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Stem op 6 april vóór het samenwerkingsverdrag 

tussen Europese Unie en Oekraïne 

Rob Horseling 

Op 6 april stemt Nederland in een referendum over het samenwerkingsverdrag van de  

Europese Unie met Oekraïne. 

De Oekraïense bevolking heeft democratisch in ruime meerderheid voor dit  

samenwerkingsverdrag gekozen. Nu ja-stemmen betekent meehelpen aan de opbouw van 

democratie in Oekraïne, bestrijding van de corruptie , verbeteren van de samenwerking en 

het vereenvoudigen van de handel tussen de Europese Unie en Oekraïne. Dat is zowel in 

het belang van de Europese Unie als de bevolking van Oekraïne.  

Het samenwerkingsverdrag zal de Oekraïense bedrijven dwingen  om aan de Europese 

normen voor b.v. milieu en dierenwelzijn te voldoen. Tenslotte kunnen wij straks als ”goede 

buren” beter meehelpen om Oekraïne in een stabielere positie te brengen en te houden.   

Nee-stemmen negeert de wensen van de Oekraïense bevolking en speelt Poetin in de kaart. 

Het zal worden gezien als het alsnog  instemmen met de illegale annexatie van de Krim door 

Rusland en de strijd van de separatisten voor afscheiding van Oost-Oekraïne.  

De Oekraïners snakken naar een verbetering van de democratie en stabiliteit in hun land en 

met een verwerping van het samenwerkingsverdrag zijn die kansen voorlopig weer 

verkeken.  

 

Er bestaan heel veel fabeltjes rond dit referendum. Er is straks geen sprake van visumvrij 

reizen naar de EU, een visum blijft verplicht en er komt een kort verblijfregeling voor 90 

dagen, er komt dus geen vrij verkeer van werknemers.  

 

Er zou Nederlands belastinggeld naar de Oekraïne gaan, er gaat géén Nederlands 

belastinggeld naar Oekraïne. Dit referendum zou gaan over toetreding tot de EU, het gaat 

beslist niet over  een Europees lidmaatschap van Oekraïne.  
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Alles overziende en afgewogen is er voor de PvdA maar één conclusie mogelijk: 

 

Stem Ja voor het samenwerkingsverdrag tussen Europese Unie en 

Oekraïne. 
Dat komt de bevolking van de Oekraïne , de Europese Unie en Nederland ten goede. 

 

 

Wil je meer weten over de argumenten voor en tegen van het samenwerkingsverdrag, kijk 

dan op onze website: www.amsterdam.pvda.nl/agenda/40725 

 

Uit de afdeling  

Algemene Ledenvergadering PvdA Amsterdam-Oost 

Op 7 april 2016 vindt de Algemene Ledenvergadering van de PvdA Amsterdam Oost plaats. 

De benoeming van een aantal bestuursleden en de vaststelling van de jaarrekening 2015 

staan op de agenda. Tijdens deze ALV zullen we tevens afscheid nemen van twee 

bestuursleden. Ada van Moorst en Hanna Luden zullen na jaren van trouwe dienst aftreden.  

Aansluitend op de ALV is een discussiebijeenkomst georganiseerd onder leiding van 

Raoul Schildmeijer (trekker van het PvdA Thema-team Nieuwe Arbeidsmarkt) over de 

toekomst van de Amsterdamse arbeidsmarkt.  

Datum: donderdag 7 april 2016 

Locatie: Mirror Centre, Ter Gouwstraat 3 (vlakbij het Muiderpoortstation) 
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   Programma: 

 19.00 uur: Inloop met koffie en thee  
 

 19.30 uur:  Aanvang Algemene  Leden  Vergadering 
 
Agenda  
1. Opening en vaststelling agenda 
2. Vaststelling verslag van de ALV van 26 november 2015 
3. Behandeling en vaststelling jaarrekening 2015 
4. Reglementair aftreden bestuursleden Ada van Moorst en Hanna Luden 
5. Benoeming nieuwe bestuursleden 
6. Rondvraag 
7. Sluiting 

 

 20.15 uur: Aanvang discussiebijeenkomst ‘De Nieuwe Arbeidsmarkt’  
 
 

 Na afloop borrel 

Wij rekenen op je komst! 

Het bestuur van de PvdA Amsterdam Oost 
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Thema Algemene Ledenvergadering 
 

Solidair op een nieuwe arbeidsmarkt 
  
Het Thema Team Nieuwe Arbeidsmarkt werkt aan een 

visie op  sociaaldemocratische antwoorden op de 

toekomst van de Amsterdamse arbeidsmarkt. Het team 

heeft vijf leden: Raoul Schildmeijer (trekker), Matthijs de 

Groot, Walter Hoogland, Edith Kuyvenhoven en Maarten 

Vleeschhouwer. Alle vijf actieve leden van de 

Amsterdamse PvdA. 

De arbeidsmarkt zal in toenemende mate te maken krijgen 

met ontwikkelingen als flexibilisering, globalisering en 

digitalisering. Autonome ontwikkelingen en zij zullen 

ingrijpende gevolgen hebben. De eerste aanwijzingen 

daarvan zijn al zichtbaar.  

Meningen verschillen of je optimistisch of pessimistisch 

moet zijn. Optimisten wijzen erop dat in het verleden vaker 

werd gevreesd voor het verdwijnen van werk door 

technologische vernieuwingen, maar de geschiedenis leert 

ook dat er nieuwe banen voor in de plaats kwamen en dat 

de welvaart alleen maar is gegroeid. Pessimisten zeggen dat we nu voor ongekende 

ontwikkelingen staan en dat met name in het middensegment op grote schaal banen 

verdwijnen. Hierdoor ontstaat er druk op de onderkant van de arbeidsmarkt en groeit de 

sociale ongelijkheid.  

Een solidair antwoord, met een faire toekomst voor iedereen, is niet makkelijk te formuleren  

Omdat arbeid centraal staat in de idealen die de partij voorstaat, en we staan voor gelijke 

kansen voor iedereen, geloven wij dat de PvdA in dit proces een pro-actieve rol moet spelen. 

En Amsterdam heeft hier met zijn specifieke economische en maatschappelijke 

karakteristieken bij uitstek mee te maken. De stad kan een voortrekkersrol spelen in het 

profiteren van kansen en het op een andere manier eerlijk delen van de kansen.  

Wat ons antwoord moet zijn, daarover discussiëren we graag met de afdeling Oost op 7 april 

tijdens de ledenvergadering.  

Namens het Thema Team Nieuwe Arbeidsmarkt,  
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Neem een voorbeeld aan Oost! 
 
Harko van den Hende , voorzitter PvdA afdeling  Oost 
 
 
Wat inmiddels genoegzaam bekend is: 
- Steeds meer jongeren met problemen moeten langer wachten voordat ze hulp kunnen 

krijgen; 
- Vele duizenden thuishulpen zijn hun baan kwijt geraakt; 
- In plaats van de beloofde (tien)duizenden banen voor jongeren én ouderen die het op de 

normale arbeidsmarkt moeilijk hebben zijn het er nu een paar honderd; 
- Steeds meer mensen leven langdurig in armoede; 
- Kleine werkgevers lijken minder snel geneigd iemand een vast contract te geven omdat ze 

vrezen voor extra kosten en gedoe bij ontslag; 
- De uitbetaling van budgetten in de zorg en de verrekening van de eigen bijdragen in de 

WMO is nog steeds niet op orde; 
- De hoogte van de eigen bijdrage in de zorg komt voor te veel mensen nog als een 

verrassing; 
- Over de slecht onderbouwde vermindering van het aantal uren huishoudelijke hulp voeren 

burgers nog steeds rechtszaken tegen hun eigen overheid; 
- De decentralisatie in de gehandicaptenzorg lijkt tot aantasting van de kwaliteit van de zorg 

voor de zwakkere groepen te leiden. 
 
Wat we ook al een tijdje weten:  
De PvdA staat historisch laag in de peilingen. 
 
Ik vermoed een verband. 

 
Terwijl wij als partij toch al de hele tijd heel erg geduldig hebben uitgelegd dat alle 
veranderingen die wij in gang hebben gezet - en die bovenstaande effecten hebben gehad - 
noodzakelijk zijn om Nederland economisch sterker te maken. 
 
En elke keer als ik dat hoor denk ik: hoe komt het toch dat wij - ook als partij - 20 jaar de tijd 
nemen voor de beperking van de hypotheekrenteaftrek - en daarbij het effect hiervan op de 
portemonnee van iedereen, dus ook van de hoge inkomens, beperken door de belasting te 
verlagen - en dat wij tegelijkertijd genoegen nemen met een overgangstermijn van 1 of 2 jaar 
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voor de grootscheepse herziening van welzijn en zorg zonder echt te eisen dat eerst de 
uitvoering op orde is. Met als onvermijdelijk gevolg dat wij nu telkens noodmaatregelen 
moeten nemen om het ergste leed te verzachten. Maar dat leed blijft er, zie de opsomming 
aan het begin. 
 
Het gaat er niet eens om of de maatregelen verdedigbaar zijn met een verwijzing van de 
economische toekomst van Nederland. Het gaat er vooral om dat wijzelf het vertrouwen van 
onze kiezers in onze partij hebben kwijtgemaakt. Zij dachten erop te kunnen vertrouwen dat 
zaken die zij belangrijk vinden (zorg, werk, pensioen) bij ons in goede handen waren. En wij 
hebben ze laten zitten, vinden zij.  
 
Neem de verhoging van de pensioenleeftijd. Jaren wordt erover gepraat en dan is het - in de 
beleving van velen - plotseling zover en gaat de pensioenleeftijd omhoog. Een grote 
meerderheid van de werknemers die op de rol staan om binnen afzienbare termijn met 
pensioen te gaan voelen zich overvallen door de maatregel. En heel veel van deze mensen 
zijn (zeer) boos over deze manier van doen. Vooral de mensen die al kampen met 
gezondheidsklachten. Technisch gesproken kan het beleid misschien wel kloppen, maar 
menselijkerwijs? 
 
En nu het toch over pensioen gaat: de dreiging van kortingen op het pensioen bij velen is 
inmiddels bijzonder groot. Een heel belangrijke oorzaak van deze dreiging is de extreem lage 
rentestand. Dat heeft weer te maken met de financiële en economische crisis die al weer 
jaren woedt. De Europese regeringen, dus ook de onze, dragen bij aan deze crisis door te 
blijven bezuinigen. Beleid dat onze minister van Financiën zonder schroom verdedigt. Dat is 
natuurlijk mooi, een heel systematisch beleid. Maar als dat even systematisch leidt tot lagere 
pensioenen van mensen die de afgelopen jaren ook al koopkracht zijn kwijtgeraakt, wie doe 
je er dan op korte of lange termijn plezier mee? Europa? 
Hoe verdedigbaar bepaald beleid misschien ook kan zijn, als je niet weet wat je met je  
besluit aanricht en niet de tijd en de maatregelen neemt om de schade zo klein mogelijk te 
houden, dan heb je een slecht besluit genomen. Zeker als je kunt aan zien komen dat een 
hele grote groep mensen die slecht in staat is om zichzelf te redden last krijgt van jouw 
besluiten. Die last verdedigen met (onder andere) de noodzaak tot bezuinigen is toch wat 
dubieus. Het zijn geen bezuinigingen. Het is het verschuiven van een gezamenlijk gedeelde 
last in de vorm van belasting naar een privé te dragen last in de vorm van eigen bijdragen of 
(meer) uren aan zorg voor je ouders of je buurman. Last die zwaarder gaat drukker op frêle 
schouders. 
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Een uitvoeringsvoorbeeld in het klein op het gebied van jeugdzorg, bij ons in Oost. Mede op 
initiatief van Arjan Miedema, ons duo-raadslid in het algemeen bestuur van Oost, zijn eind 
februari ongeveer alle partijen die bij jeugdzorg betrokken zijn bij elkaar gekomen om na te 
gaan hoe de onderlinge samenwerking en afstemming nu loopt. Dit werd inzichtelijk gemaakt 
aan de hand van twee voorbeelden . Een ervan was een melding van overlast door een 
jongere. De politie stak als eerste haar hand op en ging met deze melding aan de slag. 
Eenmaal klaar met het werk wilde de politie deze “zaak”  doorzetten naar de volgende partij. 
Om dit te doen wilde de politie gaan bellen met een bepaald meldpunt. Directe reactie van 
een aantal andere aanwezigen: dit nummer is al geruime tijd niet meer in gebruik. En zo gaat 
het bij de eerste schakel in de keten al fout. 

 
Een ander voorbeeld, uit het Amsterdamse. Een jaar na de decentralisatie van de jeugdzorg 
deed de Inspectie voor de Jeugdzorg onderzoek naar het functioneren van het nieuwe 
stelsel zoals dat in Amsterdam, onder de naam Veilig Thuis, is opgetuigd. De inspectie had 
veel goeds te melden maar ook op bepaalde punten kritiek. Een van die punten was de niet 
zo snelle en goede afhandeling van (spoedeisende) meldingen over huiselijk geweld.  
Wat schrijft de gemeente Amsterdam in een reactie (behalve natuurlijk dat er maatregelen 
genomen worden om het beter te doen): “De problematiek van huiselijk geweld en 
kindermishandeling benadert Veilig Thuis integraal. Veilig Thuis valt onder de gemeentelijke 
regie en is onderdeel van de brede transformatie in het sociaal domein. Niet alleen Veilig 
Thuis is nieuw maar ook het stelsel waarin Veilig Thuis opereert is nog sterk aan verandering 
onderhevig. Het vergt de nodige tijd voordat de kaders en de samenwerkingsverbanden in dit 
domein zijn uitgekristalliseerd. Hier wordt hard aan gewerkt.”  
Stel je bent op de steeds langere wachtlijst voor jeugdzorg terecht gekomen, je hebt 
problemen met je zoon of dochter en krijgt te horen dat de vertraging komt omdat de kaders 
nog niet zijn uitgekristalliseerd. Zou je dan begrijpend knikken en gerustgesteld afwachten 
wanneer je wel aan de beurt komt? 
 
Je kunt goed beleid slecht uitvoeren. Je kunt ook slecht beleid slecht uitvoeren. In beide 
gevallen heb je een probleem. Als het beleid bestaat uit het grootscheeps verleggen van 
verantwoordelijkheden dan wordt de uitvoering pas echt ingewikkeld. Als de nieuwe 
verantwoordelijken dan niet de tijd krijgen, de tijd nemen en de aandacht hebben voor de 
nieuwe uitvoering, dan is het risico op rotzooi enorm. Daar hebben burgers, onze bewoners, 
direct last van en vooral de burgers die amper een stootje kunnen velen. En misschien nog 
wel funester: het leidt tot onzekerheid en tast het vertrouwen in de overheid aan. Misschien 
zou zo’n bijeenkomst zoals wij onlangs in Oost hebben gedaan verplicht gesteld moeten 
worden voordat beleid echt tot uitvoering wordt gebracht. Zo’n toets op uitvoering biedt 
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natuurlijk geen garantie dat daarna alles goed gaat, maar het legt wel de knelpunten bloot. 
Als je daarna nog niets doet en te onvoorbereid van start gaat dan mag je je gelukkig prijzen 
voor elke stem die je nog krijgt. 

 

PvdA in Amsterdam Oost 

Uit de fractie 

Rebekka Tselms 

Het is inmiddels 2 jaar na de gemeenteraadsverkiezingen van 2014, wat betekent dat de 
helft van de huidige bestuursperiode er alweer opzit. Hoewel de taak- en 
bevoegdhedenverdeling tussen Bestuurscommissie en de Gemeenteraad nog altijd niet op 
alle punten duidelijk is, zijn we inmiddels bedreven geraakt in het focussen op het uitbreiden 
van onze kennis over wat er in ons Stadsdeel gebeurt.  

Een goed voorbeeld hiervan is de “Zorgtafel”, die op initiatief van ons eigen buitengewoon 
bestuurscommissielid Arjan Miedema is opgestart en inmiddels al meerdere keren heeft 
plaatsgevonden. Tijdens de meest recente bijeenkomst is de jeugdzorgketen uitgediept. Aan 
de hand van twee casussen hebben leden van het Algemeen Bestuur, professionals in de 
zorg, politie en ambtenaren van het stadsdeel bekeken wat er gebeurt wanneer politie of het 
stadsdeel een melding binnenkrijgt over jongeren. Of het nou jeugdoverlast of kinderen in 
een moeilijke thuissituatie betreft, veel verschillende partijen werken samen om tot een 
oplossing te komen. In het gesprek zijn knelpunten in de samenwerking aan de orde 
gekomen en is bekeken wat stadsdeel en centrale stad kunnen doen om deze te beperken. 
Omdat wij als Bestuurscommissie de gemeenteraad adviseren bij het vernieuwen van 
bestemmingsplannen is er  door het Algemeen Bestuur recent een schouw georganiseerd in 
de Dapperbuurt. Samen met bewoners en ondernemers zijn leden van de 
Bestuurscommissie de buurt ingegaan en hebben gesproken over woningvoorraad, 
ontwikkelingen rond Basisschool de Dapper en branchering van de winkelstraten in de buurt.  
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Thijs Reuten was hier als portefeuillehouder wonen en buurteconomie natuurlijk bij. 
Op de agenda staat binnenkort een veiligheidsschouw in de Indische Buurt. Sinds vorig jaar 
wordt de PvdA-fractie ondersteund door “buurtvertegenwoordigers” . In veel van de 31 
buurten die er in Amsterdam Oost zijn wonen leden van onze partij die bereid zijn om als  
buurtvertegenwoordiger onze fractie te voorzien van informatie over de problemen die zij in  

 
hun wijk constateren.  Van onze vertegenwoordigers in de Indische Buurt hoorden wij dat er 
vooral op het gebied van veiligheid nog veel te verbeteren valt. Vooral rond het 
Sumatraplantsoen en het Ambonplein voelen bewoners zich nog vaak onveilig. Op initiatief 
van de PvdA-fractie gaan Bestuurscommissie, politie en stadsdeel samen met 
buurtbewoners en ondernemers op zoek naar oplossingen voor onveilige plekken.  
Naast onze aanwezigheid in de wijken vergaderen we natuurlijk ook nog. Zo hebben we 
onlangs gesproken over de toekomst van het gebouwtje tussen het politiebureau in de 
Linnaeusstraat en het Montessori College Oost. Dit gebouwtje, dat vroeger van de DWI was 
staat op een kavel die op termijn ontwikkeld gaat worden. Maar momenteel wordt de locatie 
gebruikt door het Montessori College. Deze school is een van de twee scholen in Amsterdam 
waar kinderen van vluchtelingen naartoe zullen gaan. Omdat momenteel nog niet bekend is 
om hoeveel kinderen het zal gaan, is het nog niet te voorspellen of de school het gebouw 
nodig zal hebben om deze kinderen op te vangen. Onze fractie heeft zich ervoor ingezet dat 
de stad in gesprek blijft met het Montessori  College , zodat er geen capaciteitsprobleem 
ontstaat en er voldoende ruimte zal zijn voor alle kinderen. Pas als dit gegarandeerd is 
kunnen op deze locatie woningen worden gerealiseerd.  
 
 

 Wonen met zekerheid van zorg 

Thijs Reuten, lid dagelijks bestuur stadsdeel Oost 

Het zogenaamde scheiden van wonen en zorg speelt inmiddels een aantal jaren. Het blijft  

merkwaardig dat woord 'scheiden', omdat we juist meer dan ooit moeten nadenken hoe je 

eenvoudig regelt, dat indien je op enig moment onverhoopt zorg nodig hebt,  die juist goed 

en in de buurt te vinden is.  

De veranderingen rond wonen en zorg betekent dat onzelfstandige woonvoorzieningen voor 

ouderen die (nog) weinig zorg nodig hebben langzaam verdwijnen. Er ontstaan nu nieuwe 

vormen van wonen die daar erg op lijken. Het gaat om woonvoorzieningen  waarin ouderen 

wel zelfstandig wonen maar  eventuele zorg in hetzelfde gebouw kunnen afnemen op het 

moment dat ze die nodig hebben. Een voorbeeld daarvan is het Amstelhuis net over de brug 
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in Zuid. Veel mensen willen  ook heel graag zo lang mogelijk  thuis zelfstandig blijven wonen 

en in veel gevallen gaat dat gelukkig ook zonder veel problemen. Met kleine 

woningaanpassingen lukt dat zelfs in wat oudere woningen. Daar moeten we ook meer 

aandacht aan geven. Dat scheelt onnodige verhuizingen en veel mensen willen ook het liefst 

in hun woning blijven als die passend is en als dat ook qua toegankelijkheid kan.  

Waar de PvdA zich vanzelfsprekend mee bezig houdt, ook in Oost, is de groep ouderen met 

een kleine beurs die om gezondheidsredenen van de ene dag op de andere dag moet 

verhuizen of met het oog op de toekomst een andere woning zoeken waar zorg dichtbij in de 

buurt goed georganiseerd is.  Als door omstandigheden snel verhuisd moet worden kan een 

probleem ontstaan omdat je dan aangewezen bent op het -  vaak beperkte - aanbod van 

woningen wat soms leidt tot stevige huursprongen of de noodzaak om te kiezen voor een te 

grote woning waar men eigenlijk niet (meer) op zit wachten. Voor die ouderen proberen we 

te zorgen voor voldoende variatie in de nieuwbouw. Kleinere woningen geschikt voor een 

persoon blijven door beperktere omvang ook in nieuwbouw beter betaalbaar voor ouderen 

met alleen AOW of een klein pensioen.  

Het is verstandig om tijdig maatregelen te nemen, vooral als je huidige woning niet of moeilijk 

aanpasbaar is. Zoek  dan naar een woning die bijvoorbeeld vlakbij een woonservice centrum 

zit, waar je als dat nodig is zorg kunt krijgen.  Voor die mensen proberen we geschikte 

nieuwbouw te realiseren in de buurt van zorgclusters of zoeken we naar nieuwe 

woonvormen. 

Hoewel de omschakeling in Amsterdam wat mij betreft nog te langzaam verloopt zijn er in 

Oost een paar mooie voorbeelden die, uiteraard met steun van de PvdA, de afgelopen jaren  
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zijn gerealiseerd of in voorbereiding zijn. Zorgverlener Amsta heeft de oude locatie in de 

buurt Jeruzalem 'opgeknipt' en recent een vernieuwd deel met zwaardere intramurale zorg 

volgens de nieuwste eisen geopend. Een prachtige moderne kleinschalige voorziening. De 

andere voormalige vleugels worden door een belegger in zorgvastgoed deels omgebouwd 

tot kleinere zelfstandige woningen die Amsta voorlopig zal huren en deels vervangen door 

nieuwbouw met gevarieerde woningen ook geschikt voor ouderen.  

Voor alle bewoners van Jeruzalem geldt dat ze sinds de oplevering van 'blok M' voor zorg en 

ondersteuning terecht kunnen bij een woonservice-centrum op de begane grond van dat 

blok. In het blok zelf - Jeruzalemstaete - zijn sociale huurwoningen gerealiseerd door 

Rochdale en Habion. Ouderen uit Jeruzalem konden er met voorrang in vanwege de ve 

rnieuwing van de omliggende blokken.  

In Oostpoort heeft Habion samen met huurder Amstelring recent een groot blok voltooid in, 

zou je kunnen zeggen, het verlengde van de visie waarmee ooit het Willem Dreeshuis is 

gebouwd is. Het Dreeshuis in Jeruzalem was in de jaren 50 de meest denkbare moderne 

vorm van wonen en zorg. Los van de veranderingen in wonen en zorg voldoet het gebouw 

nu echter niet meer aan de eisen van deze tijd en zal het binnenkort definitief sluiten. Maar 

het gedachtengoed van Drees leeft voort. Amstelring, huurder van het Dreeshuis, huurt in 

het nieuwe hypermoderne blok in Oostpoort een deel van het gebouw voor mensen die 

zwaardere zorg nodig hebben, deels bestemd voor de laatste bewoners van het Dreeshuis. 

Daarnaast zijn er in hetzelfde blok prachtige zelfstandig sociale huurwoningen en 

“middeldure” huurwoningen:  een goed voorbeeld  anno 2016 van wonen en zorg in alle 

denkbare vormen onder een dak. Ook dit gebouw zal voor de omgeving de functie krijgen 

van zorgpunt. Door deze opzet  komen daarvoor geschikte bestaande woningen op enkele 

honderden meters afstand ook in beeld als zeer geschikt voor ouderen en proberen we 

corporaties te bewegen deze betaalbaar te blijven verhuren aan ouderen.  

Op Zeeburgereiland is de bouw gestart van 'Akropolis'. Ook een bijzondere nieuwe 

woonvorm voor ouderen, waar zelfstandig gewoond wordt maar met de nodige 

gemeenschappelijke voorzieningen. In dit gebouw  wonen mensen in verschillende 

levensfasen en met gevarieerde inkomens die elkaar ook kunnen ondersteunen.  
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De komende tijd staat wat mij betreft in het teken van het - hopelijk met nog meer succes -  

overtuigen van met name corporaties maar ook ontwikkelaars van de noodzaak, om ondanks 

het grote aantal kleinere woningen in Amsterdam in de bestaande bouw,  ook in de 

nieuwbouw kleinere levensloop bestendige woningen toe te voegen, liefst in de buurt van 

goede zorgvoorzieningen. De nadruk op nieuwbouw heeft als reden dat de bestaande bouw 

niet altijd goed aanpasbaar is. Ook zou ik graag meer gemengde projecten zien - bestaand 

en nieuwbouw- waar nieuwe vormen van gemeenschappelijk en samen zelfstandigwonen 

ontstaan. Ik denk bijvoorbeeld aan woongebouwen met zowel koop als huur, waar naast 

woningen die bij uitstek voor ouderen geschikt zijn, ook een woningen voor gezinnen in zitten 

die je dan bijvoorbeeld zou kunnen toewijzen aan mensen die het prima vinden om oudere 

buren af en toe te helpen. 

Heeft u goede ideeën over wonen en zorg en nieuwe woonvormen dan hoor ik dat graag. 

Samen en met veel creativiteit gaat het zeker lukken om goed wonen voor iedereen - met de 

zekerheid van zorg - in de buurt toekomstbestendig te organiseren. 
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PvdA Amsterdam 

 

Amsterdam zonder de PvdA in het stadsbestuur 

 

Maarten Poorter, lid  PvdA-fractie gemeenteraad Amsterdam 

 

Als je de PvdA de schuld geeft van alles wat mis is in deze stad, moet je ze óók de schuld 

geven van alles wat deze stad zo mooi maakt. Dit is vrij verwoord een uitspraak van VVD-

wethouder Eric van der Burg. De uitspraak tekent de manier waarop regelmatig in de raad 

over de PvdA wordt gesproken. Maar de uitspraak tekent ook hoe wij als fractie graag over 

onszelf denken: echt niet alles is goed gegaan de afgelopen 70 jaar, en daarom is er des te 

meer reden om te blijven doen wat we altijd al deden: knokken voor een eerlijke, gezonde en 

gelukkige stad. 

We zijn al weer halverwege de zittingsperiode. Een goede moment om de tussenbalans op 

te maken over hoe de stad erbij ligt zonder PvdA in de coalitie. Zoals u gemerkt heeft, de 

stad staat er nog en gaat het Amsterdam op heel veel terreinen voor de wind. 

Werkgelegenheid trekt aan, er wordt meer dan ooit gebouwd, de toeristen staan in de rij en 

Amsterdammers waarderen hun buurt met steeds hogere cijfers. Het zijn resultaten waar de 

huidige coalitie op voortbouwt, maar waar de basis jarengeleden al voor is gelegd.  

De fractie wil de huidige coalitie steunen waar we kunnen. We hebben de afgelopen jaren 

meegestemd met voorstellen waar we ons goed in konden vinden (zoals het armoedebeleid 

de duurzaamheidsplannen, de lerarenbeurs) en tegengestemd op beleid waar we echt niet 

mee kunnen leven (zoals de nieuwe regels rondom het kunstenplan, de prestatieafspraken 

met woningbouwcorporaties en de uitverkoop van maatschappelijk vastgoed). We blijven elk 

voorstel inhoudelijk beoordelen met als criterium: wordt de stad hier beter van? Worden 

Amsterdammers hier gelukkiger van?  

Een belangrijk strijdpunt van de fractie is dat Amsterdam een ongedeelde stad moet blijven. 

De snelle afname van de voorraad sociale huurwoningen door beleid van de coalitie en de 
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corporaties is een grote zorg. Het wordt steeds moeilijker voor starters een huis te vinden in 

het sociale segment. Steeds meer geboren Amsterdammers zoeken hun heil buiten de stad, 

terwijl AirBnB alleen maar groeit.  

We hebben ons de laatste tijd bijvoorbeeld druk gemaakt over de snelle veranderingen in 

oude volksbuurten als de Pijp, waar buurtbewoners alarm slaan over de verkoop van vele 

sociale huurwoningen. Door het liberaliseren van sociale huurwoningen verandert het DNA 

van buurten onomkeerbaar.   

De komende twee jaar zullen we scherp blijven letten op de uitvoering van alle plannen die 

de coalitie tot nu toe heeft gemaakt. D66 heeft miljoenen extra voor onderwijs gekregen, 

maar afgelopen jaar bleef miljoen op de plank liggen omdat wethouder Kukenheim het niet 

kreeg uitgegeven aan de leraren Beus. SP-wethouder Vliegenthart krijgt zijn extra miljoenen 

voor armoedebestrijding niet uitgegeven.  

Gaan buurten veranderen door de komst van free zones (straten waar bestemmingsplannen 

en andere regels worden vrijgegeven om ondernemers de ruimte geven om te 

ondernemen)? Gaat het lukken om de balans in de stad te bewaken en te voorkomen dat de 

binnenstad nog drukker wordt, of overwint het marktdenken van D66 en de VVD?  

 

En gaat het college de wijkzorgteams echt tot een succes maken en ervoor zorgen dat er 

geen Amsterdammers in kou komen de staan?  

De echte balans kunnen we pas over twee jaar opmaken. Tot die tijd blijven wij de coalitie 

kritisch volgen, en tegelijk laten zien hoe wij de Amsterdam zien: een eerlijke stad, een 

gezonde stad en een stad met een betere balans tussen wonen, werken en toerisme.  
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PvdA landelijk 
 
 

Congres 13 februari 2016: Hoeveel waarde heeft Van 
Waarde? 
 
Peter de Jong, congresafgevaardigde Oost 

 
 
Een congres van de PvdA in het jaar dat we 70 jaar bestaan, heeft natuurlijk iets 
feestelijks, hoewel… Valt er wel wat te vieren en hoe ziet onze Sociaal Democratische 
toekomst er uit met een prognose van 8-10 Tweede Kamer zetels? Inderdaad geen wenkend 
perspectief, maar gelukkig is er nog steeds heel veel om trots op te zijn binnen de PvdA en 
we hebben nog een heel jaar tot de verkiezingen in 2017. 
 
Een huishoudelijk congres deze keer, met veel (beleids)verslagen, moties en toespraken, 
maar ook belangrijke aanpassingen in de reglementen om meer ledendemocratie mogelijk 
te maken. Tijdens dit congres hebben we een aantal belangrijke stappen gezet in de 
invoering van meer directe ledendemocratie; een proces waar de PvdA – mede door 
Amsterdamse initiatieven zoals het ledenpanel - nu echt vaart mee gaat maken. 
 

 
Hoe was het nu ook al weer met dat Van Waarde rapport en de uitwerking daarvan?  
Even een opfrisser.  
 
Het Van Waarde rapport en de resolutie die er uit voort kwam, is vooral een aanzet om 
dingen anders te gaan doen en bevat een flink aantal geactualiseerde opvattingen over 
economie, staat en gemeenschap, bestaanszekerheid, werk, verheffing en binding.  



 
 

ROOST april 2016     pagina     18 
 

Stuk voor stuk bekende onderwerpen op de 
sociaal democratische agenda want met de 
“oude” sociaaldemocratische waarden is 
namelijk nog steeds niets mis, maar nu wel 
geactualiseerd en gemoderniseerd: sociaal 
democratie voor de 21e eeuw.   
 
In combinatie met een flink aantal 
voorstellen uit het rapport Melkert (over 
een herbezinning op ons economische 
denken) kan dit wel degelijk leiden tot een 
duidelijker koers van de partij waarin onze 
aloude maar aan de actualiteit aangepaste 
uitgangspunten duidelijk herkenbaar zijn. 
Op twee terreinen herken ik deze 
vernieuwde koers al heel duidelijk en dat is 
op het terrein van duurzaamheid, groene 
economie en milieu en in ons standpunt 
over het marktdenken. 
 
Hoewel de beknopte voorstellen en 
stellingen in de resolutie niet altijd recht 
doen aan de nuances van het uitgebreide 
rapport (zelfde probleem als met het 
rapport Melkert) zie ik voldoende concrete 
uitgangspunten voor ons sociaal 
democratische kompas voor de komende 
jaren. Veel van die onderwerpen zullen we 
dan ook terug moeten vinden in ons verkiezingsprogramma voor 2017-2020.  Eenieder die 
geïnteresseerd is in de uitwerking van de vernieuwde uitgangspunten uit het Van Waarde 
rapport, raad ik aan de vorig jaar door het Congres vastgestelde (beknopte) resolutie te 
lezen. En verder moeten we er natuurlijk in de dagelijkse praktijk vooral zelf mee aan de 
slag: Alles Van Waarde is immers weerloos nietwaar? 
 
Vooruitlopend op de besluitvorming tijdens dit congres over de wijzigingen van de statuten 
en reglementen heeft het partijbestuur met een aantal pilots rond de ledendemocratie 
geëxperimenteerd. Om stemmen door leden die niet in Amersfoort aanwezig waren 
mogelijk te maken, was een specifieke digitale stemapplicatie ontwikkeld, waarmee én 
het stemmen in de congreszaal én daarbuiten tegelijkertijd plaatsvond. Onder andere de 
motie ‘Vijf voor twaalf voor Van Waarde’, waarin het Partijbestuur werd opgeroepen nog 
meer vaart te maken met de uitvoering daarvan, werd met deze nieuwe manier van 
stemmen door de leden aangenomen. 
 
Als Amsterdamse leden kunnen wij terugzien op een goed congres. Opnieuw kunnen we 
trots zijn op de inbreng die we als Amsterdamse afgevaardigden hebben gehad en de 
resultaten daarvan. Nu we ons als afgevaardigden met de invoering van de nieuwe 
ledendemocratie zelf hebben afgeschaft (!) gaan we de komende tijd met de voormalige  
Amsterdamse congresafgevaardigden brainstormen hoe we in Amsterdam voortaan de 
voorbereidingen voor het congres en de politieke ledenraden gaan doen, nu er geen 
afgevaardigden meer bestaan. We zullen hiervoor een voorstel maken voor de 
afdelingsbesturen, waarin voortgeborduurd wordt op de huidige samenwerking in de stad, 
want die bevalt ons nog steeds heel goed. 
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Niet leuk maar noodzakelijk 
 
Jan Sluiter, redactie 
 
In Buitenhof van 20 maart 
vroeg journalist Pieter Jan 
Hagens aan  Lodewijk 
Asscher of het verstandig was 
om met de VVD te gaan 
regeren. Asscher reageerde 
door te zeggen: “Het was 
geen luxe keuze……het was 
niet leuk….maar wel nodig.  
 
Nederland bevond zich in 
2012- in een diepe 
internationale financieel 
economische crisis, die 
uiteindelijk  ongeveer 8 jaar 
zou duren. En nog is er 
onzekerheid. De uitkomst van 
de verkiezingen in 2012 was 
dat er twee grote partijen 
waren ontstaan die samen een ruime meerderheid vormden. De PvdA had kunnen kiezen 
voor een vrijwel uitzichtloze - een andere coalitie was vrijwel onmogelijk - langslepende 
formatie. Dat hebben beide partijen niet gedaan. VVD en PvdA hebben hun 
verantwoordelijkheid genomen en hebben dit tegen alle verwachtingen en voorspellingen in 
waargemaakt en volgehouden. 
 
Beide partijen waren gemotiveerd om eigen doelstellingen te realiseren maar vooral ook om 
het land er weer boven op te helpen. Dat laatste is gelukt. Noodzakelijke maar pijnlijke 
hervormingen en bezuinigingen zijn gerealiseerd. Nederland groeit weer en dat is de 
absolute voorwaarde om noodzakelijk (sociaal en activerend) beleid te kunnen financieren. 
 
Maar we hebben ook gezien hoe moeizaam dit is gegaan, vooral omdat de coalitie 
afhankelijk is van oppositiepartijen, die - ook al  zijn ze het op hoofdlijnen eens met het beleid 
- het de regering effectief heel moeilijk hebben gemaakt. Het mocht geen zegetocht worden 
van het kabinet. En dat is het ook niet geworden, voor een belangrijk deel door 
opportunistisch en populistisch oppositie gedrag maar ook door zelf soms niet goed te 
opereren (Plasterk, Teeven, Weekers, Opstelten, Mansveld). 
Maar het tering naar nering zetten heeft- ondanks dat ,door de PvdA inbreng, maatregelen 
zijn verzacht en kwetsbare groepen zoveel mogelijk zijn ontzien – natuurlijk veel pijn gedaan. 
De werkeloosheid nam toe, het inkomen werd minder en er werd een groter beroep gedaan 
op de burgers zelf.  Ook de pensioenen kwamen/komen, als gevolg van de internationale 
financiële crisis onder druk te staan. Kortom, onzekerheid. 
 
Daarnaast nam in de afgelopen jaren ook de algemene onzekerheid toe door de 
toegenomen spanningen tussen Europa en Rusland als gevolg van de opstand in Oekraïne, 
het oorlogsgeweld in het Midden Oosten en het optreden van de fundamentalistische 
radicale islam. Er ontstonden enorme vluchtelingenstromen richting Europa . 
 
Bij grote onzekerheid regeert de angst, staat het verstand stil en trekken mensen zich terug 
in eigen kring. Zorg dat je houdt wat je hebt. 
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Kortom er zijn op dit moment  vele factoren die van invloed zijn op hoe men een regering 
beoordeelt. Veel zaken zijn niet snel te beïnvloeden. 
 
Terugkijkend is het m.i. vooral van belang om de vraag te beantwoorden of de PvdA in 
voldoende mate sociaal democratische doelstellingen heeft kunnen realiseren.  
Dat is behoorlijk concreet en nauwkeurig vast te stellen. De beoordeling in welke mate dat 
voldoende wordt bevonden blijft natuurlijk altijd een persoonlijke beoordeling. 
ROOST heeft al diverse keren een overzicht gegeven van de sociaal democratisch 
resultaten van dit kabinet tot nu toe. In de volgende  ROOST zullen de resultaten weer zo 
concreet mogelijk worden geactualiseerd. Natuurlijk  zou het beleid progressiever zijn 
geweest als er nog een progressieve partij aan de regering had deelgenomen. Maar dat was 
helaas de situatie niet. 
 
Wat ik betreur is dat partij en fractie zich zodanig hebben vastgebeten in dit kabinet dat in 
onvoldoende mate sociaal democratisch doelstellingen - die eigen zijn aan de partij, waaraan 
de partij zijn identiteit ontleent en die beslist niet gerealiseerd kunnen worden binnen de 
huidige coalitie - krachtig zijn verwoord. Het gaat hierbij om doelstellingen inzake milieu, 
duurzaamheid, inkomensongelijkheid, oneigenlijke beloningen,  de kloof tussen rijk en arm, 
zorg voor kwetsbare groepen. Dat zou alsnog krachtig opgepakt moeten worden. 
 

 
 
U kunt ook telefonisch of per e-mail het ombudsteam bereiken voor nadere informatie en/of een 
afspraak. Het team is te bereiken onder: Tel.:020 2044529 of per mail: ombudsteam@postlijst.nl  
 
Spreekuren: Woensdag 6 april Stadsdeelhuis  16:00 tot 17:00,Woensdag 13 april Willem 
Dreeshuis  14:00 tot 15:00, Donderdag 21 april Stadsdeelhuis  19.00 tot 20.00, Woensdag 4 mei 
Stadsdeelhuis  16:00 tot 17:00, Woensdag 11 mei Willem Dreeshuis  14:00 tot 15:00, Donderdag 19 
mei Stadsdeelhuis  19.00 tot 20.00. Het Dreeshuis is er niet meer. Hiervoor wordt een oplossing 
gezocht. Zie op de website Pvda Amsterdam oost. 
  

mailto:ombudsteam@postlijst.nl
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SOCIAAL DEMOCRATISCH  RESULTATEN 

HUIDIGE REGERING  

1. Economie groei zet versneld door in 2015. 
2. Door goed financieel en economisch beleid - waaronder helaas de 

noodzakelijke bezuinigingen - kunnen burgers nu profiteren van de 
economische groei: belastingverlichtingen en tegemoetkomingen. 

3. Werkeloosheid daalt en er ontstaat weer banengroei. 
4. Belastinghervormingen met gunstige effecten voor lage inkomens 
5. De woning markt herstelt zich. Meer woningen gekocht en verkocht. 
6. Hervorming van het hypotheekrenteaftreksysteem dat hogere inkomens 

bevoordeelde. 
7. Uitvoering kinderpardon. 
8. Een buitenschuld verblijfsvergunning voor mensen die wel terug willen 

maar niet kunnen. 
9. Terugdraaiing bezuinigingen op financiering rechtsbijstand voor 

asieladvocaten.  
10. Invoering strengste bonuswetgeving van Europa. 
11. Topinkomens begrensd: Wet Normering Topinkomens. 
12. Alle inkomens uit belastinggeld onder de Wet Normering Topinkomens 
13. Lagere inkomens worden ontzien, hogere inkomens dragen bij. 
14. Alleenstaande ouders-minimum gaan er meer dan tien procent op vooruit! 
15. Uitkeringen en de AOW stijgen mee met de inflatie. 
16. Bijstandsgerechtigden gaan gemiddeld evenveel vooruit als werkenden. 
17. Einde van de nullijn voor ambtenaren! 
18. Veel  extra geld voor armoedebestrijding. 
19. 1200 miljoen voor banenplannen in diverse sectoren 
20. Regeling gelijk loon voor gelijk werk in Nederland en in Europa 
21. 125.000 extra banen voor mensen met een beperking. 
22. Wetgeving voor meer kansen op een vaste baan. 
23. Doorstroming bij sociale huurwoningen door  aanpak scheef wonen. 
24. Mega-operatie: organisatie van de zorg in de buurt. De mens centraal. 
25. Sociaal leenstelsel met zeer redelijke afbetaling naar draagkracht. 

26. Er komen 3000 extra leraren 

27. 689 miljoen voor lerarensalarissen, vermindering werkdruk en scholing 
28. Terugdraaiing  bezuinigingen op het passend onderwijs. 
29. Langjarig energieakkoord dat tevens15.000 banen creëert  
30. In 2020 komt veertien procent van de energie uit duurzame bronnen. 
31. Kolencentrales worden gesloten en er komen windparken op zee. 
32. Decentrale opwekking van duurzame energie wordt gestimuleerd.  
33. Burgers  krijgen belastingkorting voor zonnepanelen en windmolens. 
 

 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/beloningen-bestuurders/topinkomens-overheid
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