indieners
Judith
Jansen,
Julian Gijsen,
Benthe
Nijhuis,
Maaike
Posthuma

Van
Tot
Actie
regel
regel
1073
1074 Wijzig

De volgende woorden

Gewijzigde tekst

Toelichting indiener

1073 • De gemeente moet zorgdragen voor
genoeg en toegankelijke (ook anonieme)
1074 testmogelijkheden voor soa’s

1073 • De gemeente
moet zorgdragen voor
genoeg en toegankelijke
(ook anonieme) 1074
testmogelijkheden voor
soa’s voor iedereen

Dit staat onder het kopje 'Amsterdam weer gay capital of the
world' en impliceert dat het alleen zou gaan om het testen
van soa's bij LHBTI-gemeenschap. Aan laten sluiten op
kopje zorg, met toegang voor testen voor iedereen.

Behandelcluster
SOA's

Tekstueel/
Inhoudelijk

Advies

Toelichting PPC

Overnemen Punt staat reeds in
zorg.
Wordt hier verwijderd,
zie amendement 3.

Judith
Jansen,
Julian Gijsen,
Benthe
Nijhuis,
Maaike
Posthuma

1086

1088 Wijzig

1086 • We blijven ondersteuning aanbieden
voor Amsterdammers die met grote
regelmaat aan 1087 chemseks doen en een
risico lopen op negatieve
langetermijneffecten hiervan zoals 1088
verslaving en mentale problemen.

Verplaatsen naar regel
1524

Dit hoort onder zorg en Niet onder kopje 'Amsterdam weer
gay capital' waarmee wordt geïmpliceerd alsof dit alleen een
voorkomend verschijnsel is onder de LHBTI-gemeenschap.
Daarom verplaatsen naar kopje 'Preventie' regel 1524
(hoofdstuk Zorg)

Tekstueel

120 Juliëtte
Mohan
Ronteltap Verstegen,
Renée de
Zwart, Morillo
Williams,
Danillo
Janssen
39 Morillio
Marjet van
Williams Bezooijen,
Juliëtte
Ronteltap,
Renée de
Zwart, Shir
Shah Nabi

1086

1088 Schrap

We blijven ondersteuning anbieden voor
Amsterdammers die met grote regelmaat
aan chemseks doen en een risico lopen op
negatieve langetermijneffecten hiervan
zoals verslaving en mentale problemen.

(schrappen)

Stigmatisering LHBTIQ+ gemeenschap. Aanpak van
verslaving/mentale problematiek wordt in het hoofdstuk over
zorg genoemd onder het kopje preventie. Het kan daar
eventueel toegevoegd worden, maar voelt misplaatst onder
het kopje dat Amsterdam een trotse rainbow capital wil
worden - net als het stuk over soa's en hiv.

Tekstueel

1) Wij zetten ons in voor een omgeving
waarin LHBTIQ+ personen die –
bijvoorbeeld wegens een combinatie van
non-discriminatiegronden – kwetsbaar
kunnen zijn, zoals mensen van kleur, biculturele en religieuze LHBTIQ+ personen
en LHBTIQ+-asielzoekers, -ouderen,
mensen met een beperking, transgender,
intersekse, en bi+ personen, zich veilig en
prettig voelen. Activiteiten en
ontmoetingsmogelijkheden voor deze
groepen worden ondersteund in beleid en
met budget.
2) De gemeente bevordert dat
zorginstellingen in alle stadsdelen LHBTIQ+
vriendelijke en gendersensitieve zorg
bieden, bijvoorbeeld met een Roze
Lopercertificaat. Wanneer er in de
gemeente een asielzoekerscentrum is,
bevordert de gemeente de veiligheid van
LHBTIQ+ personen aldaar.
3) Op gemeentelijke formulieren wordt alleen
als dat wettelijk vereist is gevraagd naar
‘geslacht’.

Enkele concrete acties waar wij ons als partij voor inzetten.
Zo zorgen wij ervoor dat wij meer inhoud geven aan de
emancipatie, acceptatie en de veiligheid van de gehele
regenbooggemeenschap in alle stadsdelen.

Inhoudelijk

Overnemen

Enkele concrete acties waar wij ons als partij voor inzetten.
Zo zorgen wij ervoor dat wij meer inhoud geven aan de
emancipatie, acceptatie en de veiligheid van de gehele
regenbooggemeenschap in alle stadsdelen.

Inhoudelijk

Overnemen

Enkele concrete acties waar wij ons als partij voor inzetten.
Zo zorgen wij ervoor dat wij meer inhoud geven aan de
emancipatie, acceptatie en de veiligheid van de gehele
regenbooggemeenschap in alle stadsdelen.

Inhoudelijk

Ontraden

Dit is reeds gerealiseerd
en daarom overbodig

4) Op gemeentelijke voorzieningen in alle
stadsdelen zijn genderinclusieve toiletten
aanwezig waarvan iedereen gebruik mag
maken.

Enkele concrete acties waar wij ons als partij voor inzetten.
Zo zorgen wij ervoor dat wij meer inhoud geven aan de
emancipatie, acceptatie en de veiligheid van de gehele
regenbooggemeenschap in alle stadsdelen.

Inhoudelijk

Ontraden

Dit is reeds gerealiseerd
en daarom overbodig

1088 -

Voeg
toe

40 Morillio
Williams

Marjet van
Bezooijen,
Juliëtte
Ronteltap,
Renée de
Zwart, Shir
Shah Nabi

1088 -

Voeg
toe

41 Morillio
Williams

Marjet van
Bezooijen,
Juliëtte
Ronteltap,
Renée de
Zwart, Shir
Shah Nabi
Marjet van
Bezooijen,
Juliëtte
Ronteltap,
Renée de
Zwart, Shir
Shah Nabi

1088 -

Voeg
toe

1088 -

Voeg
toe

42 Morillio
Williams
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Komt inderdaad beter
tot zijn recht op regel
1554.

#

Indiener

Mede
indieners
Marjet van
Bezooijen,
Juliëtte
Ronteltap,
Renée de
Zwart, Shir
Shah Nabi

Titel

92 Roos
Beek

Judith
Jansen,
Julian Gijsen,
Benthe
Nijhuis,
Maaike
Posthuma

Belang van
aangifte doen
bij racisme en
discriminatie
vergroten

1105

1107 Wijzig

1105 • We zetten in op het vergroten van
aangiftebereidheid in geval van racisme en
discriminatie. 1106 Het is belangrijk om een
accuraat beeld te hebben van de echte
cijfers.. Daarnaast willen we 1107 de
opsporingsbereidheid vergroten als er
sprake is van racisme of discriminatie

1105 • We zetten in op
het vergroten van
aangiftebereidheid in
geval van racisme en
discriminatie. 1106 Het is
belangrijk om een
accuraat beeld te hebben
van de echte cijfers..
Daarnaast willen we 1107
de opsporingsbereidheid
vergroten als er sprake is
van racisme of
discriminatie; Het is
belangrijk dat degene die
aangifte heeft gedaan
hierover wordt
teruggekoppeld en
waarmee het voor
diegene zichtbaar is dat
vervolg wordt gegeven
aan het aangifte doen.

93 Roos
Beek

Judith
Jansen,
Julian Gijsen,
Benthe
Nijhuis,
Maaike
Posthuma

Bescherming
Joodse en
Islamitische
gemeenschap
pen

1108

1115 Wijzig

Helaas blijkt antisemitisme nog steeds een
groot probleem in de stad. We blijven hier
1109 aandacht voor vragen en zetten ons
in om antisemitisme tegen te gaan. Naast
voorlichting 1110 en het herdenken van de
gruwelen uit de tweede wereldoorlog zetten
we in op 1111 uitwisselingsprogramma’s
tussen de joodse en moslimgemeenschap.
Ook beveiligen we 1112 instellingen waar dit
noodzakelijk is zodat Joodse
Amsterdammers zich veilig voelen; 1113 •
De aanpak van moslimdiscriminatie en
moslimhaat zal de komende jaren meer
aandacht 1114 moeten krijgen. Dat geldt in
het bijzonder voor het tegengaan van
discriminatie op de 1115 arbeidsmarkt, waar
veel moslimjongeren de dupe van zijn;

è Helaas blijkt
antisemitisme nog steeds
een groot probleem in de
stad. We blijven hier 1109
aandacht voor vragen en
zetten ons in om
antisemitisme tegen te
gaan door voorlichting te
geven en de gruwelen uit
de Tweede Wereldoorlog
te herdenken.
• De aanpak van
moslimdiscriminatie en
moslimhaat zal de
komende jaren meer
aandacht moeten krijgen.
Dat geldt in het bijzonder
voor het tegengaan van
discriminatie op de
arbeidsmarkt en de
woningmarkt, waar veel
moslimjongeren de dupe
van zijn;
• We zetten in op
uitwisselingsprogramma’s
tussen de joodse en
moslimgemeenschap;
• We beveiligen
instellingen waar dit
noodzakelijk is zodat

43 Morillio
Williams

Van
Tot
regel
regel
1088 -

Actie

De volgende woorden

Voeg
toe

5)
Zonder zichtbaarheid geen
acceptatie. De gemeente bevordert
zichtbaarheid onder meer door
evenementen te ondersteunen, door ook
foto’s van LHBTIQ+ personen te tonen in
gemeentelijke folders en informatiemateriaal,
door op Coming-Outdag en andere
momenten de regenboogvlag te hijsen en
met het initiëren van regenboogzebrapaden
in alle stadsdelen.

Gewijzigde tekst

Toelichting indiener

Tekstueel/
Inhoudelijk
Inhoudelijk

Advies

Toelichting PPC

Neutraal

Dit amendement is op
onderdelen erg
gedetailleerd en wellicht
te gedetailleerd voor
een
verkiezingsprogramma.
Het belang van divers
beeldmateriaal is
bovendien breder dan
alleen LHBTIQ+.

Om de bereidheid tot aangifte doen te vergroten in geval
van racisme en discriminatie moet degene die aangifte doet
ook het idee krijgen dat dit zinvol is en dat er vervolg wordt
gegeven aan de aangifte doen. Daarom pleiten wij voor een
terugkoppeling waarbij transparant wordt hoe met de
aangifte wordt omgegaan.

Inhoudelijk

Neutraal

De toevoeging ziet veel
op de werkwijze en
uitvoering van de
politie, tegelijkertijd zou
het de
aangiftebereidheid
kunnen bevorderen

Antisemitisme moet in onze optiek niet gekoppeld worden in
dezelfde zin aan uitwisselingsprogramma's tussen joden en
moslims, dit vinden wij polariserend. Beiden punten dienen
apart te worden benoemd. Daarnaast moet in een ander
punt benadrukt worden dat joodse en
moslimgemeenschappen, die beiden te maken hebben met
bedreigingen, beveiligd worden. Tevens is er niet alleen
discriminatie op de arbeidsmarkt, maar ook op de
woningmarkt.

Antisemitisme en Inhoudelijk
moslimhaat

Ontraden

Dit amendement kent 2
onderdelen. Ten
aanzien van onderdeel
1 (lostrekken) geven we
voorkeur aan de
bewoording zoals
voorgesteld in
amendement 44. Ten
aanzien van het
tweede deel, aard en
intensiteit van
bedreiging van joodse
instellingen in
Amsterdam verschilt
aanzienlijk in
vergelijking met
islamitische instellingen.
Beide in 1 zin noemen
geeft niet het juiste
signaal af. Daarom
ontraden we dit
voorstel.

Enkele concrete acties waar wij ons als partij voor inzetten.
Zo zorgen wij ervoor dat wij meer inhoud geven aan de
emancipatie, acceptatie en de veiligheid van de gehele
regenbooggemeenschap in alle stadsdelen.
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Behandelcluster

#

Indiener
44 Ruben
Koekoek

Mede
Titel
indieners
Jeantine van
der Feest,
Renée de
Zwart, Kees
Bezemer, Erik
van Erp

25 Juliëtte
Marjet van
Ronteltap Bezooijen,
Morillio
Williams,
Renée de
Zwart, Shir
Shah Nabi
15 Renée de Marjet van
Zwart
Bezooijen,
Morillio
Williams,
Juliëtte
Ronteltap,
Shir Shah
Nabi
50 Hajo
Nadia Zreik,
Reurs
Jeroen
Bakker,
Claudia de
Wit, Evie
Rasing

LHBTIQA+
[cluster 2]

26 Juliëtte
Marjet van
Ronteltap Bezooijen,
Morillio
Williams,
Renée de
Zwart, Shir
Shah Nabi
94 Roos
Judith
Polarisatie ziet
Beek
Jansen,
niet alleen toe
Julian Gijsen, op geloof
Benthe
Nijhuis,
Maaike
Posthuma

Van
Tot
Actie
regel
regel
1108
1112 Wijzig

De volgende woorden

Gewijzigde tekst

Toelichting indiener

Naast voorlichting en herdenking van de
gruwelen uit de tweede wereldoorlog, zetten
we in op uitwisselingsprogramma’s tussen
de joodse en moslimgemeenschap. Ook
beveiligen we instellingen waar dit
noodzakelijk is zodat Joodse
Amsterdammers zich veilig voelen.

- Naast voorlichting en
herdenking van de
Holocaust geven we ook
voorlichting over
geschiedenis van Joden
in de stad en de huidige
joodse gemeenschap.
Ook beveiligen we
instellingen waar dit
noodzakelijk is zodat
Joodse Amsterdammers
zich veilig voelen.
- We zetten in op dialoog
en uitwisseling tussen
verschillende
(geloofs)gemeenschappe
n.
We willen aandacht voor
de mogelijk beklemmende
rol van religie bij
emancipatie van vrouwen
en LHBTIQ+ personen.

Er zijn twee redenen waarom het verkeerd is om uitwisseling
tussen de joodse en moslimgemeenschap in hetzelfde punt
te noemen. Daarom heb ik dit uit elkaar getrokken. 1
Antisemitisme komt niet alleen uit moslimhoek, maar ook
vanuit oa extreemrechts, links en complotdenkers.
2. Joden hoeven in principe hun gedrag niet aan te passen
om antisemitisme tegen te gaan (zoals meedoen aan een
uitwisseling). Het gaat om een gedragsverandering van
daders. Tenslotte is het goed om niet alleen voorlichting te
geven over de Holocaust, maar ook andere (lichtere)
elementen van het jodendom. Anders worden joden alleen
nog maar geassocieerd met de Holocaust.

LHBTIQA+

Advies

Toelichting PPC

Overnemen Duidelijke toelichting en
in lijn met programma

1130

1131 Wijzig

We willen aandacht voor de mogelijk
beklemmende rol van religie bij emancipatie
van vrouwen en LHBTIQ+ers.

1130

1131 Wijzig

We willen aandacht voor de mogelijk
beklemmende rol van religie bij emancipatie
van vrouwen en LHBTIQ+ers.

Wij zetten ons in voor
zelfbeschikking van
vrouwen en LHBTIQ+
personen daar waar
religie een beklemmende
rol speelt.

Dit zijn mensenrechten die in heel Amsterdam voor iedereen
gewaarborgd moeten worden. Daarom moet dit actiever
verwoord worden. Veel meisjes worden gedwongen en/of
sterk gestuurd als het om studiekeuze, huwelijk of
beschikking over eigen seksualiteit gaat. Hetzelfde geldt voor
veel LHBTIQ+ personen.

1131

1131 Wijzig

LHBTIQ+

LHBTIQA+

De meest inclusieve term voor de regenboog gemeenschap
is op dit moment LHBTIQA+. D66 Amsterdam zou deze term
daarom moeten gebruiken, in plaats van LHBTIQ+, waarbij
de a van aseksualiteit nog niet opgenomen is. Dit is
bovendien volledig in lijn met iets dat D66 Amsterdam
benoemt in het concept-verkiezingsprogramma: “Er moet
meer oog zijn voor de verschillende subgemeenschappen
binnen de LHBTIQ+ gemeenschap”.
Bovendien is het belangrijk om consistentie aan te brengen
in het verkiezingsprogramma; op dit moment worden
verschillende termen gehanteerd.

LHBTIQA+

Tekstueel

1137

1139 Schrap

We willen polarisatie in de stad tegengaan.
Elke Amsterdammer is vrij om te geloven of
niet te geloven.

-

Deze twee zinnen schrappen. De zin die er op volgt is
namelijk: ‘We willen polarisatie tegengaan met campagnes
en door ervaringsdeskundigen in te zetten;’ Polarisatie
tegengaan wordt in de eerste zin al benoemd en de tweede
zin benoemt specifiek geloof, terwijl er vele gronden voor
polarisatie kunnen zijn.

Polarisatie

Inhoudelijk

Overnemen

1137

1139 Schrap

1137 • We willen polarisatie in de stad
tegengaan. Elke Amsterdammer is vrij om te
geloven of 1138 niet te geloven. We willen
polarisatie tegengaan met campagnes en
door 1139 ervaringsdeskundigen in te
zetten;

Deze zin schrappen:
Er zijn heel veel verschillende vormen van polarisatie, deze
"Elke Amsterdammer is vrij zien niet alleen toe op geloof.
om te geloven of 1138
niet te geloven"

Polarisatie

Inhoudelijk

Overnemen
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Graag ‘LHBTIQ+’ alleen hanteren als bijvoeglijk naamwoord.
Dit om als D66 inclusief taalgebruik te bevorderen.

BehandelTekstueel/
cluster
Inhoudelijk
Antisemitisme en Inhoudelijk
moslimhaat

Tekstueel

Inhoudelijk

Overnemen Goede suggestie en in
lijn met programma

Alhoewel we het
voorstel sympathiek
vinden, willen we
aanpassing van deze
definitie ontraden. Op
dit moment is de
schrijfwijze van COC
Amsterdam LHBTIQ+.
De '+' staat daarbij voor
alle categorien die niet
onder LHBTIQ vallen, in
die zin is de huidige
definitie inclusief.

#

Indiener Mede
indieners
27 Juliëtte
Marjet van
Ronteltap Bezooijen,
Morillio
Williams,
Renée de
Zwart, Shir
Shah Nabi
96 Roos
Judith
Beek
Jansen,
Julian Gijsen,
Benthe
Nijhuis,
Maaike
Posthuma

121 Juliëtte
Mohan
Ronteltap Verstegen,
Renée de
Zwart, Morillo
Williams,
Danillo
Janssen
29 Juliëtte
Marjet van
Ronteltap Bezooijen,
Morillio
Williams,
Renée de
Zwart, Shir
Shah Nabi
28 Juliëtte
Marjet van
Ronteltap Bezooijen,
Morillio
Williams,
Renée de
Zwart, Shir
Shah Nabi
97 Roos
Judith
Beek
Jansen,
Julian Gijsen,
Benthe
Nijhuis,
Maaike
Posthuma

Titel

Taalprojecten
voor
vluchtelingen
aanvullend op
inburgeringspr
ogramma

Van
Tot
Actie
regel
regel
1141
1142 Wijzig

Gewijzigde tekst

Toelichting indiener

We zien meertaligheid als verrijking.

We zien de
toegankelijkheid van
gemeentelijke diensten
voor anderstaligen als
een verrijking.

Zoals het er nu staat klinkt het als een algemene uitspraak
over meertaligheid, terwijl het gaat om de toegankelijkheid
van gemeentelijke diensten.

Amsterdam blijft een
thuishaven voor
vluchtelingen. De
gemeente biedt hen
actief de kans 1154 om
bij als aanvulling op het
taalprogramma bij
inburgering aan
verschillende
taalprojecten mee te
kunnen doen;
We willen extra opvang
realiseren voor
economisch dakloze
personen, bijvoorbeeld in
passantenhotels of door
projecten als onder de
pannen.
Voor elke dakloze
persoon moet de
gemeente Amsterdam
voor een periode van
minimaal negen maanden
een briefadres
beschikbaar stellen.

1153

1154 Wijzig

1153 • Amsterdam blijft een thuishaven voor
vluchtelingen. De gemeente biedt hen actief
de kans
1154 om bij inburgering aan verschillende
taalprojecten mee te kunnen doen;

1158

1159 Wijzig

We willen extra opvang realiseren voor
economisch daklozen, bijvoorbeeld in
passantenhotels of door projecten als onder
de pannen.

1160

1161 Wijzig

Voor elke dakloze moet de gemeente
Amsterdam voor een periode van minimaal
negen maanden een briefadres beschikbaar
stellen;

1161 -

Cultuur creëren
waarbij
ambtenaren
durven kritiek
te uiten op het
systeem

De volgende woorden

1166

Voeg
toe

1168 Wijzig

Daarnaast worden er alternatieven gezocht
voor het gebruik van hostile architecture.

1166 • Er komen concrete oplossingen voor
Amsterdammers die vastzitten in het
1167 bureaucratische gemeentelijke
systeem. Daarbij wordt ingezet op snel en
doortastend
1168 handelen van ambtenaren;

1166 • Er komen concrete
oplossingen voor
Amsterdammers die
vastzitten in het 1167
bureaucratische
gemeentelijke systeem.
Daarbij wordt ingezet op
snel en doortastend 1168
handelen van
ambtenaren die ook de
kwetsbaarheid van
bureaucratische systemen
durven en kunnen
aankaarten;
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Behandelcluster

Tekstueel/
Inhoudelijk
Inhoudelijk

Advies

Toelichting PPC

Ontraden

De term meertalig is
inclusiever dan
anderstalig

Deze taalprojecten zijn aanvullend op het
inburgeringsprogramma, de KG Mensenrechten en Veiligheid
heeft deze passage ingediend voor het
verkiezingsprogramma om aanvullend meer mogelijkheden te
bieden om Nederlands te leren, goed om te benoemen in die
zin dat deze taalprojecten daarom aanvullend zijn op het
inburgeringsprogramma.

Inhoudelijk

Overnemen Goede toevoeging en
in lijn met programma

Graag ‘dakloze’ alleen hanteren als bijvoeglijk naamwoord.
Dit om als D66 inclusief taalgebruik te bevorderen.

Tekstueel

Graag ‘dakloze’ alleen hanteren als bijvoeglijk naamwoord.
Dit om als D66 inclusief taalgebruik te bevorderen.

Tekstueel

Dakloze personen zijn dat vrijwel nooit uit eigen keuze, maar
door omstandigheden. Het is verschrikkelijk om te zien dat er
spijkers op bankjes e.d. worden geplaatst, alsof deze groep
het niet zwaar genoeg heeft.

Inhoudelijk

Overnemen

Het is belangrijk dat er een cultuur wordt gecreëerd waarbij
ambtenaren durven fouten in het systeem aan te kaarten,
zoals we nu zien bij de Toeslagenaffaire en zeer recentelijk
bij de IND is deze open cultuur waarbij ruimte is voor
tegenspraak vanzelfsprekend.

Inhoudelijk

Overnemen

#

Indiener
48 Hajo
Reurs

99 Roos
Beek

Mede
indieners
Nadia Zreik,
Jeroen
Bakker,
Claudia de
Wit, Evie
Rasing

Titel
Preventief
fouilleren

Van
Tot
Actie
regel
regel
1169
1172 Wijzig

De volgende woorden

Gewijzigde tekst

Toelichting indiener

Wanneer de gemeente risicogestuurd
toezicht inzet, mogen o.a. etniciteit en religie
daar geen onderdeel van zijn. We willen
bovendien voorkomen dat door wijkgerichte
aanpakken verschillende etnische groepen
vaker worden gecontroleerd. Daarom zijn en
blijven we kritisch op preventief fouilleren
zonder directe dreiging van gevaar.

Wanneer de gemeente
risicogestuurd toezicht
inzet, mogen o.a.
etniciteit, religie en
overige uiterlijke
kenmerken daar geen
onderdeel van zijn. We
willen bovendien
voorkomen dat door
wijkgerichte aanpakken
verschillende etnische
groepen vaker worden
gecontroleerd en
daarmee gediscrimineerd.
Daarom zijn en blijven we
fel tegen preventief
fouilleren zonder directe
dreiging van gevaar.

Discriminatie en etnische profilering door preventief fouilleren
is nog steeds een groot probleem in Nederland en
Amsterdam [1]. Bovendien blijkt uit onderzoek dat preventief
fouilleren weinig nut heeft [2]. Dit gaat in tegen alle waarden
van gelijkheid, inclusiviteit en het tegengaan van
discriminatie waar D66 Amsterdam voor staat.
Zoals ook is opgenomen in het politiek programma van D66
Amsterdam, dient preventief fouilleren alleen tijdelijk,
doelgericht en proportioneel te zijn [3]. Er is geen sprake van
dergelijke proportionaliteit zonder directe dreiging van gevaar
en dus zouden we hier fel tegen moeten zijn, in plaats van
slechts “kritisch”.
Bovendien is het daarmee in lijn met regel 1255 tot 1257 van
het verkiezingsprogramma, waarin staat dat er niet preventief
wordt gefouilleerd zonder concrete verdenking.
[1] https://www.amnesty.nl/wat-wedoen/themas/discriminatie/etnisch-profileren
[2] https://www.parool.nl/amsterdam/uit-onderzoek-blijktpreventief-fouilleren-heeft-weinig-nut~b2a6fc78/
[3] https://amsterdam.d66.nl/standpunt-over/preventieffouilleren/
Positieve bewoording, denken in mogelijkheden en
jongerenwerk een positieve connotatie geven.

Behandelcluster

Tekstueel/
Inhoudelijk
Inhoudelijk

Judith
Positieve draai
Jansen,
geven aan
Julian Gijsen, jongerenwerk
Benthe
Nijhuis,
Maaike
Posthuma

1180

1180 Wijzig

1180 Jongerenwerk is dé sleutel om
jongeren van het foute pad af te houden

Jongerenwerk is dé
sleutel om jongeren op
het rechte pad te houden

100 Roos
Beek

Judith
Jansen,
Julian Gijsen,
Benthe
Nijhuis,
Maaike
Posthuma

Preventief
interventieteam
nodig voor
basisscholen
en middelbare
scholen

1186

1186 Wijzig

1186 • We blijven investeren in een
preventief interventieteam op basisscholen

1186 • We blijven
investeren in een
preventief interventieteam
op basisscholen en
middelbare scholen;

Een preventief interventieteam is niet alleen nodig op
basisscholen, maar ook op middelbare scholen, zeker als
adolescenten zijn jongeren erg kwetsbaar voor druk van
anderen.

Inhoudelijk

102 Roos
Beek

Judith
Jansen,
Julian Gijsen,
Benthe
Nijhuis,
Maaike
Posthuma

Structureel
contact tussen
welzijnswerkers
, politie,
scholen en
jongerenwerker
s om
problemen
vroegtijdig te
signaleren

1191

1194 Wijzig

1191 • We willen een goed werkend
Amsterdams platform voor welzijnswerkers,
politie, scholen 1192 en jongerenwerkers.
Via dit platform kunnen zij gemakkelijk en
laagdrempelig contact met 1193 elkaar
hebben om vroegtijdig problemen te
signaleren, te sparren en te kijken wie wat
1194 doet en krachten te bundelen

1191 We willen een goed
werkend Amsterdams
platform voor
welzijnswerkers, politie,
scholen 1192 en
jongerenwerkers. 1192:
Via dit platform kunnen zij
gemakkelijk,
laagdrempelig en op
structurele basis contact
met elkaar hebben om
vroegtijdig problemen te
signaleren, te sparren en
te kijken wie wat doen en
krachten te bundelen.

=- structurele basis contact met elkaar hebben

Inhoudelijk
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Structureel contact tussen alle betrokken partijen is een van
de voorwaarden om problemen vroegtijdig te kunnen
signaleren.

Advies

Toelichting PPC

Overnemen

Tekstueel

Ontraden

Het is juist belangrijk om
op zo vroeg mogelijke
leeftijd in te grijpen. De
kans op daadwerkelijk
effect is dan het
grootst. Met andere
woorden, hoe eerder,
hoe meer positieve
impact op het kind.
Daarom willen we juist
vol inzetten op
interventieteams bij
basisscholen.
Bovendien zijn er voor
middelbare scholen al
vele programma's.
Overnemen Goede toevoeging

#

Indiener

Mede
indieners
Judith
Jansen,
Julian Gijsen,
Benthe
Nijhuis,
Maaike
Posthuma

Titel

107 Roos
Beek

Judith
Jansen,
Julian Gijsen,
Benthe
Nijhuis,
Maaike
Posthuma

Gemeente
dient
financiering en
ondersteuning
te bieden aan
jeugdzorgorga
nisaties voor
betere
begeleiding
van jongeren
naar
volwassenheid

1195

1199 Wijzig

We zetten steviger in op projecten als ‘1623’, waarbij Jeugdzorg jongeren begeleidt
naar 1196 volwassenheid. Daarnaast moet
met jeugdzorgorganisaties worden
afgesproken dat zij 1197 jongeren die de
leeftijd van 18 jaar bereiken niet loslaten
voordat support, wonen, werk, 1198 school
en zorg zijn geregeld. Amsterdam neemt
haar verantwoordelijkheid, maar kan niet
1199 zonder voldoende middelen van het
Rijk;

108 Roos
Beek

Judith
Jansen,
Julian Gijsen,
Benthe
Nijhuis,
Maaike
Posthuma

Weglaten
jongens of
meiden bij
jongerennetwe
rk i.v.m.
inclusiviteit.

1205

1206 Wijzig

1205 • We stimuleren netwerken voor
jongeren, waarbij zij (zowel jongens als
meiden) aan elkaar 1206 of aan diverse
initiatieven voor jongeren worden
gekoppeld;

1205

1206 Wijzig

We stimuleren netwerken voor jongeren,
waarbij zij (zowel jongens als meiden) aan
elkaar of diverse initiatieven voor jongeren
worden gekoppeld;

103 Roos
Beek

122 Juliëtte
Mohan
Ronteltap Verstegen,
Renée de
Zwart, Morillo
Williams,
Danillo
Janssen

Wachttijden
jeugdzorg
verminderen

Van
Tot
Actie
regel
regel
1194
1194 Voeg
toe

De volgende woorden

Gewijzigde tekst

1194: Amsterdam zet zich in om de
wachttijden in de jeugdzorg stevig te
verminderen.

Toelichting indiener
Voor deze tekst: "1195 • We zetten steviger in op projecten
als ‘16-23’, waarbij Jeugdzorg jongeren begeleidt naar 1196
volwassenheid. Daarnaast moet met jeugdzorgorganisaties
worden afgesproken dat zij 1197 jongeren die de leeftijd van
18 jaar bereiken niet loslaten voordat support, wonen, werk,
1198 school en zorg zijn geregeld. Amsterdam neemt haar
verantwoordelijkheid, maar kan niet 1199 zonder voldoende
middelen van het Rijk;" dient het grootste probleem te
worden aangestipt met een oplossing; namelijk de
wachttijden voor jeugdzorg te verminderen.

Behandelcluster

Tekstueel/
Inhoudelijk
Inhoudelijk

Advies

Toelichting PPC

Gewijzigd
overnemen

Inhoudelijk goede
toevoeging. Dit punt
willen we echter
toevoegen aan het
hoofdstuk zorg, onder
regel 1605.

We zetten steviger in op
projecten als ‘16-23’,
waarbij Jeugdzorg
jongeren begeleidt naar
1196 volwassenheid.
Daarnaast moet met
jeugdzorgorganisaties
worden afgesproken dat
zij 1197 jongeren die de
leeftijd van 18 jaar
bereiken niet loslaten
voordat support, wonen,
werk, 1198 school en
zorg zijn geregeld. De
gemeente moet
jeugdzorgorganisaties in
dit verband voldoende
middelen en
ondersteuning bieden.
Amsterdam neemt haar
verantwoordelijkheid,
maar kan niet 1199
zonder voldoende
middelen van het Rijk;
1205 • We stimuleren
netwerken voor jongeren,
waarbij zij aan elkaar
1206 of aan diverse
initiatieven voor jongeren
worden gekoppeld;

Jeugdzorgorganisaties dienen vanuit de gemeente
financiering en ondersteuning te krijgen voor projecten als 1623. Dat extra middelen vanuit het Rijk hiervoor nodig zijn
volgt uit deze eerste stap vanuit de gemeente richting
jeugdzorgorganisaties.

Inhoudelijk

Neutraal

Jongeren zijn niet alleen jongens of meiden, dit kunnen ook
transpersonen etc. zijn. Aanpassen ivm inclusiviteit.

Inhoudelijk

Ontraden

We stimuleren netwerken
voor jongeren, waarbij zij
aan elkaar of diverse
initiatieven voor jongeren
worden gekoppeld;

Genderneutraal maken.

Tekstueel
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Gezien de historie,
waarbij jongerenwerk
met name enkel voor
jongens bedoeld was,
vinden we het
belangrijk om te
benoemen dat
jongerenwerk er ook
voor meiden is / moet
zijn.

#

Indiener

111 Roos
Beek

Mede
indieners
Judith
Jansen,
Julian Gijsen,
Benthe
Nijhuis,
Maaike
Posthuma

16 Renée de Marjet van
Zwart
Bezooijen,
Morillio
Williams,
Juliëtte
Ronteltap,
Shir Shah
Nabi
112 Roos
Judith
Beek
Jansen,
Julian Gijsen,
Benthe
Nijhuis,
Maaike
Posthuma

12 Juliëtte
Naut Kusters,
Ronteltap Jeantine van
der Feest,
Diederik van
der Staay,
Reinder
Rustema

Titel
Experimenten
met
legalisering
van harddrugs
als MDMA en
XTC

Toegankelijkhe
id van
communicatie
over huiselijk
geweld

Van
Tot
Actie
regel
regel
1218
1221 Wijzig

De volgende woorden

Gewijzigde tekst

Toelichting indiener

Amsterdam draagt bij aan de regulering van
softdrugs door zich welwillend op te stellen
1219 ten opzichte van experimenteerruimte
die door het Rijk wordt geboden. We zijn
1220 voorstander van (inter)nationale
regulering van softdrugs. Wat D66 betreft is
dat de enige
1221 weg vooruit;

1218 • Amsterdam draagt
bij aan de regulering van
softdrugs door zich
welwillend op te stellen
1219 ten opzichte van
experimenteerruimte die
door het Rijk wordt
geboden. We zijn 1220
voorstander van
(inter)nationale regulering
van softdrugs. Daarnaast
staat D66 welwillend
tegenover experimenten
met legalisering van
enkele harddrugs zoals
xtc en MDMA. Wat D66
betreft is dat de enige
1221 weg vooruit;

Wij vinden dit veel te soft en niet vernieuwend. Om
drugscriminaliteit tegen te gaan moet er geëxperimenteerd
worden met legalisering van enkele harddrugs onder strenge
voorwaarden natuurlijk. Wij vinden dat Amsterdam hier het
voortouw in moet nemen en durf en lef moet tonen.

Typfout/spelfout/taalfout

1237

1238 Wijzig

We willen dat de gemeente deze en nieuwe
netwerken en organisaties ondersteun;

We willen dat de
gemeente deze en
nieuwe netwerken en
organisaties ondersteunt;

1239

1241 Wijzig

1239: Ook achter de voordeur moet
Amsterdam een veilige stad zijn.
Communicatie over huiselijk geweld moet
laagdrempeliger, herkenbaarder en meer
zichtbaar zijn voor slachtoffers.

1258

1259 Voeg
toe

We zetten in op een diverser politiekorps.
Ook op het gebied van expertise, zodat
slachtoffers van zedendelicten door de
politie niet onheus bejegend worden of te
maken krijgen met secundaire victimisatie.

1239: Ook achter de
Communicatie is heel belangrijk en moet daarom voor
voordeur moet
iedereen toegankelijk zijn.
Amsterdam een veilige
stad zijn. Communicatie
over huiselijk geweld moet
laagdrempeliger,
herkenbaarder en meer
zichtbaar zijn voor
slachtoffers. Dat betekent
dat deze communicatie in
alle in dit verband
relevante talen moet
plaatsvinden.
Dit mist momenteel onder het kopje ‘professionele en
rechtvaardige politie’. Met alle misstanden die in het nieuws
zijn geweest kan dit niet onbenoemd blijven.
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Behandelcluster

Tekstueel/
Inhoudelijk
Inhoudelijk

Advies

Toelichting PPC

Gewijzigd
overnemen

Suggestie om als losse
zin op te nemen: We
dragen Amsterdam aan
als een pilotstad voor
experimenteerruimte
met legalisering van
MDMA en xtc, wanneer
die
ruimte door het Rijk
wordt een
aangeboden. Dat is in
lijn met landelijk
programma en vanuit
de PPC ondersteunen
wij de gedachte dat
D66 Amsterdam hier
het voortouw mag
nemen.

Tekstueel

Inhoudelijk

Overnemen

Inhoudelijk

Overnemen Het gaat om diversiteit
in brede zin, ook qua
expertise, als daarmee
kan worden voorkomen
dat slachtoffers onheus
bejegend worden, is
dat goed.

#

Indiener
53 Hajo
Reurs

Mede
indieners
Nadia Zreik,
Jeroen
Bakker,
Claudia de
Wit, Evie
Rasing

30 Juliëtte
Marjet van
Ronteltap Bezooijen,
Morillio
Williams,
Renée de
Zwart, Shir
Shah Nabi
17 Renée de Marjet van
Zwart
Bezooijen,
Morillio
Williams,
Juliëtte
Ronteltap,
Shir Shah
Nabi
113 Roos
Judith
Beek
Jansen,
Julian Gijsen,
Benthe
Nijhuis,
Maaike
Posthuma

123 Juliëtte
Mohan
Ronteltap Verstegen,
Renée de
Zwart, Morillo
Williams,
Danillo
Janssen
124 Juliëtte
Mohan
Ronteltap Verstegen,
Renée de
Zwart, Morillo
Williams,
Danillo
Janssen

Titel
Cultuurverande
ring politie en
brandweer

Meer IT-kennis
binnen
gemeente om
cybercrime
tegen te gaan

Van
Tot
Actie
regel
regel
1258
1258 Voeg
toe

De volgende woorden

Gewijzigde tekst

en een cultuurverandering bij het politie- en
brandweerkorps.

Toelichting indiener

Behandelcluster

https://www.nrc.nl/nieuws/2021/09/24/op-de-kazerne-werd-hijgepest-op-de-kazerne-ging-hij-dood-a4059590
https://www.parool.nl/ps/oud-commandant-leen-schaaprekent-weer-af-met-brandweer-de-rot-is-eringeslagen~bd644f20/

Tekstueel/
Inhoudelijk
Inhoudelijk

Advies

Toelichting PPC

Ontraden

Toelichting bij dit
amendement ziet enkel
op de brandweer. Inzet
op cultuurverandering
bij brandweer is al
ondervangen in het
programma (1259 1261). Onduidelijk wat
voor cultuurverandering
indiener bij de politie
beoogt, welke
problematiek daar aldus
de indiener speelt, en
de problematiek bij de
brandweer kan niet
zomaar ook aan de
politie worden
toegeschreven.

Inhoudelijk

Ontraden

Tegengaan van
polarisatie is al
opgenomen onder
regel 1137.

Overnemen

1266

1267 Wijzig

Cameratoezicht wordt alleen ingezet als de
nut en noodzaak ervan zwaarder wegen
dan de privacy die ermee wordt opgegeven;

Cameratoezicht wordt
alleen ingezet als het nut
en de noodzaak ervan
zwaarder wegen dan de
privacy die ermee wordt
opgegeven;

Typfout/spelfout/taalfout

1271

1272 Wijzig

Amsterdam blijft inzetten op de bestrijding
van radicalisering en extremisme, ook in
periodes waarin er niet veel aan de hand
lijkt.

Amsterdam blijft inzetten
op de preventie van
polarisatie en op de
bestrijding van structurele
radicalisering en
extremisme.

Met de preventie van polarisatie kan erger voorkomen
worden. Inzetten op gezamenlijke doelen en acties in de
buurt/wijk, waar diverse groepen zich in kunnen vinden.

1277

1278 Wijzig

1278: Amsterdam moet vooroplopen in het
beschermen van de gegevens van haar
burgers, bedrijven en de overheid

1278: Amsterdam moet
vooroplopen in het
beschermen van de
gegevens van haar
burgers, bedrijven en de
overheid. In dit verband
dient Amsterdam in te
zetten op meer IT-kennis
binnen de gemeente.

Om cybercrime tegen te gaan moet er meer IT-kennis zijn
binnen de gemeente en moet hierin geïnnoveerd worden.

Inhoudelijk

1300

1302 Wijzig

Een stad waarin iedereen mee kan doen,
ongeacht de buurt waar je woont, het
inkomen van je ouders, je geslacht,
moedertaal of andere achtergrond.

gender (identiteit)' i.p.v. 'geslacht', net als in regel 1516.

Tekstueel

1307

1309 Schrap

We streven naar een stad waar, als het mis
gaat, je altijd een nieuwe kans kan krijgen.
Een stad waarin iedereen recht heeft op
een schone lei, zodat je daarna weer echt
mee kan doen.

Een stad waarin iedereen
mee kan doen, ongeacht
de buurt waar je woont,
het inkomen van je
ouders, je gender
(identiteit), moedertaal of
andere achtergrond.
(schrappen of alternatieve
tekst)

De woorden 'altijd' en 'iedereen' kunnen triggerend zijn als
het over starfbare feiten gaat waarbij slachtoffers
onvoldoende gehoord worden (denk aan verkrachting bijv.)

Tekstueel
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Tekstueel

Polarisatie

#

Indiener

Mede
indieners
Rebecca
Vandenabeel
e, Martijn van
Muiswinkel,
Samantha
van den
Hoek,
Amanda Toet
59 Rayhane Rebecca
h
Vandenabeel
Farhoudi e, Martijn van
Muiswinkel,
Samantha
van den
Hoek,
Amanda Toet
58 Martijn
Rebecca
van
Vandenabeel
Muiswink e, Rayhaneh
el
Farhoudi,
Samantha
van den
Hoek,
Amanda Toet

Titel

89 Diederik
van der
Staay

60 Rayhane
h
Farhoudi

Ian Lewis,
Juliëtte
Ronteltap,
Reinder
Rustema,
Johan
Schaap

125 Juliëtte
Mohan
Ronteltap Verstegen,
Renée de
Zwart, Morillo
Williams,
Danillo
Janssen
126 Juliëtte
Mohan
Ronteltap Verstegen,
Renée de
Zwart, Morillo
Williams,
Danillo
Janssen

Inzet buurtbus
voor
arbeidsmarktbe
geleiding

Van
Tot
Actie
regel
regel
1342
1346 Voeg
toe

De volgende woorden

Gewijzigde tekst

Toelichting indiener

Ook maken we gebruik van de effectieve
mobiele middelen van de buurtteams, zoals
de buurtbus, om buurtbewoners te bereiken.

Naast het beter positioneren en toegankelijk maken van de
wijkpunten waar mensen terecht kunnen, kunnen we ook
gebruik maken van de mobiele middelen van de wijkteams,
zoals de buurtbus. Het startpunt in West gebruikt deze bus
om bijvoorbeeld jongeren aan te spreken en geeft aan dat
ze hiermee elke dag wel een aantal nieuwe kandidaten
kunnen vinden in de wijk.

Behandelcluster

Tekstueel/
Inhoudelijk
Inhoudelijk

Advies

Toelichting PPC

Overnemen

Pro-actief
onderzoek
naar
arbeidsdiscrimi
natie

1349

1350 Voeg
toe

Arbeidsdiscriminatie moet stoppen: we
voeren zero tolerance beleid, we doen proactief onderzoek naar mogelijke
arbeidsdiscriminatie, we spreken
organisaties aan op hun gedrag en bieden
handvatten voor verbetering

Als we zero tolerance beleid op dit gebied krachtig willen
uitvoeren, dienen we in plaats van het (reactief) 'aanspreken
van bedrijven bij arbeidsdiscriminatie', ook pro-actief
onderzoek te doen naar mogelijke arbeidsdiscriminatie.

Inhoudelijk

Overnemen Goede toevoeging

Stadspas geeft
recht op gratis
openbaar
vervoer

1379

1382 Voeg
toe

De stadspas wordt verder uitgebreid naar
het openbaar vervoer en geeft recht op
gratis reizen met tram, bus en metro in
Amsterdam voor Amsterdammers die geen
studentenreisproduct hebben.

Het openbaar vervoer is/moet voor de Amsterdammers hét
middel van vervoer (zijn) in de stad. Het openbaar vervoer is
tegelijkertijd nog steeds erg prijzig. Amsterdammers die recht
hebben op de stadspas zouden hiermee ook naar het werk
moeten kunnen reizen, naar familie en vrienden om
mantelzorg te kunnen geven of gewoon om de sociale
contacten in stand te houden en activiteiten, zoals sport en
cultuur, te kunnen doen. Degenen die een studie volgen
op/aan het MBO, HBO, universiteit, etc. en recht hebben op
een studentenreisproduct zijn hier dus van uitgezonderd
omdat zij al via die weg vrij kunnen reizen of korting hebben.

Inhoudelijk

Ontraden

Het voorstel kost
simpelweg teveel geld
en staat haaks op het
stimuleren van een fiets(en wandel)cultuur. We
onderkennen dat reizen
met het OV duur is, dat
vraagt echter om
landelijke oplossingen.

Zet mensen in
hun kracht

1389

1392 Voeg
toe

• We stimuleren zelfredzaamheid door
bewoners toe te staan hun inkomen veilig te
stellen met de zorg voor bezoekers aan de
stad middels een B&B of vakantieverhuur,
waar mogelijk en binnen de regels.

Mensen die het hoofd boven water kunnen houden door wat
bij te verdienen met een B&B in hun huis worden nu extreem
scherp beperkt door de Huisvestingsverordening 2020.
Bewoners die voorheen nog net het hoofd boven water
konden houden met inkomsten uit verhuur aan toeristen,
worden nu de stad uitgejaagd omdat de regels te strak zijn
aangehaald. (gevolg: de woning komt op de markt, wordt te
duur verkocht aan mensen met een veel grotere beurs.
Precies het tegenovergestelde van ‘de helpende hand
bieden aan mensen die ondersteuning nodig hebben’.)

Inhoudelijk

Ontraden

De rest van het
hoofdstuk richt zich juist
op de houding/richting
die de gemeente
volgens D66
Amsterdam jegens haar
inwoners moet hebben
die de hulpende hand
kunnen gebruiken:
open, meewerkend en
niet wantrouwend of
onnodig
bureaucratisch. Het is
niet gepast om hier een
specifieke
verdienmanier te
noemen.
Vakantieverhuur blijft
toegestaan met een
vergunning.

1393

1394 Wijzig

We bieden iedere bijstandsgerechtigde de
mogelijkheid om tijdelijk tot het leefbare
minimumloon bij te verdienen naast haar of
zijn uitkering.

1393

1394 Wijzig

We bieden iedere bijstandsgerechtigde de
mogelijkheid om tijdelijk tot het leefbare
minimumloon bij te verdienen naast haar of
zijn uitkering.

We bieden iedere
‘haar of zijn’ vervangen door ‘hun’.
bijstandsgerechtigde de
mogelijkheid om tijdelijk
tot het leefbare
minimumloon bij te
verdienen naast hun
uitkering.
We bieden iedere
Dit voelt ook meer als een bijvoegelijk naamwoord dan de
bijstandsgerechtigde
volledige identiteit van een individu.
persoon de mogelijkheid
om tijdelijk tot het leefbare
minimumloon bij te
verdienen naast haar of
zijn uitkering.
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Tekstueel

Tekstueel

#

Indiener Mede
Titel
indieners
127 Juliëtte
Mohan
Ronteltap Verstegen,
Renée de
Zwart, Morillo
Williams,
Danillo
Janssen
128 Juliëtte
Mohan
Ronteltap Verstegen,
Renée de
Zwart, Morillo
Williams,
Danillo
Janssen

Van
Tot
Actie
regel
regel
1397
1398 Wijzig

De volgende woorden

Gewijzigde tekst

Toelichting indiener

Het wordt eenvoudiger voor
bijstandsgerechtigden om een opleiding te
volgen of vrijwilligerswerk te doen;

Het wordt eenvoudiger
voor bijstandsgerechtigde
personen om een
opleiding te volgen of
vrijwilligerswerk te doen;

Graag ‘bijstandsgerechtigde’ alleen hanteren als bijvoeglijk
naamwoord. Dit om als D66 inclusief taalgebruik te
bevorderen.

Als er een boete voor een
bijstandsgerechtigde
persoon dreigt te worden
uitgedeeld, moet het
vierogenprincipe gelden,
zodat er altijd een tweede
ambtenaar meekijkt op
het dossier;
We kijken hoe een pilot
zoals de burgerjury in
Eindhoven ingezet kan
worden om zo de kans op
een gang naar de
rechtszaal voor
bijstandsgerechtigde
personen te verkleinen;
De impact van schulden
op deze Amsterdammers
en hun kinderen is enorm
en heeft impact op alle
facetten van hun leven.

Graag ‘bijstandsgerechtigde’ alleen hanteren als bijvoeglijk
naamwoord. Dit om als D66 inclusief taalgebruik te
bevorderen.

Tekstueel

Graag ‘bijstandsgerechtigde’ alleen hanteren als bijvoeglijk
naamwoord. Dit om als D66 inclusief taalgebruik te
bevorderen.

Tekstueel

Levenskeuzes respecteren van degenen die geen kinderen
willen/of deze niet kunnen krijgen.

Tekstueel

Wanneer een
Amsterdammer in een
problematische
schuldensituatie is
beland, willen we dat
diegene snel geholpen is.

hij/zij' vervangen voor 'diegene' of er meervoud van maken.

Tekstueel

Amsterdam huisvest de meeste hoge onderwijsinstellingen in
Nederland en daarmee ook de meeste studenten van
Nederland. Ondanks dat het beleid omtrent hoger onderwijs
centraal grotendeels landelijk wordt vastgelegd, heeft de
Amsterdam een grote verantwoordelijkheid naar haar
onderwijsinstellingen en studenten. Gek genoeg heeft
Amsterdam als enige universiteitsstad geen wethouder
studentenzaken terwijl Amsterdam meer dan 100.000 voltijd
HBO- en WOstudenten huisvest. Andere studentensteden
kennen dit wel, of hebben zelfs gehele partijen die specifiek
voor studenten en starters opkomen. Daarom moet er een
wethouder studentenzaken komen.

Inhoudelijk

1399

1400 Wijzig

Als er een boete voor een
bijstandsgerechtigde dreigt te worden
uitgedeeld, moet het vierogenprincipe
gelden, zodat er altijd een tweede
ambtenaar meekijkt op het dossier;

129 Juliëtte
Mohan
Ronteltap Verstegen,
Renée de
Zwart, Morillo
Williams,
Danillo
Janssen

1401

1402 Wijzig

We kijken hoe een pilot zoals de burgerjury
in Eindhoven ingezet kan worden om zo de
kans op een gang naar de rechtszaal voor
bijstandsgerechtigden te verkleinen;

130 Juliëtte
Mohan
Ronteltap Verstegen,
Renée de
Zwart, Morillo
Williams,
Danillo
Janssen
131 Juliëtte
Mohan
Ronteltap Verstegen,
Renée de
Zwart, Morillo
Williams,
Danillo
Janssen
66 Sijmen
Stefan
wethouder
Mülder
Wirken,
studentenzake
Isabelle de
n
Bruijne, Marijn
Makker,
Martine Bults

1412

1413 Wijzig

De impact van schulden op deze
Amsterdammers en hun kinderen is enorm
en heeft impact op alle facetten van hun
leven.

1428

1429 Wijzig

Wanneer een Amsterdammer in een
problematische schuldensituatie is beland,
willen we dat hij/zij snel geholpen is.

1497

1497 Voeg
toe

Om een duidelijker aanspreekpunt te
hebben en de multidisciplinaire aanpak van
de problematiek van deze specifieke groep
Amsterdammers te kunnen ondervangen,
komt er, naar voorbeeld van legio andere
studentensteden, een wethouder
studentenzaken die specifiek aan de slag
gaat met deze portefeuille.

Behandelcluster

Tekstueel/
Inhoudelijk
Tekstueel

Advies

Toelichting PPC

Gewijzigd
overnemen

De wethouder is er al
(Kukenheim). Voorstel
vervangen voor
centraal aanspreekpunt
gemeente voor
studentenzaken (op
ambtelijk niveau) icm
reguliere overleggen
met de wethouder, dit
hebben wij als D66
eerder voorgesteld en
is waar
studentenorganisaties
zeggen behoefte aan
te hebben.
Nieuw voorstel:
'We stellen een centraal
aanspreekpunt aan bij
de gemeente voor
studentenzaken, die in
nauw contact staat met
de wethouder.'
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#

Indiener
68 Sijmen
Mülder

Mede
Titel
indieners
Stefan
Wirken,
Isabelle de
Bruijne, Marijn
Makker,
Martine Bults

31 Juliëtte
Marjet van
Ronteltap Bezooijen,
Morillio
Williams,
Renée de
Zwart, Shir
Shah Nabi

Van
Tot
Actie
regel
regel
1497
1497 Voeg
toe

1506

1507 Wijzig

De volgende woorden

Gewijzigde tekst

D66 zet zich in voor het behoud van
studenten- en (politieke)
jongerenorganisaties. De gemeente moet
met studentenorganisaties om tafel om te
zorgen dat het grote kapitaal aan
studentenverenigingen en verbanden niet
verloren gaat. Daarnaast moet de
organisatiespecifieke subsidies ten behoeve
van de huisvesting van politieke- en
maatschappelijke jongerenorganisaties
worden verhoogd.

We zetten in op meer stageplekken voor
mbo-studenten bij de gemeente;

Toelichting indiener
Studenten- en jongerenorganisaties spelen een
fundamentele rol in de vertegenwoordiging en facilitering van
studenten en starters. De gemeente moet met
studentenorganisaties om tafel om te zorgen dat het grote
kapitaal aan studenten- en studentensportverenigingen en
verbanden niet verloren gaat. Daarnaast moet de
organisatiespecifieke subsidies ten behoeve van de
huisvesting van politieke- en maatschappelijke
jongerenorganisaties worden verhoogd. De beschikbare
subsidie voor deze huisvesting is als bezuiniging ingevoerd
in 2018 en moet worden teruggedraaid. Dit kan bijvoorbeeld
door het herinvoeren van een jaarlijkse structurele subsidie
van € 225.000,-, te oormerken vanuit het beschikbare
budgetten van OJZ, voor een dergelijke huisvesting van
deze maatschappelijke- en politieke jongeren (bijv. via
stichting het Gespuis).

We zetten in op meer
stageplekken voor mbostudenten;
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Het is een goed initiatief dat de stageplekken worden
uitgebreid bij de gemeente, maar nog beter is om in te zetten
op meer stageplekken voor mbo-studenten in het algemeen.

Behandelcluster

Tekstueel/
Inhoudelijk
Inhoudelijk

Inhoudelijk

Advies

Toelichting PPC

Gewijzigd
overnemen

Door te stellen dat de
gemeente om tafel
moet met organisaties
om te voorkomen dat
het kapitaal verloren
gaat, wordt
geinsinueerd dat
wanneer de gemeente
dit niet doet, er kapitaal
verloren gaat. Dit is een
stellinginname die niet
klopt, omdat er
meerdere stakeholders
en krachtenvelden
aanwezig zijn die hierop
van invloed zijn.
Daarnaast wordt er
geen enkel inhoudelijk
argument aangedragen
waarom de
organisatiespecifieke
subsidies ten behoeve
van de huisvesting van
politieke- en
maatschappelijke
jongerenorganisaties
omhoog moet.

Nieuw voorstel:
'We blijven ons inzetten
Overnemen De reden dat de
gemeente specifiek
werd benoemd was
omdat de GR hier direct
wat over te zeggen
heeft, en omdat we
verwachten van de
gemeente dat deze
een voortrekkersrol
vervult. Dit staat echter
al in de tekst erboven
beschreven, dus deze
aanpassing maakt het
standpunt vollediger.

#

Indiener

Mede
indieners
Rebecca
Vandenabeel
e, Martijn van
Muiswinkel,
Samantha
van den
Hoek,
Amanda Toet

Titel

61 Rayhane
h
Farhoudi

Rebecca
Vandenabeel
e, Martijn van
Muiswinkel,
Samantha
van den
Hoek,
Amanda Toet

We bouwen
een netwerk
en
ondernemen
stappen voor
carrièrekansen
van jongeren
en studenten

20 Eun-mi
Postma

Marjet van
Bezooijen,
Morillio
Williams,
Juliëtte
Ronteltap,
Renée de
Zwart
Eefje van
Kessel,
Madelein van
Woerkom,
Barteld
Nanninga,
Lidwien van
Langen

62 Rayhane
h
Farhoudi

76 Titus
Vissers

Opstartsubsidi
e voor
jongeren met
een afstand tot
de
arbeidsmarkt

Van
Tot
Actie
regel
regel
1506
1513 Voeg
toe

De volgende woorden

Gewijzigde tekst

Toelichting indiener

Tekstueel/
Inhoudelijk
Inhoudelijk

Advies

Toelichting PPC

Ontraden

De PPC ziet dit als een
perverse prikkel voor
bedrijven om
'goedkope' jongeren
aan te nemen. Zodra
deze jongeren 21 jaar
worden (en de subsidie
vervalt) zullen bedrijven
deze jongeren ontslaan
en nieuwe jongeren
aan nemen. Dit geld
kan beter geinvesteerd
worden in o.a.
loopbaan coaching.
Daarbij ziet de PPC dit
niet als een maatregel
die de gemeente
Amsterdam kan nemen,
maar iets wat op
landelijk niveau dient te
worden vastgesteld.

Om in de komende vier jaar niet alleen een mooi netwerk op
te bouwen maar ook echt stappen te zetten, bouwen we niet
alleen het netwerk maar maken we ook afspraken om met
nieuwe en bewezen interventies een grote stap voorwaarts
te zetten in het vergroten van de carrièrekansen van
jongeren en studenten.

Inhoudelijk

De nadruk bij zorg & welzijn ligt vooral op jongeren. Door
deze toevoeging wordt duidelijk dat er ook oog is voor
ouderen.

Inhoudelijk

Overnemen Goede inhoudelijke
aanvulling. Door deze
aanpassing wordt het
punt dat we willen
maken vollediger. Het
punt is alleen tekstueel
aangepast om het
beter te laten
aansluiten bij de
voorgaande zin.
Overnemen Goede inhoudelijke
aanvulling. Door deze
aanpassing wordt het
punt dat we willen
maken vollediger.

Reeds jaren is bekend dat naast individueel gebonden
verschillen in gezondheid er ook duidelijk sprake is van
stadsdeel verschillen in levensverwachting en gezonde
levensjaren.
wijk/stadsdeel gerichte preventie is daar een van de
mogelijkheden om deze verschillen te verkleinen.

Inhoudelijk

We organiseren binnen het opgebouwde
netwerk een opstartsubsidie om een deel
van het loon van een jongere in zijn
startpositie te dekken.

Naast dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt,
waaronder sommige jongeren, met een subsidie geholpen
worden om bij een sociale onderneming aan het werk te
gaan, kunnen we ook werkloze jongeren die de extra hulp
kunnen gebruiken met een opstartsubsidie helpen om bij
allerlei soorten ondernemingen hun eerste baan te landen.
Met de opstartsubsidie kunnen we het voor werkgevers
aantrekkelijk maken deze groep jongeren te overwegen en
kunnen de jongeren sneller ervaringen gaan opdoen.

1507

1508 Voeg
toe

Samen spreken samen af welke stappen we
ondernemen om met nieuwe en bewezen
interventies meer jongeren en studenten
aan werk te helpen.

1514

1515 Wijzig

Wij vinden dat elke Amsterdammer de kans
moet krijgen om gezond op te groeien in
onze stad.

1515

1516 Voeg
toe

tussen de Amsterdamse stadsdelen alsook

Wij vinden dat elke
Amsterdammer de kans
moet krijgen om gezond
op te groeien en oud te
worden in onze stad.

" De verschillen in (gezonde) levensjaren zijn
tussen de Amsterdamse stadsdelen alsook
binnen Amsterdam per opleidingsniveau,
inkomen, afkomst, gender (identiteit) en
seksuele geaardheid te groot"
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Behandelcluster

Overnemen Goede inhoudelijke
aanvulling. Door deze
aanpassing wordt het
punt dat we willen
maken vollediger.

#

Indiener Mede
indieners
32 Juliëtte
Marjet van
Ronteltap Bezooijen,
Morillio
Williams,
Renée de
Zwart, Shir
Shah Nabi

73 Titus
Vissers

Eefje van
Kessel,
Madelein van
Woerkom,
Barteld
Nanninga,
Lidwien van
Langen

Titel

ontmoediging
middelen
gebruik

Van
Tot
Actie
regel
regel
1526
1528 Wijzig

1526

1528 Wijzig

De volgende woorden

Gewijzigde tekst

Toelichting indiener

We gaan aan de slag met het voorkomen
van verslaving aan sigaretten, het
verbeteren van de luchtkwaliteit, en het
aanpakken van buitensporig lachgas
gebruik.

We gaan aan de slag met
het voorkomen van
verslaving en het
aanpakken van
buitensporig
drugsgebruik.

Verslaving en drugsgebruik algemener benoemen. Deze
passage sluit bijv. alcohol- en heroïneverslaving uit (waar
roken/lachgas wel genoemd wordt), terwijl deze problematiek
niet minder ernstig is. Daarnaast lijkt de bijzin over de
luchtkwaliteit qua thematiek hier niet bij te passen (tenzij er
meeroken wordt bedoeld, maar dat staat er niet).

We
1527 gaan aan de slag met het voorkomen
van verslaving aan sigaretten, het
verbeteren van de
1528 luchtkwaliteit, en het aanpakken van
buitensporig lachgas gebruik.

“We zetten beleid in
om verslaving aan
sigaretten, het recreatief
gebruik van lachgas
en schadelijke designerdr
ugs te ontmoedigen en
waar mogelijk te
verminderen. Daarbij
spannen wij ons in om
mensen en met name
jeugd meer gezonde
alternatieven te beiden
waaronder sport
deelname. Daarnaast
formuleren we beleid ter
verbetering van
de luchtkwaliteit”
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Uit o.a IJslands onderzoek* is bekend dat het gestructureerd
aanbieden van gezonde alternatieven aan de jeugd het
gebruik van verslavende middelen kan terugdringen
* Midden jaren 90 waren de IJslandse tieners één van de
grootste drinkers en rokers van Europa.
Vandaag staat IJsland bovenaan de ranglijst van de
Europese landen waar de levensstijl van tieners (jongeren
tussen 13 en 19 jaar) het gezondst is!

Behandelcluster

Tekstueel/
Inhoudelijk
Inhoudelijk

Inhoudelijk

Advies

Toelichting PPC

Gewijzigd
overnemen

Goede aanvulling
waardoor tekst
completer is geworden.
De gewijzigde tekst
vanuit de PPC richt zich
iets breder op alcohol
en drugsgebruik, in
plaats van alleen op
gebruik van lachgas.

Gewijzigd
overnemen

Nieuw voorstel
(combinatie van regel
102 en 103):
“We zetten beleid in om
verslaving aan, en
overmatig gebruik van,
sigaretten, alcohol en
drugs te ontmoedigen
en te verminderen.
Zoals ook het overmatig
gebruik van lachgas.
Daarnaast stimuleren
we een gezonde
levensstijl met aandacht
voor voeding en
bewegen, en stimuleren
we een gezonde
leefomgeving door
onder andere in te
zetten op beleid ter
Goede aanvulling
waardoor tekst
completer is geworden.
De gewijzigde tekst
vanuit de PPC richt zich
iets breder op alcohol
en drugsgebruik, in
plaats van alleen op
gebruik van lachgas.

Hoe ontstond deze evolutie?
De IJslandse wetenschappers hebben geprobeerd de
biochemische processen te ontdekken die de verslaving
veroorzaakten.
Harvey Milkman, Amerikaanse professor psychologie,
vandaag docent aan de universiteit van Reykjavik, is tot de
conclusie gekomen dat de keuze van het soort alcohol of
drugs afhankelijk is van de manier waarop het menselijk
lichaam wordt gebruikt om stress aan te pakken.
Er blijken veel verschillende stoffen te zijn die biochemische
processen in de hersenen veroorzaken, waarvan het lichaam
vervolgens afhankelijk wordt.
De wetenschappers hebben dan gezocht naar acties die
dezelfde processen in de hersenen stimuleren.
Selon Melkman:
′′Misschien ben je afhankelijk van tabak, alcohol, Coca-Cola,
energiedranken en bepaalde voedingsmiddelen....
We hebben besloten om tieners iets beters te bieden.
We ontdekten dat dans, muziek, tekening of sport ook
biochemische processen in de hersenen veroorzaken die

Nieuw voorstel
(combinatie van regel
102 en 103):
“We zetten beleid in om
verslaving aan, en
overmatig gebruik van,
sigaretten, alcohol en
drugs te ontmoedigen
en te verminderen.
Zoals ook het overmatig
gebruik van lachgas.
Daarnaast stimuleren
we een gezonde
levensstijl met aandacht
voor voeding en
bewegen, en stimuleren
we een gezonde
leefomgeving door
onder andere in te
zetten op beleid ter

#

Indiener
52 Hajo
Reurs

Mede
indieners
Nadia Zreik,
Jeroen
Bakker,
Claudia de
Wit, Evie
Rasing

Titel
Rookvrije
zones

132 Juliëtte
Mohan
Ronteltap Verstegen,
Renée de
Zwart, Morillo
Williams,
Danillo
Janssen
88 Roos
Judith
Testmogelijkhe
Beek
Jansen,
den voor soa's
Julian Gijsen, voor iedereen
Benthe
Nijhuis,
Maaike
Posthuma

Van
Tot
Actie
regel
regel
1538
1538 Wijzig

De volgende woorden

Gewijzigde tekst

Toelichting indiener

Daarom willen wij rookvrije zones in parken,
rondom scholen, speelpleinen en andere
plekken waar veel kinderen komen.

Daarom willen wij rookvrije
zones in parken, rondom
scholen, speelpleinen en
andere plekken waar veel
kinderen komen, maar
ook rondom horeca- en
uitgaansgelegenheden.

Veel jongeren komen voor het eerst in aanraking met roken
tijdens het uitgaan. Om de normalisering van roken bij
horeca- en uitgaansgelegenheden tegen te gaan en verder
te streven naar een rookvrije generatie, zou er dus ingezet
moeten worden op het tegengaan van roken in dergelijke
omgevingen.

Behandelcluster

Tekstueel/
Inhoudelijk
Inhoudelijk

1554

1557 Schrap

Zo zorgen we dat kinderen en volwassenen
lekker in hun vel zitten;

(schrappen of alternatieve
tekst)

Lekker in je vel zitten' is niet puur lichamelijk.

Tekstueel

1561

1563 Wijzig

We blijven een voortrekker in de bestrijding
van soa’s en hiv, met als doel om in 2026
geen
1562 nieuwe hiv-besmettingen meer te
hebben. Hiervoor is een goede soa-poli een
belangrijk 1563 middel, naast ook het blijven
uitvoeren van het PreP-programma;

We blijven een
voortrekker in de
bestrijding van soa’s en
hiv, met als doel om in
2026 geen
1562 nieuwe hivbesmettingen meer te
hebben. Hiervoor is een
goede soa-poli een
belangrijk 1563 middel.
De gemeente moet
zorgdragen voor genoeg
en toegankelijke (en
anonieme)
testmogelijkheden voor
soa’s voor iedereen. Ook
moet de gemeente het
Prep-programma blijven
uitvoeren.

Belangrijk om naast het amendement bij het kopje
'Amsterdam weer gay capital' te duiden dat
testmogelijkheden voor soa's voor iedereen zijn (en daarmee
niet geïmpliceerd wordt alsof dit alleen een voorkomend
verschijnsel is van de LHBTI-gemeenschap).

Inhoudelijk
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Advies

Toelichting PPC

Ontraden

Horeca en
uitgaansgelegenheden
zijn gericht op een
publiek van 18 jaar en
ouder. Het creeren van
rookvrije zones rondom
deze
ontmoetingsplekken is
dan ook een maatregel
gericht op het
verminderen van roken
bij volwassenen. De
PPC vindt dat voor het
ontmoedigen van roken
onder volwassen beter
andere instrumenten
kunnen worden
ingezet, die minder als
betuttelend worden
ervaren.

Overnemen Goede inhoudelijke
aanvulling. Deze is
alleen tekstueel
aangepast om te
zorgen voor een betere
samenhorigheid van de
gemaakte punten.

#

Indiener
72 Titus
Vissers

70 Titus
Vissers

Mede
indieners
Eefje van
Kessel,
Madelein van
Woerkom,
Barteld
Nanninga,
Lidwien van
Langen

Eefje van
Kessel,
Madelein van
Woerkom,
Barteld
Nanninga,
Lidwien van
Langen

Titel

Van
Tot
Actie
regel
regel
1575
1576 Voeg
toe

De volgende woorden

Gewijzigde tekst

de volgende bullit:

Buurtteams moeten zich ook effectief kunnen inzetten voor
specifieke doelgroepen zoals jongeren, studenten en
Amsterdammers die de Nederlandse taal niet beheersen of
onvoldoende beheersen.
Dit daar in bepaalde niet Nederlandse culturen problemen
gemedicaliseerd worden en bepaalde oorzaken van
gezondheidsklachten juist weer ontkent worden.
Een voorbeeld is medicalisering van depressieklachten bij
thuiszittende ouder allochtonen ,waardoor wekelijks de
huisarts wordt bezocht omdat depressie niet in de cultuur
bestaat (mag voorkomen). Een tweede voorbeeld is
overgewicht en daardoor veroorzaakte knieklachten, afvallen
is niet bespreekbaar omdat men verwacht een knieoperatie
dekproblemen oplost. De huisarts wordt daardoor frequent
bezocht met verzoek voor verwijzing. En vindt verwijzing
plaats maar geeft de orthopeed aan eerst afvallen dan
verwacht men van de huisarts ene verwijzing naar een
andere orthopeed.
Een derde voorbeeld is dat men voor elke klacht medicatie
verwacht want in land van herkomst wordt elk dokters bezoek
met medicatie afgesloten. Het als zorgverlener niet voldoen
aan die verwachtingen kan vanuit de familie tot bedreigend
situaties leiden

“We zetten in dat bij wijken met veel
anderstaligen, mensen die deze taal
machtig zijn het buurtteam waar nodig
kunnen versterken

arbeidsmarkt
krapte ook in
de ggz

1607

1608 Voeg
toe

Toelichting indiener

Voorlichting en begeleiding in de eigen taal en buurt
awareness creëren helpt om dit soort vragen meer weg te
halen uit de huisartsenzorg, en levert tegelijk specifieke hulp
en aandacht op.
De arbeidsmarkt krapte heeft ook invloedt op de
beschikbaarheid van GGZ medewerkers voor de jeugd GGZ

. "Vanwege de bestaande arbeidsmarkt
krapte bij zorgprofessionals ,waaronder GGZ
professionals, zetten wij ons in om ook deze
doelgroep met speciale woon voordelen,
zoals deze voor leraren zijn gecreeërd, naar
Amsterdam te halen. Daarnaast willen wij
wervings campagnes promoten gericht op
opgeleid worden en werken in de
Amsterdamse zorg.

Behandelcluster

Tekstueel/
Inhoudelijk
Inhoudelijk

Advies

Inhoudelijk

Gewijzigd
overnemen

Toelichting PPC

Overnemen Goede inhoudelijke
aanvulling. Door deze
aanpassing wordt het
punt dat we willen
maken vollediger. Het
punt is alleen tekstueel
aangepast om het
beter te laten
aansluiten.

Het punt om
woonvoordelen te
realiseren staat reeds in
het programma, zie
regel 143. Tevens is
hier reeds een
amendement op (regel
3).
Het inzetten van
wervingscampagnes om
in de Amsterdamse
zorg te werken
ontraden we, omdat we
daarmee stimuleren dat
zorg professionals
ergens anders
vertrekken om in
Amsterdam aan de slag
te gaan. Daarmee
verschuiven we de
problemen.
Het inzetten van
wervingscampagnes
gericht op opleiden is
een mooie aanvulling
op het programma.
Nieuw voorstel:
"We zetten in op
wervingscampagnes
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#

Indiener
71 Titus
Vissers

51 Hajo
Reurs

Mede
indieners
Eefje van
Kessel,
Madelein van
Woerkom,
Barteld
Nanninga,
Lidwien van
Langen

Titel

Nadia Zreik,
Jeroen
Bakker,
Claudia de
Wit, Evie
Rasing

LHBTIQA+
[cluster 3]

huiselijk
geweld

De volgende woorden

Gewijzigde tekst

1) alsook voor voldoende opvangplekken
voor slachtoffers van huiselijk geweld
2) zowel als de expertise van Blijfgroep

1647

1647 Wijzig

LHBTQI

1650

1651 Voeg
toe

1652

1653 Wijzig

• We steunen de vestiging van een tweede
Oranje Huis in Amsterdam waar zorg en
opvang voor slachtoffers van huiselijk
geweld geconcentreerd kan worden
aangeboden. We onderzoeken hoe deze
zorg (voor slachtoffers van huiselijk geweld)
met minder bureaucratische procedures zo
goed mogelijk met een
langetermijnperspectief kan worden
aangeboden en of aanbesteding hiervoor
de juiste procedure is.
We zorgen voor toegang tot de
hulpmiddelen voor hulpbehoevenden om
zelstandig thuis te kunnen wonen (Wmo).

1660

Wijzig

We houden het Wmo-vervoer betaalbaar
voor hulpbehoevenden en begeleiders;

Toelichting indiener

Behandelcluster

Blijfgroep is in Amsterdam naast de opvang van slachtoffers
van huiselijk geweld en mensenhandel ook het expertise
instituut daar waar het gaat om het doorbreken van
(intergenerationeel) huiselijk geweld. Blijfgroep heeft recent
een 6 jaar contract van de gemeente Amsterdam gekregen
om haar taken op dit gebeid uit te oefenen. Om beide
redenen mag dit instituut in onze tekst niet ontbreken

de tekst wordt dan :
“We zetten in op het tegengaan van
huiselijk geweld en kindermishandeling
alsook voor voldoende opvangplekken
voor slachtoffers van huiselijk geweld . We
maken hulporganisatie Veilig Thuis beter
bekend, zetten meer in op samenwerking
tussen diverse hulporganisaties, maken
meer informatiepunten beschikbaar en
bekend onder professionals, en benutten
de ervaringen van pilot Blijvend Veilig zowel
als de expertise van Blijfgroep ”

74 Eefje van Titus Vissers, Een tweede
Kessel
Sjoerd
Oranje Huis in
Warmerdam, Amsterdam
Madelein van
Woerkom,
Barteld
Nanninga

133 Juliëtte
Mohan
Ronteltap Verstegen,
Renée de
Zwart, Morillo
Williams,
Danillo
Janssen
134 Juliëtte
Mohan
Ronteltap Verstegen,
Renée de
Zwart, Morillo
Williams,
Danillo
Janssen

Van
Tot
Actie
regel
regel
1611
1614 Voeg
toe

LHBTIQA+

De meest inclusieve term voor de regenboog gemeenschap
is op dit moment LHBTIQA+. D66 Amsterdam zou deze term
daarom moeten gebruiken, in plaats van LHBTIQ+, waarbij
de a van aseksualiteit nog niet opgenomen is. Dit is
bovendien volledig in lijn met iets dat D66 Amsterdam
benoemt in het concept-verkiezingsprogramma: “Er moet
meer oog zijn voor de verschillende subgemeenschappen
binnen de LHBTIQ+ gemeenschap”.
Bovendien is het belangrijk om consistentie aan te brengen
in het verkiezingsprogramma; op dit moment worden
verschillende termen gehanteerd.
Er is in Amsterdam een Oranje Huis waar (ambulante) zorg
en opvang is ondergebracht. De opvangcapaciteit voor
slachtoffers van huiselijk geweld in dit Oranje Huis schiet
tekort. Daarnaast zijn er 24 opvangplaatsen ondergebracht
op zgn. satelliet woningen in de stad. Deze plaatsen zijn
vanwege onveiligheid niet optimaal te gebruiken. Uitbreiding
van de capaciteit, efficiënter gebruik van elke opvangplaats
en het voorkomen van verhuizingen binnen de opvang kan
gerealiseerd worden met een tweede Oranje Huis in
Amsterdam.

LHBTIQA+

Tekstueel/
Inhoudelijk
Inhoudelijk

Tekstueel

Inhoudelijk

We zorgen voor toegang
tot de hulpmiddelen voor
hulpbehoevende
personen om zelstandig
thuis te kunnen wonen
(Wmo).

Dit voelt ook meer als een bijvoegelijk naamwoord dan de
volledige identiteit van een individu.

Tekstueel

We houden het Wmovervoer betaalbaar voor
hulpbehoevende
personen en begeleiders;

Graag ‘hulpbehoevende’ alleen hanteren als bijvoeglijk
naamwoord. Dit om als D66 inclusief taalgebruik te
bevorderen.

Tekstueel
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Advies

Toelichting PPC

Overnemen Goede aanvulling op
het programma

Goede inhoudelijke
aanvulling op het
programma.

Overnemen Goede inhoudelijke
aanvulling op het
programma.

#

Indiener
54 Hajo
Reurs

4 Charles
Vaneker

Mede
indieners
Nadia Zreik,
Jeroen
Bakker,
Claudia de
Wit, Evie
Rasing

Titel

Guido van
Gaderen,
Vica Reout,
Ruud van
Buren, Robert
Freeken

Amendement
verkiezingspro
gramma
GR2022
Erfpacht

33 Juliëtte
Marjet van
Ronteltap Bezooijen,
Morillio
Williams,
Renée de
Zwart, Shir
Shah Nabi

Overgewicht

Van
Tot
Actie
regel
regel
1671
1671 Wijzig

De volgende woorden

Gewijzigde tekst

Toelichting indiener

obesitas

overgewicht

Vanaf een BMI van 25 hebben volwassenen overgewicht.
Een BMI van 30 of meer geldt als obesitas. In dit deel van
het verkiezingsprogramma wordt ‘minder kans op obesitas’
genoemd als een positief gevolg van beweging. Echter, bij
overgewicht zijn de gevolgen voor de gezondheid al
aanzienlijk: namelijk een verhoogde kans op onder andere
diabetes type 2, een hoge bloeddruk en hart- en
vaatziekten.
D66 Amsterdam zou daarom in het verkiezingsprogramma de
focus moeten leggen op het aanpakken van overgewicht in
het geheel. Dit suggereert een bredere en meer proactieve
aanpak van het probleem dan de term obesitas.
Bron:
https://www.voedingscentrum.nl/encyclopedie/overgewicht.as
pxVuijk

1882

1895 Voeg
toe

D66 maakt zich sterk voor een betere
consumentenbescherming bij erfpacht
waarbij de rechtszekerheid, rechtsgelijkheid,
transparantie en participatie voor
erfpachters beter geborgd worden.

1905

1906 Schrap

Wat ons betreft betaalt de vervuiler en
verdient de vergroener.

Recentelijk (11 oktober) is er een motie over de erfpacht in
de 2e Kamer aangenomen
(https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=
2021Z17679&did=2021D38026), waarin wordt gevraagd
voor een betere consumentenbescherming bij erfpacht
waarbij de rechtszekerheid, rechtsgelijkheid, transparantie en
participatie voor erfpachters beter geborgd worden.
Dit voorstel is door 24 Kamerleden van D66 ondersteund. Ik
zou de strekking van deze motie ook in het
verkiezingsprogramma voor de GR22 willen laten opnemen.
Staat hiervoor al letterlijk in regel 1902.

-
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Behandelcluster

Tekstueel/
Inhoudelijk
Inhoudelijk

Advies

Toelichting PPC

Inhoudelijk

Overnemen Goede inhoudelijke
aanvulling. In lijn met
landelijk en wat D66
Amsterdam betreft
staan de inwoners van
de stad centraal, ook in
het erfpachtdossier.

Inhoudelijk

Overnemen Liever een keer te vaak
dan te weinig, maar
prima om te
verwijderen.

Overnemen Goede inhoudelijke
aanvulling. Door deze
aanpassing wordt het
punt dat we willen
maken vollediger.

