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Zomerbijeenkomst 
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Vrijdag  26 juni 
 

Iedereen is welkom vanaf  20.00 uur 
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Iedereen is van harte welkom! 
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Regeren in een moeilijke tijd 

 
Jan Sluiter 

 
De Roost van maart 2015 stond in het teken van de verkiezingen voor de Provinciale Staten.  

We maakten de politieke balans op: Wat heeft de PvdA gepresteerd op stadsdeel-, stedelijk-, 

provinciaal- en vooral op landelijk niveau?  

 

Goede resultaten  

We hebben kunnen laten zien dat de resultaten van het kabinetsbeleid heel goed zijn. Door 

tal van maatregelen wordt de pijn van de crisis verzacht vooral voor de kwetsbare groepen 

en de lagere inkomens. Er is fors geïnvesteerd in  banenplannen en armoedebestrijding. 

Lagere inkomens worden ontzien, hogere inkomens dragen meer bij. Er wordt een omslag 

bewerkstelligd naar meer vaste banen, minder (baan)onzekerheid. Er is een breed gedragen 

energieakkoord afgesloten. De strengste bonuswetgeving van Europa is ingevoerd.  

Daarnaast ziet iedereen dat er op vijf terreinen een gigantische en noodzakelijke 

(hervormings-) klus geklaard wordt en dat hiervoor - wat niemand voor mogelijk had 

gehouden in de huidige moeilijke politieke constellatie - draagvlak is gevonden. En zelfs de 

belastinghervormingen worden nu meegenomen! Doordat de economie weer gaat draaien 

neemt de werkgelegenheid snel toe. Een geweldige prestatie. 

Maar de waardering van de burger blijft vooralsnog uit. 

 

Nog geen waardering door de 

kiezer 

Hoe komt het dat kiezers zich 

hebben afgekeerd van de PvdA 

- en in mindere mate van de 

VVD- terwijl er in moeilijke 

omstandigheden wel heel 

goede resultaten worden 

behaald? 

 

Mogelijke oorzaken 

 Door de deelname van de 

PvdA aan de regering  is 

de pijn van de crisis met name voor kwetsbare groepen verzacht maar niet geheel 

weggenomen. Er wordt pijn geleden en dat wordt de PvdA aangerekend. Minder erg 

wordt ook als erg ervaren. 

 Van meet af aan heeft met name de SP luid verkondigd - door de media sterk 

geventileerd - dat de PvdA door te regeren met de VVD rechts neo-liberaal beleid  aan 

het uitvoeren is. En aldus bestempelt de SP nu al 2 jaar voortdurend en bij voorbaat 

alle maatregelen van dit kabinet als neo-liberaal rechts VVD beleid. Over populisme 

gesproken!  Onderzoek wijst uit dat negatief etiketteren - helaas - wel effect blijkt te 

hebben.  



 
PvdA Amsterdam Oost                                             juni 2015                                                    pagina   3 

 In de praktijk blijkt dat oppositiepartijen vaak instemmen met het beleid van het kabinet 

maar om dit te verhullen zoekt de oppositie naar andere  wegen om het succes van de 

regering te demonteren. En dat lukt aardig. Niet de inhoud van het beleid wordt 

aangevallen maar het proces. “Het duurt allemaal te lang, beleid is misschien wel goed 

maar de uitvoering deugt niet, allemaal achterkamertjes politiek, we worden er niet bij 

betrokken, jullie verergeren de crisis, etc, etc “. De oppositie kan de ruimte nemen om 

zo sterk te bruuskeren omdat  het kabinet de oppositie ook nodig heeft i.v.m. het 

bereiken van meerderheden in de 1e kamer. Een lastig dilemma. Mede door deze 

strategie  is het  beeld over dit kabinet niet  "Knap dat jullie dit presteren", maar "Wat 

een struikelpartij maken jullie ervan”. Hoe dit te keren? 

 Dit kabinet heeft een andere dan de gebruikelijke weg gekozen. In deze coalitie zijn 

niet alle onderwerpen tot een  compromis teruggebracht maar is er uitgeruild. PvdA en 

VVD hebben afgesproken op welke terreinen zij meer ruimte kunnen nemen om een 

eigen links of rechts beleid ten uitvoer te brengen. Dit biedt - was de verwachting - 

meer mogelijkheden voor eigen profilering. Het zou kunnen zijn dat deze afspraak 

beter werkt voor de VVD dan voor de PvdA. Linkse kiezers  houden de PvdA ook zeer 

verantwoordelijk voor de rechtse initiatieven van het kabinet. Het vluchtelingen beleid, 

dat zwaar weegt voor de PvdA, is daar een goed voorbeeld van.  

 Fractie en partij dragen onvoldoende sterk en overtuigend de sociaal democratische 

resultaten van het kabinet uit. Het is daar wel erg stil en voorzichtig . Hoeveel 

aansprekende personen zitten er in de fractie? Maar misschien moet  het onbevangen 

claimen van succes en het attaqueren van criticasters vooral in het laatste jaar 

gebeuren, als de resultaten er staan en men niet meer zo gebonden is? 

 

Wouter Bos 

Een meer fundamentele analyse kunnen we lezen in de columns van Wouter Bos in 

Volkskrant. (Ruimte op links 1 en 2) 

 

Een korte samenvatting 
 “ Geen enkele grote sociaal democratische partij in West-Europa heeft recentelijk de electoraal neerwaartse 

trend kunnen keren met een ruk naar links. Misschien moeten zij concluderen dat ze niet meer in staat zijn de 

belangen van hun traditionele vleugels op een noemer te brengen : middenklasse en lagere klasse, werkenden 

en werkelozen, kosmopolieten en nationalisten, moderniseringswinnaars en moderniseringsverliezers” 

Wouter heeft deze conclusie heel lang niet willen trekken maar neigt er nu  wel toe. Hij  vraagt zich daarbij af wat 

dit betekent voor de strategie van 

sociaaldemocratische partijen? 

 

Wouter ziet 4 mogelijke strategieën 

en voorziet die van commentaar. 

 

1. Ga door op de huidige 

weg en leg het nog eens uit. 

Wouter ziet hier weinig heil in. Het 

kiezersbestand is te versplinterd, 

de belangen lopen te ver uiteen. 

Dit is z.i. de strategie van de 

ontkenning. 

 

2. Organiseer een ruk naar 

links. Dit vindt Wouter een 

legitieme keus maar electoraal 

kansloos. 
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3. Zoek ruimte op rechts, richt je vooral op de linkse intellectuelen. Ook deze weg ziet Wouter niet als 

kansrijk. ‘Zo’n partij hebben wel al. 

 

4. Koester het klassieke sociaaldemocratische ideaal maar accepteer dat het door meerdere partijen 

uitgevoerd kan worden; zoek daar samenwerking mee. D66 en de SP zouden in deze visie vooral hun eigen ding 

moeten blijven doen. PvdA en GroenLinks (nee, niet fuseren!) zouden ruimte moeten pakken voor een eigen 

verhaal over een vrije en veelkleurige samenleving, een duurzame, gemoderniseerde economie en een eerlijke 

verdeling van lasten en lusten; zonder het verhaal meteen weer af te zwakken uit angst kiezers te verliezen aan 

D66 of SP.’ 

 

Een tekst om over na te denken. De plek die Wouter toedicht aan de PvdA (en Groen Links)  

in strategie 4 sluit wel aan bij de huidige PvdA maar zou toch nog goed doordacht moeten 

worden. Wat is in strategie 4 bijvoorbeeld voor de PvdA de aansprekende  en  

onderscheidende kern en is die echt onderscheidend, vooral voor de kiezer?  

 

Misschien is echter ook wel enige relativering op z’n plaats want een aansprekende  

partijleider - zie Kok, Bos, Cohen, Samsom - blijkt instaat de genoemde versplintering in een 

klap te kunnen overbruggen.  

 

Maar op dit moment staat de PvdA  echter voor de uitdaging een strategie te bedenken om  

het succesvolle beleid van de afgelopen jaren te verzilveren. De uitgangspositie daarvoor is 

goed. Na jaren van noodzakelijke forse bezuinigingen is de schatkist zodanig op orde dat de 

burgers mee kunnen profiteren van de aantrekkende economie. Als ook dat op een sociaal 

rechtvaardige wijze gebeurt zullen kiezers het belang van een PvdA in de regering zien en 

waarderen. 

 

 

Hoe maken we Nederland weer sterker en socialer? 
 

Roos Vermeij, 2e Kamerfractie PvdA  

  

Onlangs kreeg ik een speldje van Diederik Samsom, 

omdat ik 25 jaar lid ben van de Partij van de Arbeid. In 

die afgelopen 25 jaar heb ik mijn partij in 

voorspoedige tijden gezien, maar ook in tijden dat het 

moeilijk was. Sterker nog, ik ben lid geworden in de 

tijd dat Kok het zwaar had met de WAO-crisis. Na de 

verkiezingen in maart en wanneer ik de huidige 

peilingen zie denk ik aan één ding: een uitdaging. Ik 

zie het als een uitdaging om het vertrouwen van 

mensen in de Partij van de Arbeid te herstellen om zo 

dit vertrouwen in de toekomst terug te betalen met 

beleid waarin de nadruk ligt op de sociaal 

democratische waarden. Ik wil dat mensen, net als ik,  

trots zijn op mijn club (PvdA) en eventueel  wederom lid worden  van deze partij. 

Vorige week publiceerde het CBS positieve berichten over de Nederlandse economie.  De 

werkloosheid neemt dit jaar af tot 7,0% en volgend jaar tot 6,7%. Dat betekent 20.000 minder 

werklozen dit jaar en 35.000 minder werklozen volgend jaar. Daarnaast neemt de koopkracht 
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van huishoudens weer toe en worden er weer huizen verkocht. Dit is natuurlijk positief 

nieuws, maar helaas niet voor iedereen in Nederland.  Voor onze ministers en onze partij 

betekent dit één ding: kei hard door blijven werken en onuitputtelijke inspanning leveren voor 

de mensen die het echt nodig hebben in onze samenleving. 

Maar waar de oplossing voor het 

probleem zit, zit tegelijkertijd ook de 

oorzaak van de tegenvallende 

waardering. Onze verdiensten worden in 

deze tijd  uitgedrukt in cijfers, statistieken 

en doelstellingen. Beleid en besturen 

wordt gezien als een  rationeel  product 

dat in getallen beoordeelbaar en  

afrekenbaar moet zijn. Dit is echter een 

afstandelijke vorm van  politiek bedrijven 

wat niet tastbaar is voor mensen en een 

beeld schept wat niet altijd herkenbaar is. 

Het is weer tijd om af te stappen van het 

rationele en over te gaan naar het 

sociale, naar een  herkenbare 

werkelijkheid. En politiek  bedrijven op het 

niveau van waarden.  

 

 

Burgers willen twee dingen: 

 1) gehoord worden door de politici  

 2) help ons (financiële) zekerheid terug te krijgen.  

 

Hierom ben ik lid van de Partij van de Arbeid.  

Dat betekent voor ons politici dat wij er keihard voor 

moeten werken om basiszekerheden  voor mensen te 

garanderen en om sociaal democratische waarden 

van onze samenleving te versterken.  

 

Afgelopen weken namen wij een standpunt in over het 

minimumjeugdloon. Jongeren die vanaf hun 18e aan 

het werk zijn en niet onder een cao vallen, krijgen in 

Nederland een deel van het  minimumloon. Voor een 

18 jarige betekent dit bij voltijds werken nog geen 700 

bruto per maand. Als je daarvan moet leven en al je 

lasten moet betalen, is dat best lastig. De actie die 

young&united voert voor leefbare lonen is 

indrukwekkend. De PvdA fractie steunt deze actie, 

met collega’s van GroenLinks en de SP. 

Het beeld en de houding  uitdragen van sociaal 

democratische waarden doe ik niet alleen. Alle 

woordvoerders in Tweede Kamer, sociaal 

democratische wethouders, onze ministers,  

vrijwilligers en de “normale” PvdA’er op straat moeten 
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deze sociaal democratische houding aannemen. Wees trots op de resultaten van nationaal 

of lokaal beleid. Claim deze successen en wees trots om een PvdA’er te zijn.  

Om Nederland weer Sterk & Socialer te maken begint het eerst bij onze eigen positie. Waar 

staat de PvdA voor en wat is het perspectief,  wat willen wij mensen bieden? Wanneer wij als 

partij de kern weer hebben gevonden is het noodzakelijk dat we deze  steenvaste sociaal 

democratische houding aanhouden die als een rots in branding staat voor de mensen die het 

nodig hebben in Nederland.  

 

 

Strategisch stemmen 
 

Daan van Alten 

 

Met mijn stemgedrag bij verkiezingen is het raar gesteld. Ik ben geen lid van een partij, maar 

het meest voel ik me verwant met GroenLinks. Toch stem ik al jaren - om zogenaamd 

strategische redenen - op de Partij van de Arbeid.  

Mijn vriend Jan Sluiter ken ik al vele jaren niet anders dan als trouwe aanhanger van de 

PvdA. Hij wist van mijn stemgedrag en vroeg: wat moet de PvdA doen om jou voor die partij 

te laten kiezen? Het viel nog niet mee om die vraag te beantwoorden. 
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Arbeid 

Bij het woord ‘Arbeid’ moet ik denken aan de trend om de mensheid in tweeën te delen: de 

armen met slecht betaald en vaak vervelend werk of werkloos, en de rijken met leuk en goed 

betaald werk. Wat doet de PvdA tegen zo’n soort tweedeling van de samenleving? 

Wil de PvdA mij verleiden om op haar te stemmen, moet ze laten zien dat ze dit probleem 

serieus neemt en er een heldere oplossing voor biedt. Graag hoor ik dan hoe superrijken 

echte belasting gaan betalen, welke rol het ‘basisloon’ hierin zal spelen. 

 

Duurzaam 

Duurzaamheid en milieu zijn thema’s van GroenLinks, maar ik neem aan dat ook de PvdA 

het milieu hoog op de agenda zet. Het is een lange-termijn-thema, dus electoraal niet erg 

hot, maar ik wil dat niet alleen mijn kleinkinderen, maar alle aardebewoners schone lucht 

kunnen inademen en schoon water kunnen drinken, dat er voldoende voedsel van goede 

kwaliteit geproduceerd kan worden en dat vooral goedkope zonne-energie wordt benut. Ik 

zal nooit stemmen op een partij die niet een helder en mij aansprekend standpunt inneemt 

over dit thema. 

Dat standpunt zou dan m.i. vooral innovatief wetenschappelijk onderzoek moeten 

ondersteunen, waarin allerlei nieuwe ideeën onderzocht en uitgeprobeerd worden. Dat 

gebeurt al in Delft, Eindhoven enz. De PvdA zou bij mij hoog scoren als ze publiek pleit voor 

uitbreiding van zulk innovatief onderzoek.  

 

Vrije markt 

In de jaren negentig overheerste het geloof in de heilzame werking van de vrije markt zelfs 

bij de PvdA. Inmiddels is wel duidelijk wat er waar is van de zelfregulerende kracht van de 

vrije markt. Het is duidelijk dat de overheid moet reguleren. Als de PvdA haar eigen keuzes 

van toen niet duidelijk van zich afschudt, is de kans heel klein dat ik nog op de PvdA zal 

stemmen.  

Ik ben niet voor 

staatsbedrijven, maar vind dat 

voorzieningen waar iedereen 

recht op heeft (water, zorg, 

openbaar vervoer, e.d.) niet  

gestuurd moeten worden door 

de wetten van de vrije markt 

maar  door wetten en 

handelingen die het algemeen 

belang dienen.  In het 

verlengde daarvan  behoren 

bedrijven of banken waarmee  

slecht gaat en bij de overheid 

aankloppen,  gebonden te 

worden  aan maatschappelijke 

en ethische waarden en normen.  

 

Solidariteit en rechtvaardigheid 

Wat bedoelt de PvdA precies met ‘sociaaldemocratie’? Is dat zoiets als: het omgekeerde van 

‘het recht van de sterkste’? Met de  PvdA  ben ik het eens dat  in onze maatschappij 

iedereen de vrijheid moet hebben om zich te ontwikkelen, om te ondernemen, om geld te 
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verdienen enzovoort. Maar  de PvdA zou krachtiger moeten uitdragen dat niet iedereen 

dezelfde kansen meekrijgt, dat mensen ook geluk of pech kunnen hebben, dat er ook altijd 

zwakken in de samenleving zijn die geholpen moeten worden.  

Accepteert de PvdA dat er miljardairs kunnen bestaan? En ziet de PvdA in dat de superrijken 

(personen, bedrijven, instituten) een gevaar kunnen zijn voor de democratie. Ik zou wel 

graag op een partij stemmen die probeert de huidige trend te bestrijden van: de rijken 

worden rijker, de armen worden armer. 

 

Vrije meningsuiting 

De staat noch enig instituut of individu mogen niemand verbieden of gebieden wat dan ook 

te denken of te geloven.  Ook is ieder vrij om in woord of beeld uiting te geven aan wat men 

denkt of gelooft. Of daarbij sprake is van ongeoorloofde belediging of kwetsing kan op 

verzoek door een rechter worden beoordeeld. 

Het staat niemand vrij om zomaar te doen wat hij of zij wil. Voor het handelen hebben we 

een wetgeving die gebaseerd is op democratische afspraken.  

Het kan gebeuren dat handelen vanuit een geloof of ideologie strijdig is met de Nederlandse 

wetgeving. Voor mij is het belangrijk zijn dat de PvdA kiest voor de democratische afspraken 

en zo nodig durft te zeggen dat er grenzen zijn aan godsdienstvrijheid. 

 

Compromissen  

Ik bewonder elke partij die mee wil regeren. De PvdA-ministers zijn ook bepaald niet de 

slechtste gebleken. Houwen zo! Graag zie ik ministers die het hele volk dienen en niet alleen 

hun eigen achterban. Ik ben er gevoelig voor als bewindspersonen (te veel) hun oren laten 

hangen naar het electoraat. Het zou mooi zijn als de PvdA-fractie in de Tweede Kamer 

duidelijk haar kritiek blijft geven op de regering, zelfs als de PvdA regeringspartij is.  

 

Tenslotte 

De PvdA is geen grote partij 

meer; samenwerking ligt voor de 

hand. Liever niet in de vorm van 

fusies, maar in een bijzonder 

samenwerkingsverband. Laten 

een aantal partijen die elkaar 

liggen een verbond sluiten.  Gun 

iedere partij zijn eigen specifieke 

kracht, elk zijn eigen eventueel 

tijdgebonden specialisme. Groen 

Links  profileert zich momenteel 

bijvoorbeeld sterk op 

duurzaamheid, SP op zorg, D66 

op onderwijs en de PvdA op werkgelegen 

De samenwerkende partijen moeten dan op dat onderdeel elkaar vertrouwen. De 

samenwerkende partijen besteden die specifieke thema’s uit aan elkaar met de belofte dat 

ze elkaars voorstellen op dat gebied zullen steunen. Of ik in geval van zo’n verbond PvdA of 

GroenLinks stem, dat weet ik nog niet, maar m’n stem komt daar in elk geval goed terecht.  
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Bed, bad en brood in Amsterdam Oost 

Andrea Bartman 

 

Het asielbeleid van het kabinet is niet van de PvdA. En dat is jammer. Vluchtelingen en 

asielzoekers behoren tot de meest kwetsbare bevolkingsgroepen in Nederland en Europa.  

En dat de meest kwetsbare bevolkingsgroepen op zijn  minst een menswaardige 

behandeling zouden moeten krijgen, daar zijn leden, kiezers en sympathisanten van de 

PvdA het over het algemeen wel over eens. 

En toch kwam onze partij de laatste maanden vooral negatief in het nieuws als het ging om 

het Nederlandse vluchtelingen- en asielbeleid. Ten eerste was er de bed, bad en 

broodkwestie. Na lang overleg tot diep in de nacht kwamen de VVD en de PvdA tot een 

compromis. Een draak van een compromis. Een kabinetscrisis was afgewend, maar voor 

weinig uitgeprocedeerde asielzoekers betekende het akkoord een oplossing. Ten eerste  is 

de bed, bad en broodvoorziening geen 24-uurs voorziening. Overdag zwerven de 

uitgeprocedeerde asielzoekers nog steeds op straat. En dat terwijl deze mensen vaak al 

jaren op de vlucht zijn, in ingewikkelde asielprocedures verstrikt zijn geraakt en uiteindelijk 

illegaal in Nederland op straat terecht zijn gekomen. Zij zoeken een rustig, menswaardig 

bestaan, geen nachtopvang waarbij je dagelijks met je tas spullen op straat komt te staan en 

nog moet bedenken waar je kan schuilen voor de regen en naar het toilet kan gaan.  

Daarnaast is de al zeer beperkte opvang niet onvoorwaardelijk. De gebruikers van de 

opvang zijn verplicht mee te werken aan hun uitzetting. Degenen die dit niet doen, worden 

deze eerste levensbehoeften dus ontzegd. Belangrijker nog, deze eis doet geen enkel recht 

aan de complexiteit van het uitzetten, dat veel verder gaat dan meewerken of niet 

meewerken.  Uitzettingen zijn vaak niet mogelijk omdat documenten ontbreken, landen van 

herkomst weigeren mee te werken of omdat de IND de herkomst van de asielzoeker in twijfel 
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trekt. Deze mensen kúnnen dus niet zonder meer terug en blijven in Nederland in 

onzekerheid leven. 

Zo kwam het dat eind april 2015 de groep uitgeprocedeerde asielzoekers van Wij Zijn Hier, 

de groep uitgeprocedeerde asielzoekers die al jaren door Amsterdam trekt, demonstreerde 

voor het partijkantoor van de PvdA. En dat deed pijn in mijn PvdA hart. Graag zou ik mijn 

partij zij aan zij zien met deze demonstranten. Terecht spreken zij juist de PvdA aan op  het 

sociale hart, want het zou toch onze partij moeten zijn die iets voor deze mensen zou 

moeten kunnen betekenen. De vluchtelingen van Wij Zijn Hier kraakten zelfs heel kort een 

pand in ons eigen stadsdeel, in het Linnaeushof in Oost. Zij konden hier helaas niet lang 

blijven. Had onze eigen afdeling hier niet toch gelijk te hulp moeten schieten, vraag ik mij wel 

eens af.  

Recenter zijn de voorstellen van de Europese Commissie om 40.000 vluchtelingen te 

herplaatsen binnen de EU om Italië en Griekenland te ontzien en om nog eens 20.000 

personen te hervestigen in de EU. Dit gaat om mensen die nu in vluchtelingenkampen buiten 

Europa verblijven en door de UNHCR (de vluchtelingenorganisatie van de VN) worden 

voorgedragen.  De PvdA pleit al langer voor dergelijke maatregelen. Een eerlijke, fatsoenlijke 

Europese aanpak is nodig om de imgratiestromen naar Europa op te vangen. Het is dus 

goed nieuws dat het kabinet deze voorstellen positief heeft beoordeeld.  Ondanks een aantal 

door de VVD ingegeven mitsen en maren betekent de positieve reactie op de voorstellen een 

winst voor de PvdA. 

Dat neemt niet weg dat de stem van de PvdA over dit onderwerp te weinig naar voren komt. 

De oppositie heeft, ondanks de positieve beoordeling, kritiek op de reactie van het kabinet op 

de commissievoorstellen. Nederland zou zich te afhankelijk maken van wat andere lidstaten 

gaan doen. Ook is de bed, bad en brooddiscussie nog niet vergeten, door mij niet althans. 

Regeren betekent echter compromissen sluiten, ook over dit onderwerp. En de uitkomsten 

daarvan zijn niet altijd even fraai.  

De VVD kwam afgelopen maart met een geheel eigen visie op het Nederlandse asielbeleid. 

Een weinig realistische visie. Maar de VVD wist hiermee duidelijk te maken dat er een 
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verschil is tussen het kabinetsbeleid en het meest wenselijke beleid voor de VVD. Het zou 

geen kwaad kunnen als de PvdA dit voorbeeld zou volgen.  Want voor de meeste PvdA’ers, 

mijzelf inclusief, is het kabinetsbeleid niet het meest ideale beleid. Menswaardige opvang 

voor uitgeprocedeerde asielzoekers, een realistische oplossing voor mensen die niet uitgezet 

kunnen worden, inzetten op een eerlijk Europees asielbeid en meer vluchtelingen in 

Nederland opnemen op basis van hervestiging. Dit verhaal mag meer worden uitgedragen. 

En als lokale afdeling van de PvdA kunnen wij ook een steentje bijdragen door ons te laten 

zien als bijvoorbeeld de vluchtelingen van Wij Zijn Hier zich tijdelijk in ons standsdeel 

vestigen. Dit is dus niet alleen een opdracht aan de landelijke PvdA, maar ook een opdracht 

aan ons zelf.  

 

PVDA AMSTERDAM OOST 

 

Van de voorzitter 

Harko van den Hende 

In het eerste weekeinde van juni lagen er heel wat studenten een beetje te bibberen in het 
Flevoparkbad. De vrijdag ervoor was het tropisch warm geweest maar de zaterdag en de 
zondag was het weer (gewoon) fris. Nog een dag eerder, donderdag 4 juni, hadden de 
Vrienden van het Flevoparktbad de Penning Sportraad Amsterdam in ontvangst mogen 
nemen. De jury van de Sportraad had uit zo’n dertig kandidaten voor de Vrienden gekozen 
omdat ze niet waren gaan afwachten of klagen maar zelf in actie waren gekomen om het 
gebruik van het Flevoparkbad te stimuleren. Volgens de jury zijn de Vrienden van het 
Flevoparkbad een onderscheidend en voor de sport zeer welkom burgerinitiatief. 
 
Die 5 en 6 juni was het Flevoparkbad gesloten voor het publiek. Het bad was beschikbaar 
gesteld aan het Groot Nederlands Studenten Kampioenschap. 

 
 Twee dagen lang sporten (en feesten, wie het programma heeft gezien) om de titel van 
studentenkampioen van Nederland. Hoeveel studententeams in het bad hebben gelegen 
weet ik niet precies, maar het zou zomaar kunnen dat er zaterdag en zondag een paar 
honderd studenten in en om het bad waren. En bij 17 graden zullen ze vooral ergens binnen 
hebben gezeten, denk ik, maar ik ben een koukleum.  
 
Zou het echt warm zijn geweest dat weekeinde, net zo warm als de vrijdag ervoor, dan 
zouden er normaal gesproken een paar duizend bezoekers het bad hebben bezocht. Maar 
het was dus niet warm en dat was misschien de „redding” voor het gemeentebestuur. Maar 
op een frisse dag zijn er nog steeds vele honderden Amsterdammers in het bad te vinden. 
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De Vrienden van het Flevoparkbad hebben nog geprobeerd het bad ook open te houden 
voor Amsterdammers. Het diepe voor de waterpoloërs, het ondiepe voor Amsterdammers. 
Op hun verzoek kwam het volgende antwoord van de bestuurscommissie-Oost: „We hebben 
er serieus naar gekeken, omdat we ook graag zoveel mogelijk mensen gebruik laten maken 
van het bad zeker bij warm weer. De belangrijkste reden om het niet te doen is een negatief 
advies van Openbare Orde en Veiligheid. Het zwembadteam en veiligheidsdeskundigen 
geven aan dat bij drukte niet te kunnen garanderen de diverse gebruikersgroepen 
gescheiden te kunnen houden.” 
 
Dat is een interessant antwoord. Zo blijkt uit het antwoord dat er geen contact met de 
Vrienden van het Flevoparkbad is geweest om na te gaan of zij mogelijkheden zien om te 
helpen bij het scheiden van studenten en Amsterdammers. Verder blijkt uit een mailwisseling 
tussen de Vrienden en de Amsterdamse ambtenarij dat de Vrienden eerder al voorstellen 
hadden gedaan hoe zo’n gezamenlijk gebruik georganiseerd zou kunnen worden maar daar 
hebben ze nooit een reactie op gekregen. En bovendien zou je je nog kunnen afvragen of er 
van zo’n strike scheiding wel sprake zou moeten zijn. Natuurlijk, je wilt niet dat „gewone”  
bezoekers in het diepe springen als daar een wedstrijd bezig is. Maar extra publiek langs de 
rand bij de wedstrijd zou toch ook leuk kunnen zijn? 

 
Een negatief advies van Openbare Orde en Veiligheid? Ik geloof er niets van. Aan het Groot 
Nederlands Studenten Kampioenschap is een jaar voorbereiding vooraf gegaan. Dat 
kampioenschap speelde zich grotendeels af op de sportterreinen van Science Park en 
sportpark Middenmeer. De studenten sliepen ook op het Science Park. Wat ligt er dan meer 
voor de hand om het Flevoparkbad - en niet bijvoorbeeld het Sloterparkbad in West - te 
kiezen als locatie voor het waterpolo. En dat allemaal op de valreep omzetten is geen doen. 
Dat is te begrijpen. 
 
Maar het is moeilijker te begrijpen hoe ouderwets met de belangen van bewoners wordt 
omgegaan. In de voorbereiding is hieraan, zo lijkt het, niet gedacht. Op vragen van de 
Vrienden is niet gereageerd. Er is geen poging geweest om de denkkracht van de vele 
honderden Vrienden aan te spreken om een oplossing te vinden.  
 
Zelfredzaamheid, eigen kracht, participatiemaatschappij, mantelzorg. De burgers moeten 
veel meer zelf doen en regelen, vindt de politiek. Maar dat is geen eenrichtingsverkeer. Als 
de politiek van de burgers eigen initiatief vraagt en de burgers tonen dat initiatief ruimschoots 
dan zal de politiek tot betere omgangsvormen met de eigen burgers moeten komen. Een 
negatief advies bestellen bij de eigen ambtenaren is veel en veel makkelijker dan de eigen 
bewoners betrekken. Met slechts kijken en luisteren naar de eigen bewoners kom je er als 
politiek niet. 
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Berichten uit de afdeling  
 

Rob Horseling, afdelingssecretaris 
 
 

Zomerbijeenkomst  
 

voor alle leden van de afdeling 

Vrijdag  26 juni  vanaf  20.00 uur  

Roeicentrum Berlagebrug, Weesperzijde 1094 
(direct naast de Berlagebrug, de trap naar beneden) 

 

Evenals de voorgaande jaren, organiseert de afdeling Amsterdam Oost weer een 

zomerbijeenkomst om samen met de leden het begin van de zomer te vieren. 

Het is de gelegenheid om zonder agenda in een ongedwongen sfeer met andere leden, 

bestuur en fractie te praten over de politieke actualiteit in ons stadsdeel en om onderwerpen 

aan te kaarten waarvan je vind dat die meer aandacht moeten krijgen. 

 

 

Dit jaar is de zomerbijeenkomst op vrijdagavond 26 juni in het Roeicentrum Berlagebrug aan 

de Weesperzijde 1094 (dat is direct naast de Berlagebrug, de trap naar beneden). 

Je bent welkom vanaf 20.00 uur en we sluiten om een uur of elf. 

 

Bij mooi weer kunnen we buiten in de avondzon op het “roeivlot” zitten en van een drankje 

genieten, bij minder weer zitten we binnen in de kantine. 

 

Hoe meer zielen hoe meer vreugd, aarzel dus niet en kom!!! 

Introducés  zijn van harte welkom. 
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Het bestuur  

 
Het afgelopen halfjaar hebben er de nodige bestuursleden wisselingen plaatsgevonden, tijd 

om daarom een overzicht te geven van de huidige bestuursleden en de veranderingen die dit 

najaar nog staan te gebeuren. 

 

Het bestuur bestaat uit acht leden en is als volgt samengesteld: 

Voorzitter:  Harko van den Hende  (harko@upcmail.nl) 

Secretaris:  Rob Horseling  (r.horseling@upcmail.nl) 

Penningmeester: Nick Schipper  (nickschipper020@gmail.com) 

Bestuursleden: Ada van Moorst,  Andrea Bartman, Hanna Luden, Eduard van 

Regeteren Altena en Tom Leenders 

 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering  in het najaar van 2015 zal Rob Horseling als  

secretaris aftreden en zal Amir Rafi door het bestuur worden voorgedragen als zijn opvolger.  

 

 

Amir Rafi 

 

Mijn naam is Amir Rafi. Ik ben 40 jaar en heb jaren in Maison de Bonnetterie en de Bijenkorf 
gewerkt. Nog steeds ben ik met veel plezier werkzaam als verkoper mode in het centrum van 
Amsterdam. Reeds lang geleden ben ik lid geworden van de Partij van de Arbeid. De tijd is 
gekomen om een actieve rol te gaan vervullen en de positie van secretaris van de PvdA 
Amsterdam Oost spreekt mij zeer aan. Sinds 2007woon ik in het Oostelijk Havengebied en 
heb daarvoor een aantal jaren op IJburg gewoond. Een maatschappelijke bijdrage leveren 
heb ik altijd belangrijk gevonden en in de idealen van de sociaal-democratie heb ik al vroeg 
mijn eigen idealen herkend. De PvdA strijdt voor een fatsoenlijke samenleving waarin 
individuen zich kunnen ontwikkelen en tegelijkertijd dienstbaar kunnen zijn aan de 
samenleving. Partijgenoten zetten zich zowel op het landelijke als op het lokale niveau in om 
de idealen van de sociaal-democratie te verwezenlijken.  
Graag wil ik hieraan in Amsterdam Oost een bijdrage leveren.  
 
 
 

De fractie 
 
Sinds de verkiezing voor de bestuurscommissies in april 2014 en de installatie in de maand 
mei daaropvolgend bestaat onze fractie uit de volgende leden: 
 
Dagelijks bestuurder:  Thijs Reuten  (t.reuten@oost.amsterdam.nl) 
Fractie voorzitter:  Rebekka Tselms  (rebekkatselms@gmail.com) 
Fractielid:   Gery de Boer  (gery.deboer@gmail.com) 
Fractielid (opvolger):  Arjan Miedema  (ajmiedema@gmail.com)  
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1 mei viering in Amsterdam Oost 
 
 

Zoals de ouden zongen! 
 
Tom Leenders 

 
We schrijven medio juni. De dag van 
de arbeid is alweer even achter de 
rug. In Amsterdam Oost 
organiseerden we de 1 mei viering 
samen met het Willem Drees Huis. 
Bart van Bruggen (voorzitter Jonge 
Socialisten) en kamerlid Otwin van 
Dijk hielden een verhaal over 
ongelijkheid tussen generaties en 
ongelijkheid in de zorg.  
 
Wat mij prikkelt, is hoe ongelijkheid er 
over tien jaar uit ziet, zowel voor 
jongeren als voor de 55-plusser. Komt 
de werkloze senior dan sneller aan 
een baan dan nu? En krijgt de jongere 
loon naar werken? Op dit moment is 
het percentage langdurig werklozen 
hoger dan in de jaren 80 en inmiddels 
een structureel probleem (CBS). Meer 
dan 3% van de beroepsbevolking zit, 
nu de economie langzaam lijkt te 
herstellen, nog steeds langer dan een 
jaar zonder werk. En dat zijn vooral de 
senioren. En jongeren die al een baan 
hebben, betaald volgens het 
minimumjeugdloon, werken vaak maar 
12 tot 4 uur in de week. Kortom: voor 
te veel mensen geen vetpot.  
 
En over tien jaar, hebben we in 2025 antwoorden geformuleerd, hebben we iets gedaan? Er 
zijn oplossingsrichtingen genoeg. Van belonen naar productiviteit, zoals de werkgevers 
regelmatig roepen, tot demotie. Of zetten we in op het basisinkomen?  Over tien jaar ziet de 
arbeidsmarkt er in ieder geval anders uit dan nu en zal de ongelijkheid zich ook anders uiten. 
Hoe dat gebeurt, is aan ons. Ik kan niet stil blijven zitten. Wat mij betreft is dat niet een 
arbeidsmarkt die volledig geflexibiliseerd is, waarbij een deel zich permanent uit de naad 
werkt en een ander deel structureel toekijkt. En niet in een Amsterdam waar de ongelijkheid 
gegroeid is. 
 
Bart sprak tijdens de 1 mei viering over de strijd voor een solidair systeem door onze 
grootouders. Grootouders die ook in de zaal zaten, Willem Drees nog hebben horen spreken 
en soms letterlijk voor onze huidige vrijheden gestreden hebben. De vraag aan onze 
generatie is nu, hoe behouden we onze solidariteit en vrijheid? En wat gaan de daar aan 
doen? Misschien wel een ongelijke strijd, want de erfenis is groot. Het is wel een strijd die we 
aan moeten gaan en die nodig is. Gelijke kansen, goed werk en vrijheid blijven niet vanzelf. 
U hoort van ons!  
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Lokale politiek Amsterdam Oost 

 
Uit de fractie 
 

 
Kansen voor Jongeren in Oost 
 
Rebekka Tselms 
 
Als leden van de Bestuurscommissie is het onze taak om op de hoogte te zijn van wat er 
speelt in de buurten van ons stadsdeel. Daarom proberen we de vergaderingen in het 
Stadsdeelkantoor tot een minimum te beperken en ons zoveel als mogelijk te bevinden daar 
waar het echt gebeurt: bij bewonersavonden, op bezoek bij maatschappelijke instellingen in 
Oost en op straat om de openbare ruimte in de gaten te houden.   
Zo waren we laatst  hij het Jeugd Preventieteam in Oost. Het Jeugd Preventieteam is een 
project voor jongeren in de Indische Buurt en de Transvaalbuurt. Deze jongeren, die veel op 
straat rondhingen en soms ook zelf voor overlast zorgden, zetten zich nu in om de buurten 
veiliger te maken en het jeugdoverlast te beperken. Dat is prettig voor de buurt en een 
nieuwe kans voor deze jongeren. Het is namelijk de bedoeling dat de jongeren na een jaar 
uit het project stromen en aan een opleiding of reguliere baan beginnen. En het project is 
ook succesvol: veel van de jongeren uit de eerste lichting hebben nu een baan! Velen bij een 

beveiligingsbedrijf en twee zijn zelfs in opleiding bij de  landmacht.   
Helaas loopt niet alles goed. Zo zijn er ook enkele jongeren die geen vast adres hebben en 
daardoor het contact met officiële instanties moeilijk kunnen onderhouden en hierdoor in de 
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problemen komen. Tijdens ons werkbezoek hebben we dit probleem uitgebreid besproken 
en afgesproken dat het Dagelijks Bestuur en de ambtenaren op zoek gaan naar een 
oplossing, zodat deze jongeren een vaste woonplaats krijgen en hun leven verder op de rit 
kunnen gaan brengen.  
  
Op zaterdag 13 juni reed de “Bus tegen Jeugdwerkloosheid” weg uit Amsterdam, met daarin 
jongeren uit Amsterdam Oost, coaches en raadsleden. Samen gingen we met elkaar in 
gesprek over de problemen waar jongeren tegen aanlopen als zij op zoek gaan naar werk. 
Aan de orde kwam de huidige moeilijke arbeidsmarkt en de manieren waarop ondernemers 
bij zouden kunnen dragen aan een betere integratie van jongeren in Oost. Daarnaast hebben 
we lang gesproken over discriminatie op de arbeidsmarkt.  
 

 
Schokkend was dat alle aanwezige jongeren dit zelf aan den lijve hebben ondervonden. Zo 
vertelde Ismaël dat hij niet uitgenodigd was voor een sollicitatiegesprek, terwijl zijn 
klasgenoot met hetzelfde CV en een meer Nederlandse achternaam wel op gesprek mocht 
komen. Hafsa mocht wel op gesprek komen, maar werd vervolgens een half uur lang 
uitgehoord over haar hoofddoek, terwijl zij het over haar kwaliteiten voor de functie wilde 
hebben. 
  
Aan het einde van de dag hebben de jongeren hun ideeën gepresenteerd aan ambtenaren 
van het stadsdeel en PvdA gemeenteraadslid Dennis Boutkan. Een van de problemen was 
volgens de jongeren dat de instellingen, zoals “Dienst Werk en Inkomen” te ver afstaat van 
de belevingswereld van jongeren en dat aangeboden hulp daardoor niet goed aanslaat. Zij 
stelden voor om een klankbordgroep in te stellen, bestaande uit jongeren als zijzelf, die deze 
instanties kunnen adviseren over hoe me de doelgroep om te gaan. Samen met 
jongerenwerkers, stadsdeel, gemeente en politiek gaan we nu verder met deze plannen. 
  
Door middel van deze werkbezoeken leren wij veel over wat er speelt in het stadsdeel en 
kunnen wij onze taak nog beter vervullen door instellingen met elkaar in contact te brengen 
en coalities te vormen om de problemen aan te pakken. Samen voor oost! 
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Ontwikkel een bredere visie op supermarkten in de stad 
 
Arjan Miedema (buitengewoon bestuurscommissie lid Amsterdam Oost) 
 
In Amsterdam doen we boodschappen om de hoek. Vergeleken met steden als Rome of 
Parijs heeft Amsterdam veel kleine en middelgrote supermarkten in het hart van de stad. Een 
genot voor ons allen, maar een last voor hen die er boven of vlak bij wonen. 

 
Want door de toenemende drukte en het groeiend aantal supermarkten in krappe 
volksbuurten als de Transvaal, neemt de overlast toe. Bewoners hebben last van veel  
fietsen voor de deur of van de geluidsoverlast door koelingsapparatuur, maar vooral het 
laden en lossen is een doorn in het oog. Het antwoord op deze klachten is vaak niet direct 
voor handen. De supermarkten hebben gewoonterechten en een stevige grip op de stad. Er 
lijken er bovendien alleen maar meer bij te komen. Bij het zoeken van locaties voor deze 
winkels is de afgelopen decennia niet altijd goed gekeken naar de randvoorwaarden. Met nu, 
alle gevolgen van dien.  
 
In de Transvaal in laden en lossen al dertig jaar vrachtwagens aan de achterkant van een 
grote supermarkt met ingang in de Pretoriusstraat. Grote wagens rijden achteruit vanaf de 
Linnaeusstraat de Transvaalstraat in. Een gevaarlijke situatie die door de recente 
verdrievoudiging van het aantal vrachtwagens - van 18 naar 53 per week - ook erg veel 
overlast veroorzaakt voor de buren. Advocaten zijn inmiddels in de arm genomen. 
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Dat er iets moet gebeuren is nu duidelijk en sinds december ‘14 spreekt de 
Bestuurscommissie met bewoners en supermarkt.  
 

Er staan daarbij in de Transvaalstraat, maar ook op veel soortgelijke plekken in de stad, twee 
zaken voorop. De verkeerssituatie moet veilig zijn en ook de overlast voor buurtbewoners 
moet binnen de perken blijven. 53 keer per week een vrachtwagen met oplegger die 
achteruit een smalle woonstraat in rijdt is intimiderend, gevaarlijk en buiten proportie. Schaal 
en frequentie zijn dan ver uit balans geraakt. In de Transvaal is het nu dus zoeken naar een 
uitkomst die veilig is en zo min mogelijk overlast veroorzaakt, voor buren maar ook voor 
passanten. Ook de supermarktketen zelf heeft hierin een verantwoordelijkheid en moet 
gemaakte afspraken nakomen.  
 
 
Supermarkten in een kleine binnenstad als Amsterdam zijn bijna per definitie een bron van 
overlast, maar duidelijke afspraken moeten dat leed verzachten. Naast passende lokale 
oplossingen is er tevens dringend behoefte aan een bredere visie. Want ook een 'frans 
alternatief' - verplaatsing van supermarkten naar buiten de stad - is door de vele autoritten 
niet direct beter en bovendien ook veel minder duurzaam. Duidelijk is wel dat de vele 
supermarkten in oude winkelpanden omgeven door woningen, niet een model voor de 
toekomst kunnen zijn.  
 
De hoop is daarom gevestigd op slimme oplossingen in de openbare ruimte en harde 
afspraken met ondernemers, over venstertijden en een beperking van het aantal ritten. Maar 
ook op een goede planning, slimme laad- en losoplossingen, pick-up plaatsen waar 
consumenten zelf hun boodschappen halen en meer gebruik van groene voertuigen als de 
Cargohopper.  
 
In plaats van de incidentenpolitiek zoals nu noodzakelijk in de Transvaal, is een bredere visie 
op 'Supermarkten in de stad' noodzakelijk. De recent ontwikkelde Amsterdamse 'Voedsel-' 
en ‘Mobiliteitsvisie’ schiet hier voorlopig nog in tekort. 
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De gemeenteraad 
 
 
  
 

Mijn ervaringen als gemeenteraadslid 
 
Maarten Poorter: gemeenteraadslid 
 

Als raadslid in de gemeenteraad van Amsterdam 
hoor je veel over het landelijke beleid. Dat zijn 
positieve verhalen, als je hoort dat mensen 
profiteren van een economie die langzaam weer uit 
de slop aan het raken is. Mensen, ook boven de 50 
jaar, die weer een baan kunnen vinden. Het is mooi 
om die effecten terug te kunnen zien.  
 
Maar je hoort soms ook kritiek. Als de zorg voor 
een zorgbehoevende nog niet optimaal blijkt te 
functioneren. Als men bepaalde beslissingen van 
de Tweede Kamerfractie niet kan waarderen, of 
simpelweg niet kan begrijpen. Het heeft mij en mijn 
PvdA-collega’s doen nadenken over onze rol als 
raadsleden. 
 
As Amsterdams raadslid probeer ik een spin in het web te zijn. Op de verschillende 
onderwerpen waar ik als raadslid verantwoordelijk over ben, probeer ik intensief contact te 
houden met iedereen die enigszins betrokken is. Als woordvoerder zorg onderhoud ik 
contact met zorgbehoevenden, mantelzorgers, wijkverpleegkundigen en experts. Van 
mensen met de praktijkvoorbeelden uit het veld, tot onderzoekers die met een meer macro-
blik naar de zaken kijken. 
 
Ik ervaar dat je die spin-in-het-web positie alleen kunt innemen door daar voor jezelf een 
structuur in te brengen. Door stelselmatig op bezoek te gaan bij alle betrokken, door te kijken 
naar good practices. Waar gaat het goed en kunnen we die ideeën ook breder trekken over 
de hele stad? Door het organiseren van, of deelnemen aan ronde tafel-gesprekken waar 
verhalen en ervaringen gedeeld worden. Door te zorgen dat je bovenop de relevante 
artikelen en wetenschappelijke publicaties zit. Door mensen op te zoeken, te ontmoeten en 
te blijven spreken.  
 
Een van de belangrijkste thema’s waarin ik in deze periode bezig ben, is eenzaamheid. 
Eenzaamheid is een groot, stil probleem in Amsterdam. Duizenden Amsterdammers hebben 
vandaag, gisteren en de rest van de week met niemand gesproken. Eenzaamheid beperkt 
het levensgenot en kan bovendien leiden tot zware depressies. Ik wil er als raadslid alles aan 
doen om iets voor deze mensen te kunnen betekenen. 
In mijn zoektocht naar personen en organisaties die mij hierbij kunnen helpen, raakte ik in 
gesprek met het Nationaal Ouderenfonds. Deze organisatie bleek veel initiatieven te 
ontplooien ter bestrijding van eenzaamheid, maar deze in Amsterdam nog niet optimaal te 
kunnen inzetten. Op mijn initiatief is er nu een samenwerking tussen gemeente Amsterdam 
en het Nationaal Ouderenfonds ontstaan, die niet veel geld kost, maar er wel voor zorgt dat 
er diverse initiatieven in Amsterdam zullen ontstaan waarbij ouderen met elkaar eten, samen 
boodschappen doen, of andere sociale activiteiten ondernemen. 
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Juist door actief op zoek te gaan naar betrokken personen, door jezelf open te stellen voor 
de rijkdom aan informatie die rondwaart en door altijd een luisterend oor te hebben, hoop ik 
Amsterdammers te laten zien dat wij er zijn en dat we hard ons best doen om Amsterdam 
nog een mooiere stad te maken. 
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Het Ombudsteam van de PvdA Amsterdam Oost bestaat uit vrijwilligers. De Teamleden zijn: 
Marlanda Coco, Mieke Keuning, Simon Deurloo, Susan Hamaker, Jan Achterbergh, Gritta 
Nottelman en Eduard van Regteren Altena. 
 
Op de eerste woensdagmiddag van de maand is er tussen 16:00 en 17:00 altijd spreekuur, 
op het Stadsdeelkantoor Oranje-Vrijstaatplein 2. Op de tweede woensdag van de maand van 
14:00 tot 16:00 in het Willem Dreeshuis Hugo de Vrieslaan 65 en op op de derde donderdag 
van de maand van 19.00 tot 20.00 in het Stadsdeelhuis. 
 
In de maanden juli en augustus zijn er geen spreekuren. 
 
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  
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ombudsteam@postlijst.nl
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Kleur op de wangen 

 sociaal democratisch  resultaten 

  

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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