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Nr. 458: Stop sociale huur (O) 

Onderwerp 

 
Motie van de leden Moorman en De Heer inzake de Voorjaarsnota 2017 

(stop sociale huur). 

 

Aan de gemeenteraad 

 

 

Ondergetekenden hebben de eer voor te stellen: 

 

De raad, 
 

Gehoord de discussie over de Voorjaarsnota 2017 (Gemeenteblad afd. 1, nr. 446). 

 

Overwegende dat:  

 In de samenwerkingsafspraken van 11 juni 2015 bij afspraak 13 is vastgelegd: 

"Voor wijken waar het aandeel sociale huurwoningen van de corporaties lager of 

gelijk is aan 35% van de woningvoorraad (op dit moment zijn dat de wijken van 

Centrum en Zuid en de wijken IJburg/Zeeburgereiland, De Aker/Nieuw Sloten en 

Oud West/de Baarsjes) gaan we binnen een jaar op wijkniveau voorstellen doen 

voor de manier waarop de menging in die wijken kan worden gewaarborgd".  

 Er in 8 van de 22 wijken in Amsterdam op dit moment minder dan 35% van de 

woonvoorraad gereguleerde huur is. 

 De woonagenda 2025 voor het jaar 2025 een discrepantie aangeeft van 10% 

tussen het de woonbehoefte in het segment gereguleerde huur (49%) en de 

woningvoorraad in het gereguleerde segment (39%), 60.000 tekort. 

 Het totaal van het gereguleerde aanbod lager wordt door verkoop en liberalisatie 

van corporatiewoningen en gereguleerde particuliere sociale voorraad.  

 Er momenteel nog zo'n 60.000 particuliere sociale huurwoningen zijn (14,4%), 

maar dit aantal in 2025 naar verwachting is geslonken tot 19.000 woningen. 

 In de samenwerkingsafspraken tussen huurders, corporaties en de gemeente is 

vastgelegd dat de.corporaties gemiddeld jaarlijks 2000 gereguleerde woningen 

mogen verkopen en nog eens gemiddeld 1000 woningen mogen liberaliseren. 

 Hiertegenover slechts 1200 gereguleerde woningen bijgebouwd moeten worden.  

 

Van mening dat:  

 Met onmiddellijke ingang gestopt moet worden met de verkoop van 

corporatiewoningen om de voorraad betaalbare huurwoningen nog enigszins te 

beschermen.  

 Pas wanneer er weer voldoende sociale huurwoningen worden gebouwd, nieuwe 

afspraken gemaakt kunnen worden over verkoop en liberalisatie. 

 

Besluit: 

 
De samenwerkingsafspraken met de corporaties te ontbinden en een moratorium in te 

stellen op het verkopen en liberaliseren van gereguleerde corporatiewoningen tot er 

nieuwe afspraken zijn gemaakt tussen corporaties en gemeente. 
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De leden van de gemeenteraad, 

 
M. Moorman 

A.C. de Heer 

 

Preadvies 

 

 

Het college heeft afspraken gemaakt over onder andere de verkoop van woningen in 

de Samenwerkingsafspraken. Bij de uitwerking van Samenwerkingsafspraak 39 

hebben de corporaties aangegeven de verkopen terug te brengen tot ca. 1.200 per 

jaar en de liberalisaties tot ca. 500.  

Het college heeft geen bevoegdheid voor het stellen van een moratorium op verkoop. 

Verder betekent het opzeggen/openbreken van de Samenwerkingsafspraken dat alle 

afspraken niet meer geldig zijn. Er gaat een behoorlijke periode overheen voordat er 

nieuwe afspraken zijn. In de tussentijd hebben de corporaties de vrije hand en is het 

niet gezegd dat de corporaties minder gaan verkopen en liberaliseren dan de nu 

aangegeven aantallen: er zijn immers geen afspraken meer. 

 

Het college ontraadt aanneming van deze motie.  
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Nr. 459: Minimaal 40% sociaal bij nieuwbouwprojecten (O) 

Onderwerp 

 
Motie van de leden De Heer en Moorman inzake de Voorjaarsnota 2017 

(minimaal 40% sociaal bij nieuwbouwprojecten). 

 

Aan de gemeenteraad 

 
Ondergetekenden hebben de eer voor te stellen: 

 

De raad, 
 

Gehoord de discussie over de Voorjaarsnota 2017 (Gemeenteblad afd. 1, nr. 446). 

 

Overwegende dat:  

 De Woonagenda 2025 van de gemeente stelt dat het aantal sociale 

huurwoningen gestaag daalt en daarmee onder het percentage zakt van 

Amsterdammers dat er recht op heeft. 

 Het beleid op dit moment is dat er op nieuwbouwlocaties minimaal 30% sociale 

huurwoningen, wordt gebouwd. 

 Daarmee op korte termijn een tekort zal ontstaan ten aanzien van de behoefte, 

aldus de Woonagenda.  

 Om de voorraad sociale huur op peil te houden het noodzakelijk is om meer dan 

30% te bouwen op grote nieuwbouwlocaties. 

 Gezien de grote vraag sociale huur het percentage in grote nieuwbouw projecten 

omhoog moet om aan die vraag tegemoet te komen. 

 

Besluit: 

 
Het beleid voor nieuwbouwprojecten zo te wijzigen dat er standaard wordt uitgegaan 

van het bouwen van minimaal 40% sociale huurwoningen 

 

De leden van de gemeenteraad, 

 
A.C. de Heer 

M. Moorman 

 

Preadvies 

 

In de Woonagenda 2025 wordt een nieuw stedelijk uitgangspunt voor 

woningbouwprogrammering bij nieuwbouw geïntroduceerd. De Woonagenda wordt op 19 juli 

2017 aan de raad voorgelegd. 

 

Het college verzoekt de indieners om deze motie te betrekken bij de behandeling van het 

integrale woonbeleid in de Woonagenda 2025 en niet bij de Voorjaarsnota. 

 

Het college ontraadt aanneming van deze motie. 
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Nr. 460: Behoud woningen voor bewoners (Amsterdamwet) (O) 

Onderwerp 

 
Motie van het lid Moorman inzake de Voorjaarsnota 2017 (behoud woningen voor 

bewoners (Amsterdamwet)). 

 

Aan de gemeenteraad 

 
Ondergetekende heeft de eer voor te stellen: 

 

De raad, 
 

Gehoord de discussie over de Voorjaarsnota 2017 (Gemeenteblad afd. 1, nr. 446). 

 

Constaterende dat:.  

 Steeds meer Amsterdamse huizen wordt opgekocht als beleggingsobject met een 

winstoogmerk, waardoor bewoning als primair doel verloren gaat,  

 De Huisvestingswet 2014 gemeenten de mogelijkheid biedt om regels te stellen 

voor woonruimteverdeling en woningvoorraadbeheer bij schaarste,  

 Op vier Waddeneilanden al specifieke lokale regelgeving bestaat ten aanzien van 

de verhuur en verkoop van woningen, waarbij regiobinding (economisch en/of 

maatschappelijk) als voorwaarde wordt gesteld.  

 

Van mening dat:  

 Woningen bedoeld zijn om in te wonen.  

 Artikel 7, lid 1 van de Huisvestingswet aangeeft dat de gemeenteraad categorieën 

goedkope woonruimte kan aanwijzen die niet voor bewoning in gebruik mogen 

worden genomen indien daarvoor geen huisvestingsvergunning is verleend.  

 De overspannen woningmarkt in Amsterdam vraagt om overheidsingrijpen, zodat 

er voldoende betaalbare woningen beschikbaar blijven in de stad. 

 

Besluit: 

 
Uit te zoeken hoe, in lijn met de lokale huisvestingsverordening op de 

Waddeneilanden, in de Amsterdamse huisvestingsverordening een bepaling kan 

worden opgenomen die ervoor zorgt dat woningen alleen aan mensen kunnen 

worden verhuurd of verkocht met een economische en/of maatschappelijke 

binding met Amsterdam. 

 

Het lid van de gemeenteraad 

 
M. Moorman 
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Preadvies 

 

Het college is bereid om de volgende mogelijkheden nader te onderzoeken:  

- De mate waarin daadwerkelijk sprake is van verkoop van woningen in 

Amsterdam als beleggingsobject of gebruik anders dan bewoning door de 

eigenaar; 

- Vergunningsplicht toepassen op huurwoningen duurder dan het 

middensegment (de grens voor het wettelijke begrip ‘goedkope woonruimte’ 

relateren aan de marktprijs); 

- toepassen van het criterium lokale of regionale binding in de woonruimte 

verdeling van sociale huurwoningen tot op maximaal het wettelijk toegestaan 

niveau.  

 

Het college wil bij dit voorstel de volgende kanttekeningen plaatsen:  

- Reguleren van koopwoningen door gemeenten is wettelijk niet mogelijk; de 

eilanden (Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling, Texel en Vlieland) zijn 

namelijk in de Huisvestingswet specifiek uitgezonderd;  

- Gemeenten mogen alleen ‘goedkope woonruimte’ waarmee bedoeld wordt 

huurwoningen reguleren via de huisvestingsverordening; 

 

Met inachtneming van bovengenoemde kanttekeningen, ontraadt het college dit 

voorstel. 
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Nr. 461: Richt bureau in voor monitoren onroerend goed transacties (O) 

Onderwerp 

 
Motie van het lid Boutkan inzake de Voorjaarsnota 2017 (richt bureau in voor 

monitoren onroerend goed transacties). 

 

Aan de gemeenteraad 

 
Ondergetekende heeft de eer voor te stellen: 

 

De raad, 
 

Gehoord de discussie over de Voorjaarsnota 2017 (Gemeenteblad afd. 1, nr. 446). 

 

Overwegende dat:  

- Amsterdam een gewilde stad is voor Nederlandse en buitenlandse 

investeerders in onroerend goed.  

- In kwetsbare gebieden, zoals de binnenstad, transacties kunnen plaatsvinden 

waarbij onroerend goed verkocht wordt, soms ook boven de marktwaarde en 

te zien is dat onroerend goed soms ook snel van eigenaar verwisselt.  

- Het bij onroerend goed transacties met buitenlandse investeerders vaak niet 

duidelijk is wie de eigenaren zijn.  

- Er met de juiste informatieverzameling meer informatie beschikbaar komt over 

onroerend goed ontwikkelingen in Amsterdam.  

- Op dit moment informatie versnipperd en niet up-to-date beschikbaar is.  

- Het publiek en instanties ook melding moeten kunnen maken van onroerend 

goed transacties, bijvoorbeeld via een publiek meldpunt.  

 

Voorts overwegende:  

- De stad een aanpak aan het ontwikkelen is om monocultuur te bestrijden en 

dat bezit en beheer van onroerend goed hierbij een belangrijke factor is om 

monocultuur te bestrijden.  

- Op basis van deze met beleid gemaakt kan worden om de ontwikkeling van 

gebieden te volgen. 

 

Besluit: 

 
- Beter en anders te gaan monitoren welke onroerend goed transacties in 

bepaalde straten/gebieden worden gedaan; 

- Hiertoe te overleggen met belangrijke stakeholders in de stad, zoals 

woningcorporaties, 1012INC, NV Zeedijk, het RIEC, etc.  

- Een verkenning op hoofdlijnen uit te voeren voor het inrichten van een bureau 

waar door de gemeente transacties worden vastgelegd en gevolgd, dat 

voldoet aan de juridische verplichtingen rondom privacy en 

gegevensverzameling;  

- De resultaten van deze verkenning voor te leggen bij de behandeling van de 

begroting 2018. 

 

Het lid van de gemeenteraad 

 
D.F. Boutkan 
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Preadvies 

 

Binnen de gemeente Amsterdam zijn vastgoedrapportages over de ontwikkeling van 

de Amsterdamse vastgoedmarkt beschikbaar, zowel over eigen bezit als bezit van 

derden. Deze informatie is onder meer nuttig tbv inzicht in de diversiteit van het 

winkel- en voorzieningenaanbod en om trends te signaleren. In het 

binnengemeentelijk delen van deze informatie is een verbetering mogelijk.  

 

Wanneer de gemeente als contractspartij optreedt in een vastgoedtransactie (of een 

ander type privaatrechtelijke handeling) is screening op integriteit van de kandidaat-

koper mogelijk en kan dmv de Beleidsregel Integriteit en Overeenkomsten de niet-

integere vastgoedhandelaar al in de precontractuele fase geweerd worden. Daarnaast 

zijn er panden aangewezen in het centrumgebied waarvoor een gemeentelijk 

toestemmingsvereiste geldt bij doorverkoop. Ook daar heeft de gemeente zicht op het 

eigendom van het pand en kan daarop op de lange termijn  invloed uitoefenen. Er 

wordt momenteel in opdracht van het college onderzoek gedaan naar aanvullende 

mogelijkheden in de screening van buitenlandse partijen, om waar mogelijk te 

voorkomen dat de gemeente bij investeringen vanuit het buitenland 

vastgoedtransacties aangaat met niet-bonafide partijen.  

Zo is er bijvoorbeeld kennisdeling met andere deskundige partijen op het gebied van 

vastgoed, zoals DNB, AFM en het Vastgoedkenniscentrum van de Belastingdienst.  

 

Daarnaast vindt overleg plaats met stakeholders als 1012Inc en woningcorporaties 

om trends in de verhuur van vastgoed te signaleren en ook worden in RIEC-verband 

misstanden in de vastgoedsector (fraude en witwassen) aangepakt. 

 

 

Het college staat achter de intentie van de motie en heeft in het bovenstaande 

toegelicht wat er op dit punt wordt gedaan waarbij niet voorzien wordt in de inrichting 

van een apart bureau. In de motie ontbreekt overigens dekking voor het inrichten van 

een bureau.  

 

Het college ontraadt aanneming van deze motie. 
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Nr. 462: Wachtende wijken (O) 

Onderwerp 

 
Amendement van de leden Poorter en Moorman inzake de Voorjaarsnota 2017 

(wachtende wijken). 

 

Aan de gemeenteraad 

 
Ondergetekenden hebben de eer voor te stellen: 

 

De raad, 
 

Gehoord de discussie over de Voorjaarsnota 2017 (Gemeenteblad afd. 1, nr. 446). 

 

Constaterende dat:  

- De wijkaanpak sinds de bouwcrisis vanaf 2008 grotendeels stil is komen te 

liggen en de afgelopen jaren weinig nieuwe plannen voor wijkvernieuwing zijn 

gemaakt.  

 

Overwegende dat:  

- Sinds de jaren '70 weinig woningen in stadsvernieuwingsbuurten zijn 

aangepakt.  

- Tot 2008 plannen zijn gemaakt en beloftes zijn gedaan aan buurten en wijken, 

die door de financiële en economische crisis van 2008 niet zijn waargemaakt;  

- In delen van deze buurten is nog veel te doen op verbeteren van de kwaliteit, 

zowel op het terrein van woningkwaliteit, kwaliteit van de openbare ruimte als 

(sociale) veiligheid en samenhang van de buurt. Wij van mening zijn dat de 

gemeente daar altijd mbt (beperkte) onrendabele onderdelen blijven mee-

investeren;  

- De bouwcrisis voorbij is, en het geld nu vooral wordt geïnvesteerd in de betere 

wijken zoals de Zuidas;  

- Veel Amsterdamse wijken – met name in de stadsdelen Noord, Nieuw-West 

en Zuidoost – wachten op het moment waarop stedelijke vernieuwing weer 

wordt opgepakt;  

- Amsterdam via het Gemeentefonds Investeringsbudget Stedelijke 

Vernieuwing  

- (ISV) kreeg van het Rijk en dat dit afloopt;  

- In het kader van de decentralisatie de gemeenteraad kan besluiten meer geld 

voor stedelijke vernieuwing uit te trekken om achterstanden die tijdens de 

crisis zijn ontstaan in te lopen. 

 

Besluit: 

 
1. Aan de Voorjaarsnota toe te voegen aan 'Programma 9: Stedelijke 

ontwikkeling en Wonen' op pagina 66: 

"Amsterdam gaat de komende jaren grote stappen zetten met het 

vernieuwen van wijken. We kiezen ervoor vooral te investeren in wijken in 

Noord, Nieuw-West en Zuidoost. We gaan extra geld investeren in de 

openbare ruimte. Er komt een aanpak om de sociale veiligheid te 

verbeteren. We investeren in buurtscholen en we investeren in de sociale 

samenhang in buurt. Met de corporaties wordt een gezamenlijke aanpak 

ontwikkeld voor versnelde renovatie en sloop-nieuwbouw van woningen. 
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We reserveren hiervoor een bedrag ter hoogte van 25 miljoen, waarmee 

de draad van de stedelijke vernieuwingsopgave weer opgepakt wordt. 

Deze meerjarige opgave zal ook na 2018 voortgezet worden."  

2. Dit te dekken uit de bij de Voorjaarsnota door de PvdA voorgestelde 

verhoging van de toeristenbelasting. 

 

De leden van de gemeenteraad 

 
M.F. Poorter 

M. Moorman 

Preadvies 

 

Op 21 maart 2017 heeft het College van B&W de bestuursopdracht Strategische 

Buurtontwikkeling vastgesteld welke een nieuwe stimulans geeft aan de ontwikkeling 

van evenwichtige woonbuurten in de stadsdelen Nieuw-West, Noord en Zuidoost. Ook 

in deze delen van de stad moeten bewoners kunnen profiteren van de groei en kracht 

van Amsterdam en zitten de mensen soms na het stilzetten van de stedelijke 

vernieuwing nu lang te wachten.  

Met de bestuursopdracht wordt geïnvesteerd in de kwaliteit van woningen, de 

woonomgeving en de leefbaarheid. Op dit moment worden in samenwerking met de 

stadsdelen, corporaties en overige stakeholders in Noord, Nieuw west en Zuidoost de 

buurten uitgekozen waar deze investeringen plaats gaan vinden. De uitwerking krijgt 

al gestalte in het programma Strategische buurtontwikkeling / Ontwikkelbuurten.  

Ten aanzien van de dekking verwijst het college naar de preadviezen op de 

amendementen 463 en 513. Het college ontraadt daarin het aannemen van 

betreffende amendementen.  

 

Het college ontraadt aanneming van dit amendement.  
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Nr. 463: Verhoog de toeristenbelasting per 2018 stapsgewijs naar 8% en maak 
voorgenomen differentiatie ongedaan (O) 

Onderwerp 

 
Amendement van de leden Boutkan en Moorman inzake de Voorjaarsnota 2017 

(verhoog de toeristenbelasting per 2018 stapsgewijs naar 8% en maak voorgenomen 

differentiatie ongedaan). 

 

Aan de gemeenteraad 

 
Ondergetekenden hebben de eer voor te stellen: 

 

De raad, 
 

Gehoord de discussie over de Voorjaarsnota 2017 (Gemeenteblad afd. 1, nr. 446). 

 

Constaterende dat:  

- De toeristenbelasting in 2015 is verlaagd van 5,5% naar 5%;  

- De kosten van het bestrijden van overlast als gevolg van toerisme enorm zijn 

toegenomen door de groei van het aantal toeristen;  

- Volgens alle prognoses, waaronder Stad in Balans, het aantal nationale en 

internationale bezoekers de komende jaren explosief stijgt richting de 25 

miljoen binnen 8 jaar;  

- De druk op handhaving overlast en illegale vakantieverhuur groot is en de 

,gerrieënte ook in de toekomst geld moet investeren in extra handhaving om 

voor het op peil houden van de leefbaarheid.  

 

Overwegende dat:  

- Het college van plan is de toeristenbelasting in 2018 te differentiëren door een 

verlaging buiten de ring van 5 naar 4% en een verhoging binnen de ring van 

5% naar 6% door te voeren;  

- De onderbouwing voor de differentiatie van bewezen effect niet aanwezig is 

en hiermee de differentiatie een tandeloos instrument maakt;  

- Iedere procent verhoging van de toeristenbelasting bij het huidige 

bezoekersniveau circa € 13 miljoen aan extra inkomsten oplevert. 

 

Besluit: 

 
- De toeristenbelasting vanaf 1/1/2018 te verhogen van 5% (huidig niveau) naar 7% 

en in 2018 en 8% in 2019.  

- Het voorgenomen besluit van complexe differentiatie van de toeristenbelasting in 

2018 te schrappen.  

- De Voorjaarsnota aan te passen op de volgende punten:  

 Pagina 6, blokje `Drukte in de stad' de zin 'Met ingang van 2017...t/m 

toeristenbelasting gedifferentieerd' te wijzigen naar: 'Met ingang van 2017 is 

er onder andere € 10 miljoen extra beschikbaar voor schoonmaak, zijn er 

extra middelen voor handhaving (ook op illegale verhuur)."  

 Pagina 6, blokje 'Drukte in de stad' de volgende zin toe te voegen: "Per 2018 

wordt de voorgenomen differentiatie van de toeristenbelasting ongedaan 

gemaakt."  

- En het volgende zinsblok toe te voegen: "Met ingang van 1/1/2018 zal de 

toeristenbelasting voor de gehele stad en voor alle vormen van verblijf worden 
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verhoogd naar 7% en per 1/1/2019 8% voor de gehele stad. In totaal zal de 

verhoging naar verwachting een minimale meeropbrengst van € 26 miljoen 

structureel opleveren in 2018 en € 39 miljoen in 2019." 

 

De leden van de gemeenteraad 

 
D.F. Boutkan 

M. Moorman 

 

Preadvies 

 

Met de vaststelling van de Voorjaarsnota 2016 heeft een meerderheid van de raad 

ingestemd met de plannen voor differentiatie van de toeristenbelasting met ingang 

van 2018. Tevens is het college geen voorstander van verhoging van de 

toeristenbelasting naar 7%, respectievelijk 8%, gegeven de reeds per 1-1-2018 in te 

zetten veranderingen. Het college wil daarnaast de indieners wijzen op de afschaffing 

per 1 januari 2017 van de forfaitaire aftrekpost voor bemiddelingskosten en de 

aftrekpost voor aangeboden ontbijt vanaf 2017, wat naar verwachting ca. € 4 miljoen 

per jaar oplevert. De in het amendement genoemde bedragen aan opbrengst bij 

verhoging, uitgaande van een uniform tarief, naar 7% en vervolgens 8%  kan het 

college niet herleiden, dus niet bevestigen. Tenslotte merkt het college op, gezien het 

eerste bolletje in de constateringen, dat de toeristenbelasting in de jaren 2013-2014 

tijdelijk is verhoogd van 5% naar 5,5%. Daarna is het percentage, ingevolge van het 

besluit deze tijdelijk te verhogen, in 2015 weer op het niveau van voor 2013 gekomen. 

 

Het college ontraadt aanneming van dit amendement. 
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Nr. 464: Verbod voor touringcars uit het gebied binnen de Amsterdamse ring 
A10 (O) 

Onderwerp 

 
Motie van de leden Nuijens, Ernsting, Boutkan en Boldewijn inzake de Voorjaarsnota 

2017 (verbod voor touringcars uit het gebied binnen de Amsterdamse ring A10). 

 

Aan de gemeenteraad 

 
Ondergetekenden hebben de eer voor te stellen: 

 

De raad, 
-  

Gehoord de discussie over de Voorjaarsnota 2017 (Gemeenteblad afd. 1, nr. 446). 

 

Constaterende dat:  

- Touringcars een belangrijk onderdeel zijn van de aanwas van toeristen in de 

stad;  

- Touringcars voor veel uitstoot en geluidsoverlast zorgen in het leefgebied van 

Amsterdammers, ten nadele van de leefbaarheid;  

- De infrastructuur van Amsterdam niet berekend is op de lengte en omvang 

van touringcars en het aantal dat de stad binnen rijdt en hiermee onnodig 

beslag legt op de schaarse openbare ruimte.  

 

Overwegende dat:  

- Huidig beleid ten aanzien van touringcarbeleid te weinig slagvaardig is in het 

weren van touringcars binnen de ring Al 0 en binnenstad en hiermee het 

indammen van toeristen;  

- Er tot op heden onvoldoende voortgang en resultaat wordt geboekt in 

aanpassing van het touringcarbeleid zodat touringcars daadwerkelijk worden 

geweerd uit Amsterdam;  

- Op dit moment al 17 miljoen toeristen Amsterdam als bestemming kiezen en 

volgens prognoses oploopt naar 25 miljoen;  

- Een flink deel van deze bezoekers met een touringcar in de binnenstad wordt 

afgezet om de stad te bezoeken, dan wel gebruik maakt van de touringcar als 

opstap of afzetplek voor bezichtigingen. 

 

Besluit: 

 
Bij de begrotingsbehandeling in 2017 een plan voor te leggen aan de raad hoe de 

toegang voor touringcars binnen de ring A10 kan worden geblokkeerd en te 

komen tot een algeheel verbod op touringcars binnen de ring. Hierbij moet zowel 

het halteren als het rijden door de stad onmogelijk worden gemaakt. 

 

De leden van de gemeenteraad 

 
J.W. Nuijens 

Z.D. Ernsting 
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Preadvies 

 

Het college vindt het voorgestelde algemene verbod op touringcars binnen de ring 

ongewenst. Niet alleen binnen- en buitenlandse toeristen komen met de touringcar 

naar de stad, maar ook schoolklassen, mensen met beperkingen en bijvoorbeeld 

culturele gezelschappen. Het college wil bepaalde bestemmingen voor bepaalde 

doelgroepen per touringcar toegankelijk houden. Het college vermindert de overlast 

van touringcars (o.a. door inrijverboden) en is in overleg met het bedrijfsleven om het 

touringcarverkeer waar mogelijk beperken binnen de A10 en weren uit het stadshart. 

Daartoe zijn al inrijverboden  ingesteld en worden alternatieve halteplaatsen buiten 

het centrum gerealiseerd. Uiteindelijk wil het college alleen nog schone touringcars 

met ontheffing in de stad toelaten. 

 

Het college ontraadt aanneming van deze motie. 
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Nr. 465: Kluswoningen voor statushouders (O) 

Onderwerp 

 
Amendement van de leden Poorter, Moorman en Nuijens inzake de Voorjaarsnota 

2017 (kluswoningen voor statushouders). 

 

Aan de gemeenteraad 

 
Ondergetekenden hebben de eer voor te stellen: 

 

De raad, 
-  

Gehoord de discussie over de Voorjaarsnota 2017 (Gemeenteblad afd. 1, nr. 446). 

 

Constaterende dat: 

- Amsterdam open staat voor de opvang van statushouders,  

- Statushouders een verblijfsvergunning krijgen van vijf jaar, welke daarna 

verlengd kan worden voor onbepaalde tijd,  

- Statushouders geen mogelijkheid hebben om een hypotheek te krijgen,  

- De gemeente Amsterdam verantwoordelijk is voor passende huisvesting van 

statushouders die zijn toegewezen door het COA,  

- Vergunninghouders per 1 juli 2017 niet meer automatisch voorrang krijgen bij 

een sociale huurwoning, ook al heeft de gemeente een 

huisvestingsverordening. 

 

Overwegende dat:  

- Kluswoningen in Amsterdam populair zijn,  

- Een kluswoning 25 tot 30 procent goedkoper is dan wanneer de bouw wordt 

uitbesteed aan een aannemer,  

- De integratie van statushouders bevorderd als ze onderdeel van de 

samenleving zijn en in aanraking komen met anderen. 

 

Besluit: 

 
1. onder paragraaf Amsterdamse aanpak (statushouders) en vluchtelingen van 

Voorjaarsnota 2017 op pagina 63 na "Om de noodopvang aan vreemdelingen, 

die bestaat uit het aanbieden van bed, bad en brood, in 2018 voort te kunnen 

zetten, wordt er € 2 miljoen beschikbaar gesteld.", 

 

de volgende zinnen toe te voegen:  

"Kluswoningen voor statushouders  

De gemeente maakt incidenteel €2 miljoen beschikbaar voor het realiseren 

van  

kluswoningen voor statushouders ten behoeve van huisvesting en integratie."; 

 

2. als financiële dekking hiervoor aan te wenden de renteresultaten. 

 

De leden van de gemeenteraad 

 
M.F. Poorter 

M. Moorman 

J.W. Nuijens 
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Preadvies 

 
Amsterdam is verantwoordelijk voor de eerste huisvesting van statushouders. De 

landelijke wettelijke urgentie voor statushouders wordt per 1-7-2017 afgeschaft. 

Amsterdam heeft hierop anticiperend per 1-1-2017  de huisvestingsverordening 

aangepast om op basis van gemeentelijk regelgeving  alsnog urgentie toe te kennen 

aan statushouders (artikel 2.6.6.)   

 

“Een urgentieverklaring kan worden verleend aan een vergunninghouder die, gelet op 

de in artikel 28 van de Huisvestingswet 2014 genoemde taakstelling, gehuisvest moet 

worden door het college van burgemeester en wethouders waar de urgentieverklaring 

wordt aangevraagd indien wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:  

a. de woningzoekende is niet door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers als 

bedoeld in artikel 2 van de Wet Centraal orgaan opvang asielzoekers bij een andere 

gemeente voorgedragen voor huisvesting; en,  

b. de woningzoekende heeft niet eerder aangeboden woonruimte geweigerd.” 

 

De huisvesting van statushouders is onderdeel van het programma Huisvesting 

Kwetsbare Groepen.  In dit programma is budget uit de reserve bouwstimulering 

gereserveerd voor het realiseren van extra woonruimte in tijdelijke nieuwbouw, 

transformatie en jongeren/studentenhuisvesting. Hett beschikbare budget is al geheel 

bestemd voor de projecten die in voorbereiding zijn.  

 

Het huisvesten van statushouders in kluswoningen heeft als complicatie dat 

statushouders zsm gehuisvest moeten worden en een AZC moeten verlaten.  Dat is 

niet mogelijk als de woning nog verbouwd moet worden.  Bovendien vraagt dit om 

specifieke selectie van statushouders voor deze kluswoningen, trainingen etc,  

waardoor huisvesting eerder vertraagd dan versneld wordt. 

 

Wonen statushouders eenmaal in Amsterdam dan kunnen zij, net als alle andere 

Amsterdammers zich melden voor deelname aan een kluswoning project. Onbekend 

is of hier vanuit statushouders belangstelling voor is.  

 

Tot slot worden in dit amendement als dekking voor het bedrag van € 2 miljoen 

incidenteel in 2018 “de renteresultaten”  opgenomen. Deze dekking is echter niet 

beschikbaar. Het geraamde renteresultaat voor de komende jaren wordt, conform de 

Nota Rentestelsel, namelijk ingezet als begrotingsruimte en is in de Voorjaarsnota 

2017 geheel ingezet. Een renteresultaat in het lopende jaar wordt ingezet voor 

schuldreductie. De voorgestelde dekking is daarom niet aanwezig.  

 

Het college ontraadt aanneming van dit amendement. 
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Nr. 466: Geen formatiereductie van 261 fte in de groenvoorziening, reiniging 
en openbare ruimte (O) 

Onderwerp 

 
Amendement van de leden De Heer en Moorman inzake de Voorjaarsnota 2017 

(geen formatiereductie van 261 fte in de groenvoorziening, reiniging en openbare 

ruimte). 

 

Aan de gemeenteraad 

 
Ondergetekenden hebben de eer voor te stellen: 

 

De raad, 
 

Gehoord de discussie over de Voorjaarsnota 2017 (Gemeenteblad afd. 1, nr. 446). 

 

Constaterende dat:  

 

- Het college heeft ingestemd met een reorganisatie in het kader van slagvaardig 

werken in de openbare ruimte waarbij een formatiereductie zal plaatsvinden van 

261 fte;  

- De stad met meer dan 10.000 mensen per jaar groeit en ook het aantal 

bezoekers blijft stijgen dat grote gevolgen heeft voor de druk op en kwaliteit van 

de openbare ruimte, reiniging en groen;  

- De werkdruk nu al heel erg hoog is onder het personeel;  

- Uit de benchmark van Cebeon van september 2015 blijkt dat Amsterdam als het 

gaat om reiniging en openbaar groen heel efficiënt werkt en voor reiniging meer 

uitgeeft dat echter verklaarbaar is door de extreem hoge bezoekersaantallen;  

- Het prima is om te streven naar slimmer en beter werken, maar je dit niet bereikt 

door eerst te snijden in het personeelsbestand. 

 

Besluit: 

 
1. De bezuiniging op slagvaardige werken in de openbare ruimte ad € 13 miljoen 

te schrappen. 

2. Als financiële dekking hiervoor aan te wenden het verhogen van de 

afvalstofheffing. 

3. De tabellen en teksten overeenkomstig aan te passen. 

 

De leden van de gemeenteraad 

 
A.C. de Heer 

M. Moorman 
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Preadvies 

 
SWOR gaat over slimmer en efficiënter werken uitgaande van het bestaande areaal 

en huidige kwaliteitsniveau. De besparing op capaciteit in de uitvoering kan bereikt 

worden door beter  in beeld te krijgen wat de opgave in het gebied is. Op basis van 

deze kennis worden medewerkers zo goed mogelijk ingezet in dat gebied. Hierbij 

zullen de medewerkers nog steeds een vaste thuisbasis hebben in de stad, maar 

waar nodig ingezet worden in andere delen van de stad. Daarnaast wordt er 

efficiënter in de uitvoering gewerkt door bijvoorbeeld in pauzes niet terug te gaan naar 

de werf waardoor improductieve uren worden verminderd of door gebruik te maken 

van technologische hulpmiddelen als sensoren in afvalbakken die melden wanneer ze 

vol zijn. Voor de in de overwegingen genoemde groei van de stad en het door de raad 

vastgelegde ambitieniveau zijn andere middelen beschikbaar (areaalsystematiek (1,3 

structureel vanaf 2018), DORA-gelden (40 miljoen incidenteel), reiniging niveau 

verzorgd (11,2 miljoen structureel vanaf 2017)). Tot slot is de voorgestelde dekking 

niet in lijn met de in het uitvoeringsplan afval door de raad vastgelegde intentie de 

tarieven afvalstoffenheffing de komende jaren gelijk te houden. Het college kan zich 

dan ook niet vinden in de voorgestelde verhoging van €40 per huishouden. 

 

Het college ontraadt aanneming van dit amendement. 
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Nr. 467: Stadsbouwmeester (O) 

Onderwerp 

 
Motie van het lid Moorman inzake de Voorjaarsnota 2017 (stadsbouwmeester). 

 

Aan de gemeenteraad 

 
Ondergetekende heeft de eer voor te stellen: 

 

De raad, 
 

Gehoord de discussie over de Voorjaarsnota 2017 (Gemeenteblad afd. 1, nr. 446). 

 

Constaterende dat: 

- Amsterdam de komende jaren groeit tot naar verwachting 1 miljoen inwoners in 

2030;  

- Er dus tienduizenden woningen gebouwd moeten worden;  

- De ruimte in Amsterdam beperkt is en dus zo slim mogelijk moet worden 

gebouwd.  

 

Overwegende dat: 

- Het essentieel is dat het gemengde karakter van Amsterdam behouden blijft;  

- Er samenhang nodig is in de diverse bouwplannen;  

- Een stadsbouwmeester kan fungeren als aanspreekpunt (en luis in de pels) voor 

ambtenaren, politici, bouwers én Amsterdammers;  

- Amsterdam een rijke historie heeft aan stadsbouwmeesters die 

uitbreidingsplannen overzagen;  

- De kunstraad in mei 2017 adviseerde wederom een stadsbouwmeester aan te 

stellen. 

 

Besluit: 

 
- een onafhankelijk stadsbouwmeester aan te stellen die de gemeente 

gevraagd en ongevraagd kan adviseren over de bouwplannen van de stad;  

- hier een voorstel inclusief begroting voor te doen voor het vaststellen van 

de begroting 2018. 

 

Het lid van de gemeenteraad 

 
M. Moorman 

 

Preadvies 

 

De afgelopen jaren is, met het oog op de grote bouwopgave en de kwaliteitsambitie van 

Amsterdam, het project Modernisering Regie op de Ruimtelijke Kwaliteit (MORRK) uitgevoerd. 

Amsterdam koos daarin voor een samenhangend systeem van kwaliteitsborging waarin de 

coördinerende rol niet is belegd bij één persoon maar bij per opgave benoemde supervisors en 

kwaliteitsteams. De onafhankelijke kwaliteitstoets is belegd bij de in december 2016 door de 

raad ingestelde Commissie Ruimtelijke Kwaliteit die  adviseert over bouwplannen, 

stedenbouwkundige plannen en inrichting van de openbare ruimte (raadsvoordracht 1680). 

Deze breder samengestelde commissie vervangt de oude Commissie voor Welstand en 

Monumenten.  
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Daarmee is de samenhang gewaarborgd.  

 

Het college ontraadt aanneming van dit amendement. 
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Nr. 468: Co-koop (O) 

Onderwerp 

 
Motie van het lid Moorman inzake de Voorjaarsnota 2017 (co-koop). 

 

Aan de gemeenteraad 

 
 

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen: 

 

De raad, 
 

Gehoord de discussie over de Voorjaarsnota 2017 (Gemeenteblad afd. 1, nr. 446). 

 

Constaterende dat:  

- Een betaalbare koopwoning in Amsterdam steeds moeilijker te vinden is. 

- De gemiddelde koopprijs in Amsterdam in de afgelopen 2 jaar met een ton is 

gestegen. 

- Volgens de Woonagenda 2025 in 2025 maar 3% van de woningvoorraad in het 

goedkope koopsegment valt. 

- Goedkope koopwoningen bij transactie in de krappe huizenmarkt meteen 

doorstijgen naar het duurdere segment. 

 

Van mening dat:  

- Betaalbare koopwoningen ook in Amsterdam hard nodig zijn. 

- Maatschappelijk gebonden eigendom (MGE) een antwoord kan zijn op 

bovengeschetste overwegingen, waardoor mensen goedkoper een koopwoning 

kunnen verwerven en de gemeente grip houdt op de verkoopprijzen ook bij 

transactie. 

 

Besluit: 

 
Een plan voor te leggen aan de raad om door middel van MGE de voorraad 

betaalbare koopwoningen in Amsterdam op peil te brengen en te houden. 

 

Het lid van de gemeenteraad 

 
M. Moorman 

 

Preadvies 

 

Het college is bereid een onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor verkoop 

onder voorwaarden, zoals MGE (Maatschappelijk Gebonden Eigendom).  

De resultaten van dat onderzoek kunnen dan op z’n vroegst eind 2017 aan de raad 

worden gerapporteerd.  Op basis van dit onderzoek zou vervolgens een 

beleidsvoorstel gemaakt kunnen worden. Gezien bovenstaande geeft het college de 

indiener ter overweging mee een gewijzigde motie in te dienen. 

 

Het college ontraadt aanneming van deze motie. 
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Nr. 469: Aanpak lerarentekort (O) 

Onderwerp 

 
Amendement van het lid Moorman inzake de Voorjaarsnota 2017 (aanpak 
lerarentekort). (O) 
 

Aan de gemeenteraad 

 
Ondergetekende heeft de eer voor te stellen: 
 
De raad, 
 
Gehoord de discussie over de Voorjaarsnota 2017 (Gemeenteblad afd. 1, nr. 446). 
 
Constaterende dat:  
- Er nu al 170 onvervulde vacatures zijn in het Amsterdamse basisonderwijs;  
- Dit naar verwachting de komende collegeperiode oploopt tot ruim 400 onvervulde 

vacatures;  
- Dit uiteindelijk leidt tot duizenden leerlingen die slecht onderwijs krijgen.  
 
Overwegende dat:  
- Op een lerarenenquête van de PvdA Amsterdam binnen een week meer dan 130 

reacties kwamen;  
- 98 procent van de respondenten verwacht de komende jaren negatieve gevolgen 

van het lerarentekort te ondervinden;  
- leraren zelf veel slimme en creatieve oplossingen aandroegen om leraren naar 

Amsterdam aan te trekken en te behouden;  
- er behoefte is aan middelen die snel en doeltreffend kunnen worden ingezet, voor 

bijvoorbeeld extra handen in de klas, een lerarenbonus of extra reis- en 
parkeervergoedingen. 

 

Besluit: 

 
1. Onder paragraaf 5.3 van de Voorjaarsnota 2017 op pagina 68 na "Een betere 

toegangsbeveiliging van de panden van de gemeente Amsterdam draagt bij 
aan het voldoen aan de Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG).", 

2. de volgende zinnen toe te voegen:  
"Met lef pakken we het lerarentekort zo snel mogelijk aan. Niks doen betekent 

dat duizenden leerlingen geen docent voor de klas hebben staan. Daarom 

maakt de gemeente 8 miljoen euro incidenteel vrij ter ondersteuning en 

stimulering van creatieve initiatieven om leraren naar Amsterdam te trekken 

en te behouden. Dit wordt in samenwerking met leraren en scholen gedaan.”; 

Als financiële dekking hiervoor aan te wenden de rentebaten van verstrekte 
leningen aan derden (totaal: 22,7 miljoen). 

3. Tabel 5.7 op pagina 57 overeenkomstig aan te passen. 
4. Alle relevante tekstpassages en tabellen overeenkomstig aan te passen. 

 

Het lid van de gemeenteraad 

 
M. Moorman 
 
 

Preadvies 
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Het college betwijfelt, ondanks dat aanvullende middelen kunnen bijdragen aan het 
terugdringen van het lerarentekort, of een incidentele verhoging zal leiden tot een 
structureel effect op het lerarentekort. Ook moet afgevraagd worden of het nu 
voorgestelde bedrag realistisch is. Immers, komend jaar zijn diverse maatregelen in 
uitvoering; extra maatregelen zullen maar in bepaalde mate geïmplementeerd kunnen 
worden. 
 
In dit amendement worden als dekking voor het bedrag van € 8 miljoen incidenteel in 

2018 “de rentebaten van verstrekte leningen aan derden”  opgenomen. Deze dekking 

is echter niet beschikbaar. Deze rentebaten op verstrekte leningen worde, als 
onderdeel van het geraamde renteresultaat voor de komende jaren, conform de Nota 
Rentestelsel namelijk ingezet als begrotingsruimte. De voorgestelde dekking is 
daarom niet aanwezig.  
 
Het college ontraadt aanneming van dit amendement. 
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Nr. 470: Achterstandsgelden scholen (O) 

Onderwerp 

 
Amendement van het lid Moorman inzake de Voorjaarsnota 2017 
(achterstandsgelden scholen). 
 

Aan de gemeenteraad 

 
Ondergetekende heeft de eer voor te stellen: 
 
De raad, 
 
Gehoord de discussie over de Voorjaarsnota 2017 (Gemeenteblad afd. 1, nr. 446). 
 
Constaterende dat:  
- Het aantal achterstandsleerlingen niet evenredig verdeeld is over de 

Amsterdamse basisscholen;  
- Basisscholen met meer achterstandsleerlingen meer tijd en aandacht voor de 

leerlingen nodig hebben om onderwijs van een voldoende niveau te kunnen 
geven;  

- Eerder 12 scholen een extra financiering van 100.000 euro ontvingen in het kader 
van stadsscholen020,  

- Een tweede tranche van 1,5 miljoen beschikbaar is gesteld voor een 20 tal 
scholen uit dezelfde categorie (categorie 5) die ieder 75.000 euro kunnen 
aanvragen  

- In deze categorie nog 33 scholen zitten die niet in de eerste tranche zaten, 
hetgeen betekent dat 13 scholen buiten de boot zullen vallen  

- Een extra budget van 1,8 miljoen nodig is, indien alle scholen uit categorie 5 
gelijkgesteld worden met de scholen uit de eerste tranche (33 x 100.000 euro =  

- 3,3 miljoen 1,5 miljoen = 1,8 miljoen)  
 
Van mening dat:  
- Alle kinderen gelijke kansen moeten krijgen in het onderwijs en dat middelen dus 

ook eerlijk moeten worden verdeeld, zodat achterstanden goed kunnen worden 
aangepakt. 

 

Besluit: 

 
Een extra bedrag van 1,8 miljoen euro ter beschikking te stellen aan het programma 
stadsscholen020, naast de al eerder beschikbaar gestelde 1,5 miljoen euro in 
tranche 2, ten behoeve van alle 33 categorie 5 scholen in Amsterdam. 
 

Het lid van de gemeenteraad 

 
M. Moorman 
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Preadvies 

 
Op basis van de aanvragen die binnenkomen van de 33 scholen zal het college zich 
maximaal inspannen om binnen de begroting zoveel mogelijk scholen te bedienen. De 
inzet hierbij is in eerste instantie meer scholen te bedienen, pas daarna een mogelijke 
ophoging van het budget per school te realiseren. De aanvraagtermijn van de 
voorziening, waarvoor in dit amendement een ophoging van het subsidieplafond 
gevraagd wordt, loopt tot 7 juli. Op dat moment is duidelijk hoeveel aanvragen zijn 
gedaan, om wat voor plannen het gaat en of sprake is van overvraging op het budget. 
 
Het is gebruikelijk en financieel prudent dat de raad bij amendementen met financiële 
consequenties ook een dekking aangeeft. Dat is in dit amendement niet gedaan.  
 
Het college ontraadt aanneming van dit amendement. 
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Nr. 471: het roze lerarennetwerk in het Amsterdamse onderwijs (O) 

Onderwerp 

 
Motie van de leden Moorman en Mbarki inzake de Voorjaarsnota 2017 
(het roze lerarennetwerk in het Amsterdamse onderwijs). 
 

Aan de gemeenteraad 

 
Ondergetekenden hebben de eer voor te stellen: 

 
De raad, 
 
Gehoord de discussie over de Voorjaarsnota 2017 (Gemeenteblad afd. 1, nr. 446). 
 
Constaterende dat:  
- Uitkomen voor je geaardheid nog altijd niet overal even makkelijk is. Dat geldt ook 

voor het onderwijs, zowel in de klas als in de lerarenkamer.  
- Er jaarlijks op scholen voorlichting wordt gegeven door verschillende organisaties 

over het onderwerp (homo)seksualiteit. Maar dat dit nog niet op alle scholen in de 
stad gebeurd.  

- Leraren zelf het beste weten hoe je dit onderwerp bespreekbaar kunt maken in de 
klas en op school.  

- Binnen het politiekorps Amsterdam al jaren sprake is van een netwerk Roze in 
Blauw dat de belangen van homo's, lesbiennes, biseksuelen en transgenders 
binnen en buiten de politie behartigt. Maar ook informeert en ontwikkelingen 
binnen en buiten de organisatie monitort op het thema.  

 
Overwegende dat:  
- Het van belang is dat er in het onderwijs een plek is waar leerlingen en leraren 

laagdrempelig en in vertrouwen advies kunnen krijgen over vragen m.b.t. 
seksualiteit en geaardheid.  

- Leraren goed weten wat er leeft in het onderwijs en wat de meest effectieve 
aanpak zou zijn als het gaat om voorlichting, advies en andere activiteiten rondom 
het bevorderen van de sociale veiligheid op school in relatie tot thema's 
seksualiteit en geaardheid. 

 

Besluit: 

 
Samen met het Amsterdamse Onderwijs en haar leraren te komen tot een roze 
lerarennetwerk en deze te faciliteren om als leraren op dit onderwerp zelf een 
belangrijke bijdrage te kunnen leveren op dit thema in het Amsterdamse onderwijs. 
 

De leden van de gemeenteraad 

 
M. Moorman 
S. Mbarki 
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Preadvies 
 
De gemeente investeert met de Roze agenda in voorlichting over LHBTI in het 
onderwijs. Met investeringen in burgerschapsonderwijs zet de gemeente zich in om 
het  vermogen van mensen, van kinderen en jongeren, te versterken om positief te 
kunnen deelnemen aan de Amsterdamse samenleving. Scholen dragen hieraan bij 
door een veilig pedagogisch klimaat te scheppen waarin kinderen zich binnen 
gedeelde normen en waarden kunnen ontwikkelen.  
Binnen het onderwijs is er de dialooggroep Burgerschap waar thema’s als LHBTI 
geagendeerd kunnen worden. Het college vindt dat het initiatief voor een roze 
lerarennetwerk van de leraren zelf moet komen.  
Uit gesprekken met het COC blijkt dat er tot op heden vanuit het onderwijs weinig 
belangstelling is voor een dergelijk netwerk. Mocht dat signaal er wel komen vanuit de 
leraren, dan zal de gemeente dat ondersteunen.   
 
Het college ontraadt aanneming van deze motie. 
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Nr. 472: Structurele ophoging van het armoedebudget (O) 

Onderwerp 

 
Amendement van het lid Ünver inzake de Voorjaarsnota 2017 (structurele ophoging 
van het armoedebudget). 
 

Aan de gemeenteraad 

 
Ondergetekende heeft de eer voor te stellen: 
 
De raad, 
 
Gehoord de discussie over de Voorjaarsnota 2017 (Gemeenteblad afd. 1, nr. 446). 
 
Overwegende dat: 
- In Amsterdam het aantal mensen die moeten leven onder de armoedegrens nog 

niet significant afneemt. Zo groeien nog altijd een op de vier kinderen op in de 
armoede, en in sommige delen van de stad is dit zelfs een op de drie kinderen  

- Kinderen die opgroeien in armoede geen optimale omgeving hebben om het 
maximale uit zichzelf te halen. Zij wonen in buurten met een eenzijdige sociaal 
economische samenstelling. Ze zitten vaak op de zwakkere scholen en hebben 
minder toegang tot sport en cultuur. Dit manifesteert zich in lagere 
schooladviezen, hogere schooluitval, gezondheidsklachten en contact met de 
jeugdzorg. Ook hebben deze kinderen grotere kans om op jongere leeftijd vaker 
in contact te komen met de politie.  

- De gemeente haar meest kwetsbare inwoners zoveel mogelijk moet 
ondersteunen, Amsterdam is barmhartig, Amsterdam is rechtvaardig.  

- Het armoedebeleid mede bedoeld is om sociale uitsluiting te voorkomen, om zo 
de gevolgen van armoede zoveel als mogelijk weg te kunnen nemen.  

- De druk op het netto verminderde armoedebudget in 2018 bij het gelijk blijven of 
zelfs toenemen van het aantal mensen die er aanspraak op kunnen maken zal 
toenemen; zeker als we erin slagen het bereik van armoede instrumenten te 
verhogen naar 80%. Zo wordt door het college nu al voorgesteld om de 
scholierenvergoeding met 35% te verlagen in 2018.  

- We nu langzamerhand het experimenteren in het armoedebeleid gaan afronden 
en er een stevige inzet over dient te blijven om zo recht te doen aan dit grote 
maatschappelijke probleem, het bestrijden van de van de armoede.  

- De armoede in Amsterdam een structurele probleem is wat een structurele inzet 
verdient. 
 
Constaterende dat:  

- In 2019 de incidentele middelen van 20 miljoen komen te vervallen.  
- in 2019 er 5 miljoen structureel bijkomt als onderdeel van de erfpachtdeal van de 

coalitie.  
- In 2018 er vanuit het rijk structureel 6,7 miljoen wordt toegevoegd aan het 

gemeentelijke budget de zogenaamde Klijnsmamiddelen. 
 

- Besluit: 

 
1. Op pagina 65 de volgende zin: 'Om het armoedebeleid dat met deze prioriteit 

wordt uitgevoerd voort te zetten, wordt er structureel € 5 miljoen vanaf 2019 
beschikbaar gesteld.', 
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te wijzigen in: 
'Om het armoedebeleid dat met deze prioriteit wordt uitgevoerd voort te 

zetten, wordt er structureel € 10 miljoen vanaf 2019 beschikbaar gesteld.’ 

 

2. Dit te dekken uit de herinvoering van precario en reclamebelasting 

 

Het lid van de gemeenteraad 

 
E. Ünver 
 

Preadvies 

 
Het college heeft een paar maanden geleden de raadscommissie Werk en Economie 
een integrale afweging armoedebestrijding aangeboden. Op basis van een aantal 
afwegingscriteria staat aangegeven hoe het college de bijdrage van een instrument 
aan de doelen van het armoede beleid beoordeelt en waarin per instrument de inzet 
van structurele en/of incidentele middelen staat weergegeven. Het is aan een nieuwe 
raad en college om eventueel andere afwegingen te maken en per instrument 
hiervoor structurele middelen beschikbaar te stellen. 
 
Het college heeft (in het door de raad aangenomen) coalitieakkoord juist ingezet op 
het afschaffen van de reclame- en precariobelasting. Het college ziet ook geen reden 
om deze belastingen weer in te voeren en vindt de voorgestelde dekking daarom 
onwenselijk. 
 
Het college ontraadt aanneming van dit amendement. 
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Nr. 473: Woningtoewijzing leraren (W) 

Onderwerp 

 
Motie van de leden Van Dantzig en Timman inzake de Voorjaarsnota 2017 
(woningtoewijzing leraren). 
 

Aan de gemeenteraad 

 
Ondergetekenden hebben de eer voor te stellen: 
 
De raad, 
 
Gehoord de discussie over de Voorjaarsnota 2017 (Gemeenteblad afd. 1, nr. 446). 
 
Overwegende dat:  
- Amsterdam kampt met een lerarentekort dat mede wordt veroorzaakt door het feit 

dat leraren er niet in slagen een betaalbare woonruimte te vinden in Amsterdam; 
- Op de 210 basisscholen in de stad komend schooljaar al 170 vacatures te 

vervullen zijn; 
- Het cruciaal is voor Amsterdamse kinderen dat er voldoende leraren zijn voor de 

scholen;  
- Startende alleenwonende leraren nog afhankelijk kunnen zijn van een sociale 

huurwoning maar het merendeel van de leraren een inkomen heeft dat past bij de 
middensegmentwoningen; 

- Het Actieplan Middeldure Huur zal zorgen voor een significante impuls in het 
aantal Amsterdamse middenhuurwoningen; 

- Middengroepen, en middengroepen met een maatschappelijke functie in het 
bijzonder, de motor van de Amsterdamse samenleving zijn;  

 
Constaterende dat:  
- Er tot 2025 jaarlijks minstens 1500 nieuwe huurwoningen tussen de 710 en 970 

euro zullen bijkomen;  
- Institutionele beleggers en ontwikkelaars een belangrijke rol zullen spelen in de 

realisatie van deze middenhuurwoningen;  
- Het tekort aan leraren acuut is en om onmiddellijke actie vraagt. 
 

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders: 

 
- Samen met woningcorporaties en huurdersverenigingen te realiseren dat een 

significant percentage van de starterswoningen – desnoods tijdelijk – wordt 
toegewezen aan startende leerkrachten;  

- De voorrangsregeling die binnen het Actieplan Middeldure Huur van toepassing 
zal zijn voor mensen die komen uit een sociale huurwoning (doorstromers) uit te 
breiden met leraren;  

- In kaart te brengen welke andere beroepsgroepen, naast leraren, in aanmerking 
zouden kunnen komen voor een voorrangsregeling;  

- Bij de transformatie van kantoorpanden naar woningen naast statushouders ook 
een deel voor leraren te reserveren;  

- Een prijsvraag uit te schrijven waarbij gestuurd wordt op innovatieve projecten 
zoals een studenten/starterscampus voor leraren, of alumni-housing/zelfbouw. 
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De leden van de gemeenteraad 

 
R.H. van Dantzig 
D. Timman 
 
Preadvies 

 

Uitgangspunt van het college bij deze motie is dat deze geen betrekking heeft op de 
sociale voorraad maar alleen op middenhuur. Op dit moment doet het college 
onderzoek naar de mogelijkheden van voorrang voor beroepsgroepen. Daarbij wordt 
er niet alleen gekeken naar leerkrachten maar ook naar andere beroepsgroepen in de 
publieke sector (zoals mensen werkzaam in de zorg of bij de politie). Voorrang moet 
worden geregeld via de Huisvestingsverordening en kan niet worden geregeld via 
afspraken met huurders en corporaties. Dit onderzoek is naar verwachting in het 
najaar gereed. Het college wil niet vooruit lopen op de uitkomsten van dit onderzoek.  
 
Het college geeft de indieners in overweging een gewijzigd voorstel in te dienen. 
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Nr. 474: Discriminatie: zero tolerance (O) 

Onderwerp 

 
Amendement van de leden Van Dantzig en Verheul inzake de Voorjaarsnota 2017 
(discriminatie: zero tolerance). (O) 
 

Aan de gemeenteraad 

 
Ondergetekenden hebben de eer voor te stellen: 
 
De raad, 
 
Gehoord de discussie over de Voorjaarsnota 2017 (Gemeenteblad afd. 1, nr. 446). 
 
Constaterende dat:  
- Het aantal meldingen, uitspraken en oordelen over discriminatie op basis van 

afkomst bij het College van de Rechten van de Mens toeneemt;  
- Jongeren met een migratieachtergrond soms wel drie keer zoveel kans lopen 

werkloos te blijven als jongeren zonder migratieachtergrond;  
- Het onderzoek van Doetank Peer liet zien dat discriminatie in de uitzendbranche 

nog veel voorkomt.  
 
Overwegende dat:  
- Discriminatie veel voorkomt in diverse branches, waaronder de HR branche/ 

werving en selectie, de zorg, commerciële dienstverlening en in de horeca;  
- Discriminatie onacceptabel en strafbaar is;  
- Cijfers over discriminatie en confrontatie met discriminatoir gedrag er in de 

praktijk voor kunnen zorgen dat bedrijven met de neus op de feiten worden 
gedrukt en hun gedrag aanpassen;  

- De Amsterdamse inzet van mystery guests in de horeca succesvol is gebleken 
om de bewustwording bij bedrijven te vergroten en de problematiek aan te pakken 
en mystery onderzoek in de uitzendbranche geleid heeft tot meer (structurele) 
aandacht voor arbeidsmarktdiscriminatie in de uitzendbranche. 

 

Besluit: 

 
- het college de opdracht te geven in 2018 de inzet op het bestrijden van 

discriminatie in diverse sectoren en de eigen organisatie te vergroten; hiertoe 
vaker mystery guests in te zetten en steekproeven te doen in verschillende 
branches om discriminatie beter in beeld te krijgen en tegen te gaan;  

- naar aanleiding van deze mystery onderzoeken de verantwoordelijke organisaties 
aan te spreken, handvatten voor verbetering mee te geven en waar dit effectief 
wordt geacht te sanctioneren; 

- hiervoor incidenteel € 500.000 te begroten, te dekken uit de stelpost 
"Ontwikkelingen tussen voorjaarsnota en begroting" op basis van de resultaten 
van de inzet te overwegen om vanaf 2019 hiervoor structureel middelen vrij te 
maken. 

 

De leden van de gemeenteraad 

 
R.H. van Dantzig 
A. Verheul 
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Preadvies 

 
 
Het college deelt met de indieners het belang van aandacht voor gelijke kansen op de 
arbeidsmarkt en het tegengaan van arbeidsmarktdiscriminatie, ook in de eigen 
gemeentelijke organisatie. In de Voortgangsbrief bestuursopdracht Amsterdam 
Inclusieve Arbeidsmarkt heeft het college u recent geïnformeerd over de stand van 
zaken. 
Het college constateert dat de gemeente – anders dan bij horecaclubs in Amsterdam 
op grond van het vergunningenstelsel – geen positie heeft om te handhaven in de 
sectoren die indieners noemen: die positie is voorbehouden aan de Arbeidsinspectie. 
De Arbeidsinspectie legt bedrijfsbezoeken af, spreekt verantwoordelijke bedrijven 
aan, geeft handvatten voor verbetering mee en kan sanctioneren. Het college zal het 
gesprek met de Arbeidsinspectie aangaan. 
 
Een aangepast voorstel met aanvaardbare dekking om de beoogde doelen en 
resultaten binnen de positieve framing van Amsterdam Inclusieve Arbeidsmarkt 
mogelijk sneller te behalen, ziet het college met belangstelling tegemoet. Binnen de 
eigen organisatie valt dan te denken aan met name ter verbetering van het werving- 
en selectieproces.  Buiten de eigen organisatie om samen met partners als MKB 
Amsterdam en brancheorganisaties het bevorderen van diversiteit en het delen van 
goede voorbeelden te stimuleren. 
 
De voorgestelde dekking, de stelpost voorjaarsnota – begroting, is bedoeld om 
eventuele (incidentele) knelpunten op te kunnen vangen in de Begroting 2018 die 
naar voren kunnen komen in de voorbereiding van de begroting. Het college hecht 
eraan deze post beschikbaar te kunnen houden t.b.v. de begroting.  
 
Het college ontraadt aanneming van dit amendement. 
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Nr. 475: buurtgeld voor buurtinitiatief (O) 

Onderwerp 

 
Amendement van de leden Van Dantzig en Ten Bruggencate inzake de Voorjaarsnota 
2017 (buurtgeld voor buurtinitiatief). 
 

Aan de gemeenteraad 

 
Ondergetekenden hebben de eer voor te stellen: 
 
De raad, 

 
Gehoord de discussie over de Voorjaarsnota 2017 (Gemeenteblad afd. 1, nr. 446). 
 
Overwegende dat:  
 
- In verschillende buurten een andere noodzaak bestaat voor wat betreft het 

faciliteren van buurtinitiatieven;  
- Het belangrijk is dat er middelen beschikbaar zijn voor de Bestuurscommissies (of 

opvolgers daarvan) om in te kunnen spelen op lokale initiatieven of lokale 
knelpunten;  

- In de motie van de leden Roosma, Guldemond, De Heer en Boomsma (nr. 368, 
aangenomen op 10 mei 2017) is verzocht de mogelijkheden te verkennen voor 
(integrale) buurtbudgetten voor bestuurscommissies, zodat er in de begroting 
budgettaire ruimte is om tijdens een jaar in te kunnen spelen op nieuwe 
initiatieven en signalen uit de buurt. 

 

Besluit: 

 
- In de Begroting 2018 aan programmaonderdeel 10.2: Bestuur en ondersteuning -- 

Gebiedsgericht werken – een budget van € 2 miljoen beschikbaar te stellen voor 
de bestuurscommissies (of opvolgers daarvan) om daaruit buurtinitiatieven te 
ondersteunen of in te spelen op lokale knelpunten;  

- Aan de bestuurscommissies (of opvolgers daarvan) de afweging te laten hoe dit 
budget in te zetten;  

- Dit budget aan de hand van inwoneraantal over de bestuurscommissies (of 
opvolgers daarvan) te verdelen; 

- Dit te dekken uit het verlagen van de stelpost op blz. 57 "ontwikkelingen tussen 
voorjaarsnota en begroting" met € 2 miljoen. 

 

De leden van de gemeenteraad 

 
R.H. van Dantzig 
M. ten Bruggencate 
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Preadvies 

 
Het college is het met de indieners eens dat het in het kader van versterking van het 
gebiedsgericht werken (GGW) belangrijk is om buurtinitatieven goed te faciliteren en 
heeft daarom in 2015 de ambitie Ruimte voor Maatschappelijk Initiatief vastgesteld. In 
dit programma wordt samen met burgers en ondernemers gekeken waar en waarom 
knelpunten optreden zodat deze met gemeentebrede inzet en middelen kunnen 
worden opgelost. De raad wordt na de zomer geïnformeerd over de voortgang van de 
casussen die vanuit dit programma naar voren zijn gebracht.  Om het gebiedsgericht 
werken te versterken, onderzoekt het college daarnaast conform de motie Roosma en 
Guldemond of en hoe met een flexibel budget en/of toevoeging van een apart 
programma GGW voor het GGW meer (financiële) flexibiliteit kan worden 
gerealiseerd. In het onderzoek wordt ook gemeentebreed gekeken naar invulling 
binnen de bestaande middelen. Zoals in de motie is gevraagd zal ook een inschatting 
worden gemaakt van de mogelijke hoogte van buurtbudgetten zodanig dat deze 
betekenisvol kunnen zijn en passend binnen wettelijke kaders. Het college komt 
bij het definitieve besluit over het nieuw bestuurlijk stelsel met een voorstel hoe dit op 
een structurele manier zou kunnen worden ingevuld.  
Het college ziet het amendement als een steun in de rug bij de uitwerking van de 
motie Roosma en Guldemond, want elk budget dat kan worden ingezet om burgers te 
laten participeren is mooi. Het college zal dan ook de inhoudelijke uitgangspunten van 
het amendement bij het onderzoek betrekken.    
 
De voorgestelde dekking, de stelpost voorjaarsnota – begroting, is bedoeld om 
eventuele (incidentele) knelpunten op te kunnen vangen in de Begroting 2018 die 
naar voren kunnen komen in de voorbereiding van de begroting. Het college hecht 
eraan deze post beschikbaar te kunnen houden t.b.v. de begroting. De dekking bij dit 
voorstel ontraden wij derhalve. 
 
Het college ontraadt aanneming van dit amendement. 
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Nr. 476: Gemeentelijke woningcoöperatie (O) 

Onderwerp 

 
Motie van het lid Groot Wassink inzake de Voorjaarsnota 2017 (gemeentelijke 
woningcoöperatie). 
 

Aan de gemeenteraad 

 
Ondergetekende heeft de eer voor te stellen: 
 
De raad, 
 
Gehoord de discussie over de Voorjaarsnota 2017 (Gemeenteblad afd. 1, nr. 446). 
 
Constaterende dat:  
- Corporaties nog altijd sociale huurwoningen verkopen;  
- De particuliere (sociale) huursector rap slinkt;  
- Het voor starters op de koopmarkt moeilijk blijft een woning te verwerven;  
- Het college de afgelopen jaren allerlei instrumenten heeft onderzocht om meer 

grip op de woningmarkt te krijgen;  
- De ontwikkeling van een gemeentelijke coöperatie die sociale huurwoningen en 

koopwoningen beheert niet is onderzocht. 
 
Overwegende dat:  

- De gemeente via zo'n eigen coöperatie op meerdere manieren zelf een rol zou 
kunnen spelen in het behouden van, of realiseren van betaalbare woningen, 
onder andere door nu nog particuliere sociale huurwoningen binnen de Ring 
betaalbaar aan te bieden, door liberalisatie van corporatiewoningen gericht te 
voorkomen of bijvoorbeeld door gedeeld eigendom of MGE-constructies. 

 

Besluit: 

 
- Een verkenning te laten verrichten naar de oprichting van een gemeentelijke 

woningcoöperatie en hoe een dergelijke coöperatie zou kunnen bijdragen aan het 
behoud en de realisatie van zoveel mogelijk betaalbare woningen in Amsterdam;  

- Te onderzoeken welke meerwaarde een gemeentelijke coöperatie kan hebben in 
het behoud van gemengde wijken en toegankelijkheid van betaalbare woningen 
door interventies ten aanzien van de sociale huurvoorwaarden en de 
koopvoorraad;  

- De resultaten van dit onderzoek nog voor het einde van het kalenderjaar voor te 
leggen aan de gemeenteraad. 

 

Het lid van de gemeenteraad 

 
B.R. Groot Wassink 
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Preadvies 

 

Het college deelt de zorgen over het slinken van de voorraad betaalbare woningen. 
Daarom is het behoud en uitbreiding van sociale huurwoningen en middeldure huur 
een van de speerpunten van de Woonagenda 2025.  
 
Het oprichten van een gemeentelijke woningcoöperatie vergt een complexe, 
langdurige en kostbare voorbereiding, vergt forse investeringen, kent verschillende 
juridische dilemma’s en leidt tot een geheel andere verhouding tot de corporaties en 

de markt.  
 
Het college acht het kansrijker, effectiever en sneller om sturingsmogelijkheden vanuit 
de woningwet verder te verbeteren. De Woonagenda kan na de vaststelling straks 
mede de basis vormen voor nieuwe samenwerkingsafspraken met de corporaties. 
Ook ondersteunen en stimuleren we wooncoöperaties (Actieteam, pilots in de 
nieuwbouw, etc.). Het college is wel bereid om te onderzoeken hoe er meer grip is te 
krijgen op de particuliere voorraad en welke rol coöperaties daarin kunnen 
spelen. Tevens merkt het college op dat dekking voor deze motie ontbreekt. 
 
Het college ontraadt aanneming van deze motie. 
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Nr. 477: Gemeentelijke organisatie CO2-neutraal (O) 

Onderwerp 

 
Motie van het lid Groot Wassink inzake de Voorjaarsnota 2017 (gemeentelijke 
organisatie CO2-neutraal). 
 

Aan de gemeenteraad 

 
Ondergetekende heeft de eer voor te stellen: 
 
De raad, 
 
 
Gehoord de discussie over de Voorjaarsnota 2017 (Gemeenteblad afd. 1, nr. 446). 
 
Constaterende dat;  
- De doelstelling voor een 002-neutrale gemeente op dit moment 45% besparing in 

2025 is;  
- Die doelstelling bij het huidige beleid mogelijk al niet gehaald gaat worden;  
- Die doelstelling onvoldoende is om de doelstellingen van het verdrag van Parijs te 

halen.  
 

Overwegende dat: 
- De gemeente het goede voorbeeld moet geven. 
 

Besluit: 

 
- Dat de gemeente in 2030 002-neutraal moet zijn;  
- Dat de 'Routekaart Gemeentelijke organisatie 002-neutraal' moet worden 

geactualiseerd tot een concreet stappenplan om in 2030 een 002-neutrale 
gemeentelijke organisatie te hebben. 

 

Het lid van de gemeenteraad 

 
B.R. Groot Wassink 
 
Preadvies 

 

Het college heeft bewust gekozen voor een focus op resultaat en voorrang gegeven 
aan de uitvoering van de maatregelen van de Routekaart CO2.  Het college ziet zich 
gesteund in deze aanpak door de positieve resultaten: de uitvoering ligt op schema en 
de doelstelling van 45% reductie van CO2 uitstoot in 2025 is binnen handbereik. Waar 
intensivering van maatregelen mogelijk blijkt, wordt dit opgepakt. Het stellen van een 
ambitieuzer doel en het uitwerken van een nieuw stappenplan vragen extra tijd en 
middelen, hetgeen ten koste gaat van de focus op resultaat. 
 
Het college ontraadt aanneming van deze motie. 
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Nr. 478: Ongelijkheid als prioriteit (O) 

Onderwerp 

 
Motie van het lid Groot Wassink inzake de Voorjaarsnota 2017 (ongelijkheid als 
prioriteit). 
 

Aan de gemeenteraad 

 
Ondergetekende heeft de eer voor te stellen: 
 
De raad, 
 
Gehoord de discussie over de Voorjaarsnota 2017 (Gemeenteblad afd. 1, nr. 446). 
 
Overwegende dat:  
- Amsterdam kampt met groeiende ongelijkheid in inkomen, vermogen en 

gezondheid;  
- Amsterdam een stad dreigt te worden voor de rijksten en de allerarmsten; De 

lagere middenklasse en de middenklasse onder druk staan doordat de voorraad 
betaalbare woningen snel afneemt en de WMO in toenemende mate een 
armoedevoorziening dreigt te worden;  

- De groei van de ongelijkheid in de stad onwenselijk is en door het college actief 
bestreden dient te worden. 

 

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders: 

 
 Het terugdringen van verschillende vormen van ongelijkheid als speerpunt te 

maken van het collegebeleid.  
 Voor de begroting 2018 aan de raad een pakket aan samenhangende 

maatregelen voor te leggen waarbij er onder meer aandacht is voor: 
 het terugdringen van schuldenproblematiek onder meer door het opkopen van 

problematische schulden;  
 het plan uit het coalitieakkoord om een werkbedrijf op te richten en 

(perspectief)banen bij de gemeente, sport en cultuurvoorzieningen aan te 
bieden;  

 de toegang tot (preventieve) zorgvoorzieningen te verbeteren door barrières 
op het gebied van inkomen en taal en laaggeletterdheid weg te nemen. 

 

Het lid van de gemeenteraad 

 
B.R. Groot Wassink 
 
Preadvies 

 

Het college zet zich in om alle Amsterdammers kansen te bieden om mee te doen in de 
samenleving. Dit komt onder meer tot uitdrukking in de hernieuwing van het coalitieakkoord 
Amsterdam blijft van iedereen, en in de Visie sociaal werk Amsterdam. We doen dit door te 
investeren in de leefomgeving van mensen, zodat de stad voor alle Amsterdammers schoon, 
heel en veilig is. Maar ook zorgen we, via de werkbrigade, dat honderden werkzoekenden met 
een afstand tot de arbeidsmarkt, betaald werkervaring op kunnen doen. Speciale aandacht gaat 
uit naar scholen waar veel kinderen zijn die thuis te maken hebben met een stapeling van 
problemen. En we zorgen dat taallessen voor volwassenen toegankelijk en betaalbaar zijn.  
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Het college zal uw raad in het najaar van 2017 per brief informeren over de maatregelen die 
genomen worden om ongelijkheid in de stad tegen te gaan. 
 
Bij bepaalde maatregelen die in de motie worden voorgesteld, maakt het college een 
kanttekening.  
- Het door de gemeente opkopen van schulden kan ertoe leiden dat schuldeisers straks niet 

meer willen meewerken aan een akkoord over een gedeeltelijke aflossing. Dit ziet het college 
als een belangrijk risico.  

Bij de inzet van het college om vanuit de gemeente zo veel mogelijk werk te bieden aan 
kwetsbare Amsterdammers, wordt onderzocht welke organisatiestructuur hier het beste bij past 
(collegebesluit d.d. 2 mei 2017 inzake Vaststellen visie op Sociaal Werk Amsterdam, in de 
raadscommissie Werk en Economie behandeld op 17 mei 2017). Het college acht het niet 
wenselijk nu een voorschot te nemen op de verdere besluitvorming. 
 
Het college ontraadt aanneming van deze motie. 
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Nr. 479: Bestrijding personeelsschaarste (O) 

Onderwerp 

 
Motie van de leden Ruigrok en Poot inzake de Voorjaarsnota 2017 (bestrijding 
personeelsschaarste). 
 

Aan de gemeenteraad 

 
Ondergetekenden hebben de eer voor te stellen: 
 
De raad, 
 
Gehoord de discussie over de Voorjaarsnota 2017 (Gemeenteblad afd. 1, nr. 446). 
 
Constaterende dat:  

- Het UVVV bekendmaakte dat in de regio Groot-Amsterdam een stijging van 
het aantal banen met 2,3% wordt verwacht;  

- Tegelijkertijd niet iedereen van deze banengroei profiteert, met name ouderen 
en langdurig werklozen;  

- In sommige sectoren werkgevers juist veel moeite hebben om aan personeel 
te komen, met name in het onderwijs, de bouw, de zorg en de ICT.  

 
Overwegende dat:  

- Amsterdam een groeiende groep bijstandsgerechtigden, statushouders en 
werklozen kent die moeilijk aan het werk komen;  

- Door gerichte scholing in die gebieden waar behoefte aan personeel bestaat 
het perspectief op werk voor deze groepen aanzienlijk kan worden verbeterd. 

 

Besluit: 

 
- In overleg met het UWV en andere relevante partijen een plan van aanpak te 

ontwikkelen om het komende jaar met name in te zetten op scholing van 
bijstandsgerechtigden, statushouders en langdurig werklozen in die gebieden 
waar reeds schaarste aan personeel bestaat, zoals het onderwijs, de bouw, 
zorg en ICT.  

- Dit plan van aanpak voor te leggen aan de gemeenteraad. 
 

De leden van de gemeenteraad 

 
M.H. Ruigrok 
M.C.G. Poot 
 
Preadvies 

Het college onderschrijft het belang van een goede samenwerking tussen gemeente, WSP en 
UWV met werkgevers in kraptesectoren. Er is en diverse sectoren al samenwerking gaande 
zoals de zorg, bouw, techniek, horeca, en ICT. Voor statushouders wordt geïnvesteerd in 
trajecten in deze sectoren gecombineerd met taal.  
 
Wel moet worden bedacht dat een deel van de krapteberoepen functies op HBO/MBO-niveau 
betreft. Dit betekent dat een deel van de gemeentelijke doelgroep niet aan deze instroomeisen 
kan voldoen, en dat breder in deze sectoren naar functies wordt gezocht.  
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Gezien de veelheid aan bestaande samenwerkingsvormen acht het college een nieuw plan van 
aanpak overbodig.  
 
Het college ontraadt aanneming van deze motie.  
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Nr. 480: Pilot langer handhaven op water in zomermaanden (O) 

Onderwerp 

 
Amendement van de leden Ruigrok en Torn inzake de Voorjaarsnota 2017 
(pilot langer handhaven op water in zomermaanden). 
 

Aan de gemeenteraad 

 
Ondergetekenden hebben de eer voor te stellen: 
 
De raad, 
 
Gehoord de discussie over de Voorjaarsnota 2017 (Gemeenteblad afd. 1, nr. 446). 
 
Overwegende dat:  
- De Amsterdamse grachten met name in de zomermaanden drukker worden 

bevaren, wat gepaard gaat met overlast voor omwonenden door onder andere 
versterkte muziek;  

- Waternet de handhaving van overlast op het water verzorgd, maar de 
beschikbare capaciteit nu slechts tot 23:00 uur wordt ingezet;  

- Een pilot waarbij de handhaving in de zomermaanden uiterlijk tot en met 
september langer, tot maximaal 01:00 uur, in de drukste gebieden op het water 
aanwezig is, mogelijk direct effect kan hebben op de leefbaarheid van de 
grachtengordel voor omwonenden;  

- De pilot eind dit jaar kan worden geëvalueerd om mogelijk definitief te worden 
ingezet in dit gebied. 

 

Besluit: 

 
- In programma 8.3 Water per direct incidenteel € 400.000 aan Waternet 

beschikbaar te stellen voor een "Pilot langer handhaven op water in 
zomermaanden", waarbij gedurende de zomermaanden uiterlijk tot en met 
september tot maximaal 01:00 uur 's nachts handhavingscapaciteit in de drukste 
gebieden op het water aanwezig is om overlast te bestrijden; 

- Hiervoor dekking te vinden in de stelpost "Ontwikkelingen tussen Voorjaarsnota 
en Begroting"; 

- De Voorjaarsnota verder dienovereenkomstig aan te passen;  
- Het college op te dragen eind van dit jaar een evaluatie aan de raad van deze 

pilot te doen toekomen, inclusief het aantal boetes wat na 23 uur is opgelegd. 
 

De leden van de gemeenteraad 

 
M.H. Ruigrok 
R.K. Torn 
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Preadvies 

 

De motie vraagt om inzet van handhaving tot 01.00 uur ’s nachts in de drukke 

maanden van het vaarseizoen. Het college maakt de raad erop attent dat Waternet in 
de huidige werkwijze tijdens de zomermaanden tot 1.00 uur in het centrum op overlast 
op het water controleert met beperkte inzet. Onder de voorjaarsnota zijn extra 
middelen aangevraagd voor de handhaving op overlast. Waternet kan deze middelen 
inzetten om met een groter team in de late uren van de avond op te treden De 
voorgestelde dekking, de stelpost voorjaarsnota – begroting, is bedoeld om eventuele 
(incidentele) knelpunten op te kunnen vangen in de Begroting 2018 die naar voren 
kunnen komen in de voorbereiding van de begroting. Het college hecht eraan deze 
post beschikbaar te kunnen houden t.b.v. de begroting. 
 
Het college ontraadt aanneming van dit amendement. 
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Nr. 481: Pilot handhaving afval in burger in Damgebied (O) 

Onderwerp 

 
Amendement van de leden Ruigrok en Torn inzake de Voorjaarsnota 2017 
(pilot handhaving afval in burger in Damgebied). 
 

Aan de gemeenteraad 

 
Ondergetekenden hebben de eer voor te stellen: 
 
De raad, 

 
Gehoord de discussie over de Voorjaarsnota 2017 (Gemeenteblad afd. 1, nr. 446). 
 
Overwegende dat:  
- Handhaving gericht op het werpen van afval op straat in burger reeds sporadisch 

wordt ingezet;  
- In drukke gebieden de aanwezigheid van een permanent handhavingsteam in 

burger van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat na verloop van tijd een sterk 
preventieve werking op het werpen van afval op straat kan hebben;  

- Hiervoor een pilot kan worden gestart in het drukste gedeelte van de 
Amsterdamse binnenstad, het gebied Dam-Damrak-Damstraat;  

- De pilot eind 2018 kan worden geëvalueerd om mogelijk definitief te worden 
ingezet in dit gebied. 

 

Besluit: 

 
- In programma 2.3 Veiligheid voor 2018 incidenteel €700.000 beschikbaar te 

stellen voor een "Pilot Handhaving in burger Damgebied", waarbij een 
handhavingsteam in burger gedurende een jaar permanent aanwezig is in dit 
gebied om met name afvalgerelateerde overtredingen te bestraffen; 

- Hiervoor dekking te vinden in de stelpost "Ontwikkelingen tussen Voorjaarsnota 
en Begroting";  

- De Voorjaarsnota verder dienovereenkomstig aan te passen;  
- Het college op te dragen uiterlijk bij de Begroting 2018 een plan van aanpak 

inclusief evaluatiecriteria voor deze pilot voor te leggen aan de gemeenteraad. 
 

De leden van de gemeenteraad 

 
M.H. Ruigrok 
R.K. Torn 
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Preadvies 

 

Dit amendement wordt in samenhang gezien met het initiatiefvoorstel “Betere 

handhaving voor een schone stad” van de leden Ruigrok en Torn. In de reactie op dat 
initiatiefvoorstel is aangegeven dat de beschikbare structurele middelen (€ 1 miljoen) 

van het amendement 1349 (handhaving openbare ruimte) vooralsnog in de 
binnenstad worden ingezet. Daartoe zijn handhavers aangenomen bij de rve 
Handhaving &Toezicht. De inzet in de binnenstad is nog in volle gang en de 
zichtbaarheid van de handhavers is één van de uitgangspunten. Een van de 
speerpunten in het binnenstadoffensief is de aanpak van de afvalproblematiek. Op 
probleemlocaties  zullen handhavers zonder uniform worden ingezet. Op deze manier 
kan de pakkans van asociale bewoners en/of bezoekers die zich niet houden aan de 
afvalregels worden vergroot. Meer boetes en ook communicatie over de boetes en de 
verhoogde pakkans zullen naar verwachting leiden tot betere regelnaleving en 
vermindering van de afvalproblematiek. 
 
Structurele inzet van een team handhavers zonder uniform is volgens het College op 
dit moment niet opportuun. Tegen een eventuele pilot heeft het college geen bezwaar. 
In een later stadium zal de evaluatie van het binnenstadoffensief worden opgesteld en 
een rapportage over de voortgang van het aanvalsplan Schoon Amsterdam worden 
gemaakt. Afhankelijk van de uitkomsten van evaluatie en rapportage zal worden 
beoordeeld of het structureel inzetten van handhavers zonder uniform een 
meerwaarde kan hebben in de aanpak van de afvalproblematiek. 
 
De voorgestelde dekking, de stelpost voorjaarsnota – begroting, is bedoeld om 
eventuele (incidentele) knelpunten op te kunnen vangen in de Begroting 2018 die 
naar voren kunnen komen in de voorbereiding van de begroting. Het college hecht 
eraan deze post beschikbaar te kunnen houden t.b.v. de begroting. 
 
Het college ontraadt aanneming van dit amendement. 
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Nr. 482: Amsterdamse welzijnsindex (O) 

Onderwerp 

 
Motie van het lid Van Lammeren inzake de Voorjaarsnota 2017 (Amsterdamse 
welzijnsindex). 
 

Aan de gemeenteraad 

 
Ondergetekende heeft de eer voor te stellen: 
 
De raad, 

 
Gehoord de discussie over de Voorjaarsnota 2017 (Gemeenteblad afd. 1, nr. 446). 
 
Overwegende dat:  
- de financiële situatie van de stad en van de Amsterdammer niet altijd een goed 

beeld geeft van het welzijn van alle Amsterdammers in brede zin;  
- een indicator die welzijn meet in deze Voorjaarsnota ontbreekt;  
- het uitdrukken van onze zorgen, verlangens en ontwikkelingen in louter geld een 

te eenzijdig economisch perspectief zou vormen, waarin criteria als geluk, 
duurzaamheid, leefbaarheid en houdbaarheid niet of onvoldoende tot uitdrukking 
komen. 

 

Besluit: 

 
in de begrotingen de verwachte gevolgen van het te voeren beleid op deze 
welzijnsindicatoren weer te geven en hierop te reflecteren in de jaarverslagen. 
 

Het lid van de gemeenteraad 

 
J.F.W. van Lammeren 
 
Preadvies 

- De gevraagde welzijnsindex al bestaat. Sinds 2000 verschijnt om het jaar de Staat van de 
Stad, waarin de door het SCP ontwikkelde Standaard Leefsituatie Index (SLI), waarnaar in de 
motie wordt verwezen, wordt bepaald voor de stad, verschillende groepen bewoners en 
gebieden. Onlangs is een nieuwe editie met cijfers van 2016 verschenen, met daarin blijvend 
aandacht voor de 22 gebieden die een rol spelen in het gebiedsgericht werken. In het rapport 
is ook aandacht voor vertrouwen in de toekomst, financiële stress en geluk. 

- Het direct koppelen van de welzijnsindex aan een programma in de begroting is niet juist. 
Een begrotingsindicator zonder koppeling met specifieke gemeentelijke doelstellingen in een 
programma maakt dat er ook niet op gestuurd kan worden.  
 

Het college ontraadt aanneming van deze motie. 
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Nr. 483: Werk voor de werkbrigade (O) 

Onderwerp 

 
Amendement van het lid Peters inzake de Voorjaarsnota 2017 (werk voor 
de werkbrigade). 
 

Aan de gemeenteraad 

 
Ondergetekende heeft de eer voor te stellen: 
 
De raad, 
 
Gehoord de discussie over de Voorjaarsnota 2017 (Gemeenteblad afd. 1, nr. 446). 
 
Overwegende dat:  
- er nog steeds een grote groep Amsterdammers is die in de crisis werkloos is 

geworden en nu lastig aan een baan komt;  
- Amsterdam een werkbrigade kent waar mensen die lastig aan een baan komen 

aan de slag kunnen om aanvullend werk in de stad te verrichten, en daarvoor een 
salaris ontvangen;  

- er veel aanvullend werk te doen is in de stad om te helpen de drukte in goede 
banen te leiden. 

 

Besluit: 

 
- Op pagina 59 een extra alinea toe te voegen, luidende:  

‘Werk voor de werkbrigade  

- Er wordt 500.000 euro beschikbaar gesteld voor de werkbrigade om door middel 
van gastheren en -vrouwen de drukte in de stad in goede banen te leiden. 
Hiermee bestrijden we zowel de werkloosheid als de overlast als gevolg van de 
drukte.’ 

- Dit te dekken uit de Stelpost ontwikkelingen tussen voorjaarsnota en begroting; 
- De bijbehorende tabellen en bijlages overeenkomstig te wijzigen. 
 

Het lid van de gemeenteraad 

 
D.W.S. Peters 
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Preadvies 

 

In de Voorjaarsnota 2017 zijn voorstellen gedaan om de handhaving in de openbare 
ruimte op peil te brengen en de toegenomen drukte in goede banen te leiden. Het 
college vindt het van belang om in 2018 in te zetten op handhaving door toenemende 
drukte in de stad, maar vooral ook om in te zetten op een groter gevoel van veiligheid 
en betere dienstverlening op straat. Ook voor het inzetten van de werkbrigade wordt 
in dit verband geld beschikbaar gesteld, namelijk € 1,7 in 2018 en € 2,2 miljoen in 

2019. Verder wordt in dit verband in de VJN 2017 voor Pantar (Werkbrigade) nog 
eens € 2 miljoen in 2018 beschikbaar gesteld. Op zichzelf wordt in het amendement 

een bijdrage voorgesteld om werkbrigadiers in te schakelen in aanvulling op 
handhavingstaken in de openbare ruimte. Inhoudelijk heeft het college tegen 
aanneming van dit voorstel geen bezwaar. 
 
De voorgestelde dekking, de stelpost voorjaarsnota – begroting, is bedoeld om 
eventuele (incidentele) knelpunten op te kunnen vangen in de Begroting 2018 die 
naar voren kunnen komen in de voorbereiding van de begroting. Het college hecht 
eraan deze post beschikbaar te kunnen houden t.b.v. de begroting. 
 
Het college ontraadt aanneming van dit amendement. 
 



 54 

Nr. 484: Woonlastenfonds particuliere sociale huur (O) 

Onderwerp 

 
Amendement van het lid Peters inzake de Voorjaarsnota 2017 (Woonlastenfonds 
particuliere sociale huur). 
 

Aan de gemeenteraad 

 
Ondergetekende heeft de eer voor te stellen: 
 
De raad, 
 
Gehoord de discussie over de Voorjaarsnota 2017 (Gemeenteblad afd. 1, nr. 446). 
 
Overwegende dat:  

- huurders van een corporatiewoning met een hoge huur en een laag inkomen 
sinds vorig jaar profiteren van het Amsterdamse woonlastenakkoord, dat 
voorziet in een tegemoetkoming in de huurkosten en op termijn een 
huurverlaging tot onder de aftoppingsgrens;  

- particuliere huurders te maken hebben met dezelfde 
betaalbaarheidsproblemen als corporatiehuurders, maar geen beroep kunnen 
doen op de afspraken uit het woonlastenakkoord. 

 

Besluit: 

 
- Op pagina 66 een extra alinea toe te voegen, luidende:  

‘Woonlastenfonds particuliere sociale huur  

Er wordt 750.000 euro beschikbaar gesteld voor een met het 
woonlastenfonds vergelijkbare regeling voor huurders van een particuliere 
sociale huurwoning met een relatief hoge huur en een laag inkomen.’ 
Dit te dekken uit de Stelpost ontwikkelingen tussen voorjaarsnota en 
begroting; 

- De bijbehorende tabellen en bijlages overeenkomstig te wijzigen. 
 

Het lid van de gemeenteraad 

 
D.W.S. Peters 
 
Preadvies 

 
De gemeente is gehouden haar burgers in vergelijkbare omstandigheden gelijk te behandelen. 
B&W wil daarom in 2017 en 2018, parallel aan de afspraak met de woningbouwcorporaties, 
huurders van een particuliere sociale huurwoning met relatief hoge huur en een laag inkomen 
tegemoet komen. Dit zal net als in 2016 plaatsvinden binnen de financiële kaders van de 
regeling passende huur.  
 
De voorgestelde dekking, de stelpost voorjaarsnota – begroting, is bedoeld om eventuele 
(incidentele) knelpunten op te kunnen vangen in de Begroting 2018 die naar voren kunnen 
komen in de voorbereiding van de begroting. Het college hecht eraan deze post beschikbaar te 
kunnen houden t.b.v. de begroting. 
 
Het college ontraadt aanneming van dit amendement. 
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Nr. 485: Extern onderzoek naar participatie (O) 

Onderwerp 

 
Motie van de leden Boomsma en Groot Wassink inzake de Voorjaarsnota 2017 
(extern onderzoek naar participatie). 
 

Aan de gemeenteraad 

 
Ondergetekenden hebben de eer voor te stellen: 
 
De raad, 
 
Gehoord de discussie over de Voorjaarsnota 2017 (Gemeenteblad afd. 1, nr. 446). 
 
Overwegende dat:  
- goede participatie van burgers die geraakt worden door de gevolgen van politieke 

besluitvorming leidt tot betere besluiten, met een groter draagvlak; goede 
participatie de democratie versterkt;  

- effectieve verbinding tussen representatie en participatie van groot belang is;  
- het rapport Brenninkmeijer door de evaluatiecommissie er op wijst dat de 

bestuurlijke cultuur niet altijd bijdraagt aan een optimale participatie;  
- de hervorming van het bestuurlijks stelsel de mogelijkheden voor participatie 

ingrijpend zal veranderen. 
 

Besluit: 

 
een extern onderzoek te laten verrichten naar de kwaliteit en effectiviteit van de 
inspraak en participatie van Amsterdammers bij de besluitvoering, naar de 
knelpunten, valkuilen en obstakels die zich daarbij voordoen, en hoe deze kan worden 
verbeterd. 
 

De leden van de gemeenteraad 

 
D.T. Boomsma 
B.R. Groot Wassink 
 
Preadvies 

 

Het is onduidelijk of de indieners met deze motie doelen op de inspraaksystematiek, 
het bestuurlijk stelsel of burgerparticipatie. De motie is daarmee onduidelijk. Het 
college vraagt de indieners de motie aan te passen. 
. 
Het college ontraadt aanneming van dit amendement 
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Nr. 486: Amsterdam is van de Amsterdammers (O) 

Onderwerp 

 
Amendement van het lid Boomsma inzake de Voorjaarsnota 2017 (Amsterdam is van 
de Amsterdammers). 
 

Aan de gemeenteraad 

 
Ondergetekende heeft de eer voor te stellen: 
 
De raad, 
 
Gehoord de discussie over de Voorjaarsnota 2017 (Gemeenteblad afd. 1, nr. 446). 
Overwegende dat:  

- Amsterdam niet van iedereen is, maar van de Amsterdammers. 
 

Besluit: 

 
- op pagina 6 van de Voorjaarsnota 2017: De tekst: "Amsterdam is van 

iedereen", te vervangen door: "Amsterdam is van de Amsterdammers";  
- deze zelfde zin ook elders in de begroting op dezelfde wijze te wijzigen 

 

Het lid van de gemeenteraad 

 
D.T. Boomsma 
 
Preadvies 

 

Amsterdam is van iedereen, en daarmee dus ook van de Amsterdammers. Het 
college hecht belang aan behoud van het open, internationale en tolerante karakter 
van de stad. De eeuwenoude reputatie van Amsterdam als tolerante, open stad is 
waar veel Amsterdammers tot op de dag van vandaag trots op zijn en wat vele 
wereldburgers aantrekt. Dit is ook door UNESCO onderstreept als Unieke waarde van 
de stad toen Amsterdam op de Werelderfgoedlijst werd geplaatst in 2010. Amsterdam 
stelt zich op als een internationale verantwoordelijke hoofdstad, waarbij Amsterdam 
actief haar kennis deelt op bijvoorbeeld het gebied van kennis en innovatie en kunst 
en cultuur. 
 
Het college ontraadt aanneming van dit amendement.. 
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Nr. 487: De gezonde keuze makkelijker maken (O) 

Onderwerp 

 
Motie van de leden Boomsma, Bouchibti, Kayar, A.J.M. Bakker en Duijndam inzake 
de Voorjaarsnota 2017 (de gezonde keuze makkelijker maken). 
 

Aan de gemeenteraad 

 
Ondergetekenden hebben de eer voor te stellen: 
 
De raad, 
 
Gehoord de discussie over de Voorjaarsnota 2017 (Gemeenteblad afd. 1, nr. 446). 
 
Overwegende dat:  
 wat betreft preventie: 

 uit de Outcomemonitor 2017 Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht "Staat van 
Gezonde Leefstijl van Amsterdamse Kinderen' blijkt dat kinderen (en hun 
ouders) gezonder beweeg en voedingsgedrag vertonen. Een mooi resultaat 
waarvan de raad de lijn wil doortrekken; 

 de partijen van de Agenda voor de Zorg, een brede coalitie van patiënten-, 
cliënten- en ouderenorganisaties, zorgverleners, zorgaanbieders, publieke 
gezondheidsdiensten en zorgverzekeraars, een 'preventieakkoord' willen 
tussen de ministeries van VWS, SZW, gemeenten, de sociale partners en de 
partijen in de zorg en ondersteuning; 

 wat betreft verantwoordelijke hoofdstad: 

 meer bewegen en/of gezonder eten een individuele keuze is van de 
Amsterdammer, maar de gemeente Amsterdam een faciliterende rol heeft; 

 Amsterdam een verantwoordelijke hoofdstad is die haar kennis en kunde deelt 
en dat het succes van de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht in dit kader 
niet alleen gevierd maar ook gedeeld worden met andere gemeenten.  

 Amsterdam zich als Smart City met behulp van kennisinstellingen en bedrijven 
inzet om innovatief en duurzaam om te gaan met grootstedelijke 
problematiek; 

 om bovenstaande redenen het goed is dat in onze stad een conferentie 
plaatsvindt over wat de (on)mogelijkheden zijn om een gezonder leefklimaat te 
scheppen. 

 

Besluit: 

 
- Vanuit de Visie Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht in samenwerking met 

de Vrije Universiteit en Het Amsterdamse Public Health Research Instituut een 
conferentie te organiseren over hoe de samenleving in brede zin (individu, 
bedrijfsleven, onderwijs en overheid) hun rol kunnen oppakken in het faciliteren 
van een gezonde voedingskeuze.  

- Op deze conferentie een slotverklaring op te stellen met waarin alle partijen 
vertegenwoordigd worden (voedingsindustrie, ondernemers, zorgverzekeraars, 
universiteit, etc., allen met een link met Amsterdam) een actie te formuleren die 
bijdraagt aan de grotere doelstelling "in 2033 daadwerkelijk alle Amsterdamse 
kinderen op gezond gewicht". 
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De leden van de gemeenteraad 

 
D.T. Boomsma 
S. Bouchibti 
O. Kayar 
A.J.M. Bakker 
P.J.M. Duijndam 
 
Preadvies 

Het College onderschrijft het belang van samenwerking, het nemen van eigen 
verantwoordelijkheid en het betrekken van maatschappelijke partners, als het gaat om het 
stimuleren en bevorderen van gezonder gedrag en gezondere leefstijl.  
Middels de AAGG neemt de gemeente haar verantwoordelijkheid in het faciliteren en stimuleren 
van gezonde leefstijlkeuzes en het betrekken van lokale en landelijke maatschappelijke 
partners. Kennis- en informatieoverdracht vindt plaats binnen verschillende gremia (JOGG, G4, 
VWS, Universiteiten en Hogescholen).  
In de uitvoering van haar inspanningen zet AAGG maximaal in op het betrekken van 
maatschappelijke partners. Daarin zet AAGG actief in op samenwerkingsverbanden, zoals PPS 
en lokale Pacten Gezond Gewicht in focusbuurten. Afspraken daarin en acties die daaruit 
voortkomen, worden door de lokale partners nageleefd. De jaarlijkse Inspiratiedag die door 
AAGG wordt georganiseerd, is tevens een platform waarin partners met elkaar kennis, ervaring 
en inzichten uitwisselen. Een conferentie zoals voorgesteld, heeft daarom geen expliciete 
toegevoegde waarde in het brede scala aan inspanningen die onder de AAGG-vlag worden 
uitgevoerd. 
 
Het college ontraadt aanneming van deze motie. 
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Nr. 488: Voor een bereikbaar havengebied (O) 

Onderwerp 

 
 
Motie van het lid Alberts inzake de Voorjaarsnota 2017 (voor een bereikbaar 
havengebied). 
 

Aan de gemeenteraad 

 
Ondergetekende heeft de eer voor te stellen: 
 
De raad, 
 
Gehoord de discussie over de Voorjaarsnota 2017 (Gemeenteblad afd. 1, nr. 446). 
 
Overwegende dat  
- zich in het havengebied een grote concentratie aan werkgelegenheid bevindt;  

de bereikbaarheid van de bedrijven in dit gebied via het openbaar vervoer 
te wensen overlaat. Op de lijnenkaart van het GVB zit het grootste deel 
van het havengebied als ov-loosgebied zelfs verstopt achter de legenda;  

- goede bereikbaarheid via het openbaar vervoer leidt tot een meer duurzame 
verkeersstroom en een ontlasting van de toegangswegen naar het havengebied. 

 

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders: 

 
Een plan te maken voor betere ontsluiting van de haven met het openbaar vervoer. 
 

Het lid van de gemeenteraad 

 
R. Alberts 
 
Preadvies 

 

De Vervoerregio is opdrachtgever voor de exploitatie van het openbaar vervoer. Het 
vervoer dat de vervoerder minimaal moet leveren is vastgelegd in een Programma 
van Eisen (PvE). Het Dagelijks Bestuur van de Vervoerregio is opdrachtgever voor 
het OV. 
Voor OV-ontsluiting van werkgebieden moet volgens het PvE voldaan worden aan 
voorwaarden met betrekking tot  aantal werknemers en dichtheid van werknemers per 
hectare. Het is de verantwoordelijkheid van de concessiehouder (GVB) om een 
vervoerplan te hebben, waarbij rekening wordt gehouden met de bestaande en 
toekomstige vervoervraag. Mocht een veranderende vervoervraag aan de orde zijn, 
dan is de regioraad de plaats waar dit thuishoort.  
 
Het college ontraadt aanneming van deze motie. 
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Nr. 489: Terugkoppeling van toegankelijkheidsadviezen van de Centrale 
Verkeerscommissie Amsterdam aan belangenorganisaties voor 
Amsterdammers met een beperking (O) 

Onderwerp 

 
Motie van het lid Alberts inzake de Voorjaarsnota 2017 (terugkoppeling van 
toegankelijkheidsadviezen van de Centrale Verkeerscommissie Amsterdam aan  
belangenorganisaties voor Amsterdammers met een beperking). 
 

Aan de gemeenteraad 

 
Ondergetekende heeft de eer voor te stellen: 
 
De raad, 
 
Gehoord de discussie over de Voorjaarsnota 2017 (Gemeenteblad afd. 1, nr. 446). 
 
Constaterende dat:  
 Belangenorganisaties voor Amsterdammers met een beperking, zoals 

Cliëntenbelang, worden betrokken bij toegankelijkheidsadviezen van de Centrale 
Verkeerscommissie Amsterdam (CVC);  

 De inbreng, waarschuwingen, correcties en/of suggesties van deze 
belangenorganisaties niet altijd worden verwerkt in de uiteindelijke 
toegankelijkheidsadviezen van CVC;  

 Belangenorganisaties noch individuele Amsterdammers met een beperking ooit 
een terugkoppeling krijgen over de uiteindelijke toegankelijkheidsadviezen van 
CVC die toelichten waarom hun inbreng, waarschuwingen, correcties en/of 
suggesties niet of slechts deels zijn meegenomen in het advies.  

 
Overwegende dat:  
 Amsterdammers met een beperking en organisaties die hun belangen behartigen 

als ervaringsdeskundigen en als doelgroep bij uitstek kunnen beoordelen of een 
bepaald CVC-advies de toegankelijkheid van Amsterdam voldoende waarborgt en 
bevordert;  

 Het voor hen niet alleen fijn is om te weten waarom CVC een bepaald 
toegankelijkheidsadvies uitbrengt, maar ook om nog een mogelijkheid te hebben 
het uitgebrachte advies te (her)beoordelen en eventueel van commentaar te 
voorzien;  

 De CVC bij terugkoppeling van een toegankelijkheidsadvies een dubbelcheck 
inbouwt, alsmede een waardevol moment creëert om (beter) te leren van de 
Amsterdammers in wiens belang zij het toegankelijkheidsadvies uitbrengen. 

 

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders: 

 
CVC te verzoeken na elk uitgebracht toegankelijkheidsadvies een terugkoppeling met 
heldere uitleg en toelichting te sturen aan alle belangenorganisaties en individuele 
Amsterdammers die zij hebben geconsulteerd. 
 

Het lid van de gemeenteraad 

 
R. Alberts 
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Preadvies 

De CVC toets en adviseert over voorgenomen wijzigingen aan de infrastructuur 
inzake álle wegen binnen Amsterdam. Nagenoeg elk voorstel kent één of meer 
toegankelijkheidsaspecten. Het college biedt de raad naar verwachting in het vierde 
kwartaal 2017 de notitie “verbeterslag CVC” aan. De notie stelt onder meer voor om  
Cliëntenbelang en Fietsersbond als extern adviseurs deel te laten nemen aan de CVC 
vergaderingen. Om de benodigde ervaringen met deze nieuwe werkwijze op te doen 
zullen Cliëntenbelang en Fietsersbond vooruitlopende op het collegebesluit worden 
gevraagd om vanaf september 2017 deel te nemen aan het CVC overleg. Op die 
wijze neemt men deel aan de beraadslaging, wordt kennis genomen van de 
belangenafwegingen, het college prefereert dit boven een schriftelijke terugkoppeling.  

Het college ontraadt aanneming van deze motie.  
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Nr. 490: Fijnmazig OV met buurtbus en werkbrigade (O) 

Onderwerp 

 
Amendement van het lid Boomsma inzake de Voorjaarsnota 2017 (fijnmazig OV met 
buurtbus en werkbrigade). 
 

Aan de gemeenteraad 

 
Ondergetekende heeft de eer voor te stellen: 
 
De raad, 
 
Gehoord de discussie over de Voorjaarsnota 2017 (Gemeenteblad afd. 1, nr. 446). 
 
Overwegende dat: 
 afgelopen jaren is bezuinigd op het openbaar vervoer in Amsterdam;  
 aanvullend openbaar vervoer nog altijd lange wachttijden kent, weinig flexibel is 

en relatief duur;  
 op veel andere plekken in Nederland buurtbussen succesvol ingezet worden voor 

fijnmazig openbaar vervoer;  
 de werkbrigade ingezet kan worden om Amsterdammers zinvolle werkervaring op 

te laten doen als chauffeur van een buurtbus;  
 een experiment met buurtbussen kennis op kan leveren over de relatie tussen 

de vraag naar aanvullend openbaar vervoer en het aanbod van fijnmazig 
openbaar vervoer in de wijken. 

 

Besluit: 

 
 Op pagina 59 een extra alinea toe te voegen:  

“Experiment fijnmazig OV met buurtbus en werkbrigade  

Er wordt € 500.000 beschikbaar gesteld voor de werkbrigade om in samenwerking 

met het doelgroepenvervoer een experiment op te zetten voor fijnmazig OV met 
buurtbussen. We richten ons in de eerste plaats op plekken in Amsterdam waar 
bezuinigingen op het reguliere openbaar vervoer veel impact hebben gehad.” 
 Dit te dekken uit de Stelpost ontwikkelingen tussen voorjaarsnota en 

begroting. 
 De bijbehorende tabellen en bijlagen overeenkomstig te wijzigen. 

 

Het lid van de gemeenteraad 

 
D.T. Boomsma 
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Preadvies 

 
Het college zet in op experimenten waarin ontschotting tussen regulier OV en 
Aanvullend OV de wijken plaatsvindt. De experimenten worden uitgevoerd door de 
professionele vervoerder voor AOV. Aan de inzet van niet daarvoor opgeleide 
krachten kleven meerdere nadelen. De OV-reizigers worden naar de dichtstbijzijnde 
OV-knoop vervoerd.  
 
Een belangrijk uitgangspunt bij het inzetten van de werkbrigade is het vermijden van 
verdringing: de werkbrigade doet werk in de openbare ruimte ten behoeve van de 
leefbaarheid in de stad in aanvulling op werkzaamheden die regulier plaatsvinden. Er 
wordt gewaakt voor het verdringen van reguliere of SW-werknemers. Binnen of in 
aanvulling op het reguliere OV en de lopende experimenten ziet het college geen 
ruimte voor inzet van de werkbrigade. 
 
De voorgestelde dekking, de stelpost voorjaarsnota – begroting, is bedoeld om 
eventuele (incidentele) knelpunten op te kunnen vangen in de Begroting 2018 die 
naar voren kunnen komen in de voorbereiding van de begroting. Het college hecht 
eraan deze post beschikbaar te kunnen houden t.b.v. de begroting. 
 
Het college ontraadt aanneming van dit amendement. 
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Nr. 491: Met taxi’s van de P&R (O) 

Onderwerp 

 
Motie van het lid Boomsma inzake de Voorjaarsnota 2017 (met taxi’s van de P&R). 
 

Aan de gemeenteraad 

 
Ondergetekende heeft de eer voor te stellen: 
 
De raad, 
 
Gehoord de discussie over de Voorjaarsnota 2017 (Gemeenteblad afd. 1, nr. 446). 
 
Overwegende dat: 
 buurtvreemde parkeerders en zoekverkeer de leefbaarheid in sommige 

Amsterdamse wijken onder druk zetten;  
 geparkeerde auto's veel schaarse ruimte innemen;  
 het verstandig is om het gebruik van P&R-voorzieningen te stimuleren;  
 het voordeel van auto's voor veel mensen nog altijd is dat ze daarmee vrij 

comfortabel van deur tot deur kunnen reizen, wat zeker geldt voor wat oudere 
mensen of die slechter ter been zijn;  

 veel P&R-voorzieningen nog geen adequate voorzieningen hebben voor 
elektrische taxi's;  

 aanvullende voorzieningen bij P&R een positief effect hebben op het 
gebruiksgemak, waardoor deze in de toekomst een beter alternatief vormen voor 
parkeren in het centrum door toeristen en bezoekers. 

 

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders: 

 
 Te onderzoeken en inventariseren of, en zo ja welke, het wenselijk is om P&R- 

voorzieningen aantrekkelijker te maken als alternatief voor parkeren in delen van 
de stad waar ruimte schaars is en de druk op de openbare ruimte hoog, door het 
faciliteren van extra standplaatsen voor (elektrische) taxi's.  

 Daarbij tevens te bezien of het mogelijk is om de inzet van elektrische taxi's daar 
op andere manieren te reguleren en stimuleren. 

 

Het lid van de gemeenteraad 

 
D.T. Boomsma 
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Preadvies 

 
P+R parkeerders komen in het huidige P+R concept alleen in aanmerking voor het 
voordelige P+R parkeertarief als aangetoond is dat met OV-chipkaart naar het 
centrumgebied gereisd is. Als met de taxi (of andere modaliteit) gereisd wordt betaald 
men het dagtarief (bijvoorbeeld € 2,40 per uur op P+R Zeeburg). Taxi is dan ook op 

voorhand niet interessant voor een P+R parkeerder. Daarom wordt de Alternatieve 
Centrumcheck (ACC) ontwikkeld waar de reiziger d.m.v. beacontechnologie en een 
smartphone aan kan tonen dat hij in het centrumgebied is geweest. De ACC bevindt 
zich in een testfase. Als deze succesvol is verlopen zal onderzocht worden of 
grootschalige uitrol mogelijk is. 
 
De vervolgreis (van P+R naar centrumgebied) per (elektrische) taxi zorgt voor minder 
geparkeerde auto’s in het centrum maar niet voor minder verkeersbewegingen. 

Daarnaast is de doelgroep klein en de frequentie laag (ook als de ACC functioneert). 
Geadviseerd wordt niet in te zetten op realisatie van extra standplaatsen bij P+R en 
aan te sluiten bij de reguliere taximarkt en standplaatsen (die, bij aanleg van nieuwe 
plekken, conform het convenant ‘schone taxi’s voor Amsterdam’ per definitie schoon 

zijn). Daarnaast zal met de ACC mogelijk gemaakt worden de vervolgreis met elke 
modaliteit mogelijk te maken. Daarnaast wordt gewerkt aan een nieuw P+R strategie 
waar doelgroepen, prijsconcepten en aanbod van P+R opnieuw tegen het licht 
worden gehouden. 
 
Het college ontraadt aanneming van deze motie. 
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Nr. 492: Maatwerk bij duurzame verbouwingen omgevingsvergunning (W) 

Onderwerp 

 
Motie van het lid Bosman inzake de Voorjaarsnota 2017 (maatwerk bij duurzame 
verbouwingen omgevingsvergunning). 
 

Aan de gemeenteraad 

 
Ondergetekende heeft de eer voor te stellen: 
 
De raad, 
 
Gehoord de discussie over de Voorjaarsnota 2017 (Gemeenteblad afd. 1, nr. 446). 
 
Constaterende dat:  
 In Amsterdam 46% van de bestaande bouw een beschermde status heeft (rijks-

en gemeentelijke monumenten, maar ook alle gebouwen die vallen onder 
'beeldbepalend' of beschermd stads- of dorpsgezicht);  

 In het geval van een beschermde status van een pand een omgevingsvergunning 
aangevraagd moet worden bij elke verbouwing;  

 De gemeente Amsterdam voor de aanvraag van een omgevingsvergunning een 
digitaal formulier gebruikt;  

 Duurzame verbouwingen vaak digitaal worden geweigerd, zonder dat door de 
gemeente wordt gemotiveerd waarom de vergunning niet wordt toegekend;  

 Hierdoor bouwers, architecten en bewoners meerdere keren tekeningen moeten 
(laten) maken en vergunningen moeten aanvragen, wat zorgt voor extra kosten.  

 
Overwegende dat:  
 Bij duurzame verbouwing het meestal niet gaat om een vervanging (rotte kozijnen 

door nieuwe kozijnen), maar om een verbouwing of een toevoeging van iets 
extra's aan een pand (een warmtepomp, dubbelglas);  

 Voor een duurzame verbouwing meer maatwerk is vereist dan het huidige 
gestandaardiseerde digitale aanvraagformulier kan bieden;  

 Bij maatwerk advies voorafgaand aan de vergunningsaanvraag gewenst is over 
hoe het maatwerk binnen de vergunningsvoorwaarden past om een verbouwing 
zo duurzaam mogelijk te laten zijn en extra kosten voor duurzaamheid te 
vermijden. 

 

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders: 

 
 Bij het aanvragen van een omgevingsvergunning voor een duurzame verbouwing 

of renovatie voorafgaand een adviesgesprek aan te bieden;  
 Dit adviesgesprek voor zover dat financieel nodig is, incidenteel te dekken uit de 

versnellingsmiddelen duurzaamheid;  
 Te monitoren en te evalueren welke leerpunten naar voren komen uit de 

adviesgesprekken;  
 Deze leerpunten te verwerken in de Welstandsnota en andere voorwaarden voor 

een omgevingsvergunning zodat uiteindelijk ook minder adviesgesprekken nodig 
zijn. 
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Het lid van de gemeenteraad 

 
A.M. Bosman 
 
Preadvies 

 

Bij verbouwingen aan monumenten en gebouwen binnen beschermd stadsgezicht, 
ook als die duurzaamheidsmaatregelen betreffen, is nu al op diverse plaatsen een 
adviesgesprek met maatwerk mogelijk. Voor monumenten wordt dat aangeboden bij 
Monumenten en Archeologie, waar specifieke kennis over dit onderwerp aanwezig is. 
Voor overige panden binnen beschermde gezichten kan men voor een adviesgesprek 
terecht bij het bureau van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit, bij Team 
Duurzaamheid van R&D of bij de welstandscoördinator van het betreffende stadsdeel. 
Van deze mogelijkheid wordt nu al ruim gebruik gemaakt.   
 
Voorgesteld wordt de nu al gangbare adviesgesprekken te evalueren op het 
onderdeel duurzaamheid en daarover bij de behandeling van de voorjaarsnota 2018 
aan de Raad verslag uit te brengen. Daarbij zullen eventuele verbeterpunten en 
mogelijke financiële consequenties in kaart worden gebracht. Het college onderschrijft 
het belang van evaluatie van de adviesgesprekken 
 
Het college geeft de indiener in overweging een gewijzigd voorstel in te dienen. 
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Nr. 493: Versnellen LED (G) 

Onderwerp 

 
Motie van de leden Groen en Bosman inzake de Voorjaarsnota 2017 (versnellen 
LED). 
 

Aan de gemeenteraad 

 
Ondergetekenden hebben de eer voor te stellen: 
 
De raad, 
 
Gehoord de discussie over de Voorjaarsnota 2017 (Gemeenteblad afd. 1, nr. 446). 
 
Constaterende dat: 
 Het voorstel van B&W om alle onderdelen van de openbare verlichting (100%) in 

een keer af te schrijven de mogelijkheid biedt om alle lampen en armaturen 
waarvoor een geschikt LED-alternatief bestaat versneld te vervangen door LED;  

 investeringen in versneld vervangen door LED rendabel zijn, nu de armaturen al 
zijn afgeschreven;  

 Uit de beantwoording van technische vragen over de voorjaarsnota blijkt dat het 
huidige vervangingstempo ongeveer 5% is en het nog de vraag is welke ruimte er 
bestaat binnen toegekende kredieten om zo snel mogelijk over te stappen op 
LED;  

Overwegende dat: 
 Investeringen in de vervanging door LED, in principe rendabele investeringen zijn, 

waardoor de verhoging van een investeringskrediet geen saldo-effect heeft;  
 Versnelde vervanging door LED ook een versnelling in CO2 besparing realiseert. 

 

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders: 

 
 Het tempo waarin straatverlichting wordt vervangen door LED op te voeren naar 

ten minste 20% per jaar;  
 Uiterlijk bij de begroting 2018 aan de raad een voorstel te doen voor het realiseren 

van deze versnelde LED-transitie in de openbare verlichting;  
 Daarbij uit te gaan van vervanging van alle lampen en armaturen waarvoor een 

geschikt LED-alternatief bestaat; 
 Indien noodzakelijk aan de raad bij de begroting 2018 voorstellen te doen voor 

aangepaste investeringskredieten;  
 Bij de begroting 2018 tevens inzicht te bieden in de eventuele (structurele) 

begrotingsruimte die ontstaat als gevolg van lagere exploitatielasten na de 
vervanging door LED. 

 

De leden van de gemeenteraad 

 
R.J. Groen 
A.M. Bosman 
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Preadvies 

 
Door de afschrijving van de boekwaarde van de hele openbare verlichting is de 
business case voor het vervangen van conventionele armaturen door LED rendabel 
Het college verwacht dat het in principe mogelijk is, onder voorbehoud van 
beschikbaarheid van aannemers en LED-lampen, de LED-transitie binnen vijf jaar te 
volbrengen. 
Onderzocht wordt of extra krediet nodig is voor een transitie in maximaal vijf jaar bij 
de conventionele armaturen waarvoor een geschikt LED-alternatief bestaat. 
Eventueel benodigde extra kredietruimte voor deze rendabele investering zal in de 
begroting van 2018 worden aangevraagd. Dan is er ook inzicht in de gevolgen voor 
de financiële middelen voor het beheer en onderhoud van de openbare verlichting. 
 
 
Het college heeft tegen aanneming van dit voorstel geen bezwaar. 
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Nr. 494: Verduurzaming afval (O) 

Onderwerp 

 
Amendement van het lid Groen inzake de Voorjaarsnota 2017 (verduurzaming afval). 
 

Aan de gemeenteraad 

 
Ondergetekende heeft de eer voor te stellen: 
 
De raad, 
 
Gehoord de discussie over de Voorjaarsnota 2017 (Gemeenteblad afd. 1, nr. 446). 
 
Constaterende dat: 
 Doordat er minder afvalstoffenheffing wordt kwijtgescholden, waardoor er op 

jaarbasis 1,3M€ vrijvalt;  
 Het college zich eerder op het standpunt heeft gesteld dat de ASH een gesloten 

systeem is, en dat vrijval gebruikt zou worden om te investeren in het (sneller) 
verduurzamen van de afvalverwerking. 

 

Besluit: 

 
 De acties uit het afvalplan voor gescheiden inzamelen van GFT, de pilot DIFTAR 

en voor het plan bedrijfsafval versneld uit te voeren en op te schalen;  
 Als dekking hiervoor de meevaller van 1,3M€ bij de kwijtschelding 

afvalstoffenheffing te gebruiken. 
 

Het lid van de gemeenteraad 

 
R.J. Groen 
 

Preadvies 

 
In dit amendement wordt gevraagd om de acties uit het afvalplan versneld uit te 
voeren en op te schalen en als dekking hiervoor de meevaller van € 1,3 miljoen bij de 
kwijtschelding afvalstoffenheffing te gebruiken, omdat vanuit de algemene middelen 
aan de afvalbegroting wordt bijgedragen en de afvalbegroting zo meer kostendekkend 
wordt. Deze € 1,3 miljoen is echter als begrotingsruimte ingezet in deze Voorjaarsnota 

2017 en daarom niet beschikbaar. 
 
Het college ontraadt aanneming van dit amendement. 
 



 71 

Nr. 495: Windbomen (O) 

Onderwerp 

 
Motie van het lid Groen inzake de Voorjaarsnota 2017 (windbomen). 
 

Aan de gemeenteraad 

 
Ondergetekende heeft de eer voor te stellen: 
 
De raad, 
 
Gehoord de discussie over de Voorjaarsnota 2017 (Gemeenteblad afd. 1, nr. 446). 
 
Constaterende dat: 
"Bij de herinrichting van het Waterlooplein het uitgangspunt opgenomen dat de in 

slechte staat verkerende bomen op het plein worden vernieuwd en de mogelijkheden 

worden onderzocht om de windoverlast te mitigeren door middel van clusters kleine 

bomen op de koppen van het plein." 

 

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders: 

 
 Te onderzoeken of het op deze locatie mogelijk is de windoverlast te mitigeren 

door de inzet van zogenaamde `Windbomen'.  
 Te inventariseren of er meer plaatsen zijn in Amsterdam waar windoverlast een 

probleem is, maar die een kans bieden zijn voor het gebruik van windbomen.  
 

Het lid van de gemeenteraad 

 
R.J. Groen 
 
Preadvies 

 

Een ‘windboom’ lijkt uiterlijk op een boom. Deze is 11m hoog en heeft kleine turbines 
die lijken op ronddraaiende blaadjes en energie opwekken. Het is niet bekend of een 
‘windboom’ in staat is om de wind zodanig te mitigeren dat het prettiger vertoeven is 

op straat.      
Het ontwerpteam Waterlooplein onderzoekt op dit moment de mogelijkheid om het 
klimaat op het plein te verbeteren door aanplant van clusters van bomen op de 
kopeinden. Het plaatsen van echte bomen helpt sowieso.  
 
Het is niet aangetoond of ‘windbomen’ helpen tegen windoverlast. Daar zijn ze ook 

niet voor ontworpen.   
 
Het college ontraadt aanneming van deze motie. 
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Nr. 496: Temporiseren groot onderhoud (O) 

Onderwerp 

 
Motie van het lid Groen inzake de Voorjaarsnota 2017 (temporiseren groot 
onderhoud). 
 

Aan de gemeenteraad 

 
Ondergetekende heeft de eer voor te stellen: 
 
De raad, 
 
Gehoord de discussie over de Voorjaarsnota 2017 (Gemeenteblad afd. 1, nr. 446). 
 
Constaterende dat: 
 De dienst vastgoed met het systeem van DMOPS een kosteneffectieve manier 

heeft ontwikkeld om panden die in onderhoud worden genomen te verduurzamen;  
 Het college in 2017 en 2018 nog geen middelen beschikbaar stelt om dat ook te 

doen;  
 
Overwegende dat: 
 Daardoor het risico dreigt dat na groot onderhoud weer voor jaren wordt afgezien 

van de duurzame maatregelen. 
 

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders: 

 
Groot onderhoud aan gemeentelijk vastgoed waarbij wordt afgezien van 
duurzaamheidsmaatregelen omdat daar in 2017 en 2018 nog geen middelen voor 
beschikbaar zijn gesteld, te temporiseren tot na 2019, als die middelen er wel zijn. 
 

Het lid van de gemeenteraad 

 
R.J. Groen 
 
Preadvies 

 

U ontvangt binnenkort voorstellen die het mogelijk maken in 2017 en 2018 middelen 
beschikbaar te stellen voor duurzaamheidsmaatregelen vanuit het 
Duurzaamheidsfonds. 
 
 
Het college ontraadt aanneming van deze motie. 
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Nr. 497: Groen festivalterrein (G) 

Onderwerp 

 
Motie van het lid Groen inzake de Voorjaarsnota 2017 (groen festivalterrein). 
 

Aan de gemeenteraad 

 
Ondergetekende heeft de eer voor te stellen: 
 
De raad, 
 
Gehoord de discussie over de Voorjaarsnota 2017 (Gemeenteblad afd. 1, nr. 446). 
 
Constaterende dat: 

 De raad bij het aannemen van de Agenda Groen ook motie 947 van 30 
september 2015 heeft aangenomen die als deel van het dictum heeft: "als 
inbreng vanuit de portefeuille Groen bij het evenementenbeleid het 
voorstel in te - de mogelijkheid voor speciaal ingerichte groene 
festivalterreinen te verkennen;"  

 Het college nu 2,25M€ uittrekt om festivalterreinen op te knappen en een 

nieuw festivalterrein te bouwen in Westpoort.  
 
Overwegende dat: 

 Een groen festivalterrein de druk op parken zou doen afnemen. 
 

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders: 

 
 Bij het uitwerken van de plannen voor de besteding van 2,25M€ voor 

evenemententerreinen motie 947 van 30 september 2015 te betrekken;  
 Er dus voor te zorgen dat het nieuwe evenemententerrein wordt aangelegd als 

aantrekkelijk groen festivalterrein, zodat festivalorganisatoren die festivals in een 
groene omgeving willen organiseren er ook terecht kunnen. 

 

Het lid van de gemeenteraad 

 
R.J. Groen 
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Preadvies 
 
Op 1 november 2016 is een brief, in reactie op motie 497, aan de raad toegezonden. 
In deze bief is o.a. te lezen dat het college van mening is dat de beschikbaarheid van 
een nieuw groen festivalterrein de druk van festivals op de bestaande parken kan 
verlichten, maar dient nadrukkelijk niet beschouwd te worden als een alternatief 
waardoor evenementen niet meer in stadsparken zullen plaatsvinden. Evenementen 
horen immers bij de stad en onze parken. Beide voorstellen zijn reeds vanuit de 
portefeuille groen, maar ook vanuit partijen als het Parken-overleg, 
evenementenorganisatoren onder de aandacht gebracht bij overleggen over de 
invulling van het te actualiseren evenementen beleid en daar positief ontvangen. In 
voorbereiding op voorjaarsnota zijn verschillende gesprekken gevoerd met de sector 
en andere belanghebbenden. Tijdens deze gesprekken is gebleken dat ook bij de 
sector de  wens bestaat om een evenemententerrein dat groen en duurzaam is te 
ontwikkelen. Bij de verdere planvorming en ontwikkeling is de insteek en 
evenemententerrein aan te leggen dat zo groen mogelijk is.  
 
Het college heeft tegen aanneming van deze motie geen bezwaar.. 
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Nr. 498: Dakpark (O) 

Onderwerp 

 
Motie van het lid Groen inzake de Voorjaarsnota 2017 (dakpark). 
 

Aan de gemeenteraad 

 
Ondergetekende heeft de eer voor te stellen: 
 
De raad, 
 
Gehoord de discussie over de Voorjaarsnota 2017 (Gemeenteblad afd. 1, nr. 446). 
 
Constaterende dat: 
 Het college stelt dat de druk op het groen en op parken toeneemt doordat er per 

jaar 10.000 Amsterdammers bijkomen;  
 Op de Amsterdamse daken nog een zee van ruimte is voor de aanleg van 

postzegelparken. 
 

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders: 

 
in kaart te brengen welke daken in de stad in aanmerking komen voor aanleg van een  
(postzegel)dakpark, als tegenwicht tegen het gebrek aan groen. 
 

Het lid van de gemeenteraad 

 
R.J. Groen 
 
Preadvies 

 

Het vergroenen van daken en de aanleg van postzegelparken is onderdeel van de 
Agenda Groen. Er zijn de nodige middelen en instrumenten zoals de Groengelden om 
dit te realiseren.  
 
Voor het vergroenen van daken heeft de gemeente een subsidieregeling waar volop 
gebruik van wordt gemaakt bij bestaande bouw. In 2016 is op die manier meer dan 
6.400m2 groen dak toegevoegd. Daarnaast wordt natuurinclusief bouwen 
gestimuleerd bij nieuwbouw.  
 
Het college kiest voor focus van middelen en capaciteit op. 
 

Het college ontraadt aanneming van deze motie. 
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Nr. 499: Gemeentelijk warmtebedrijf (O) 

Onderwerp 

 
Motie van het lid Groen inzake de Voorjaarsnota 2017 (gemeentelijk wamtebedrijf). 
 

Aan de gemeenteraad 

 
Ondergetekende heeft de eer voor te stellen: 
 
De raad, 
 
Gehoord de discussie over de Voorjaarsnota 2017 (Gemeenteblad afd. 1, nr. 446). 
 
Constaterende dat: 
 De raad de strategie 'Naar een stad zonder aardgas' heeft vastgesteld.  
 Het college daar in zelf constateert dat in de bestaande bouw de stap van 

aardgas naar een warmtenet in 70% van de Amsterdamse woningen in 
vergelijking met een aansluiting op aardgas een tekort laat zien van circa € 2.500 
per woning. De oorzaak ligt onder meer in de verrekening van kosten van 
warmtenetten.  

 Het college stelt: "In de praktijk is dit een forse belemmering voor de ontwikkeling 
naar een stad zonder aardgas. Het is zaak om de kosten en investeringen te 
beperken en een aantrekkelijke businesscase te maken."  

 
Overwegende dat: 
 Het ongewis is of het rijk het op korte termijn mogelijk maakt dit gat te dichten;  
 De stad Amsterdam dan zelf maar het heft in handen moet nemen;  
 Het college 40 miljoen euro heeft uitgetrokken om te investeren in achterstallig 

onderhoud van de openbare ruimte;  
 Het vervangen van het gasnet door een duurzamer alternatief eveneens kan 

worden beschouwd als het plegen van achterstallig onderhoud, zij het in dit geval 
aan onderhoud voor een achterhaalde energievoorziening;  

 Met een forse investering in alternatieven voor het gasnet voorkomen kan worden 
dat Amsterdam een moeilijk in te halen achterstand oploopt bij de transitie naar 
een gasvrije stad. 

 

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders: 

 
 Te onderzoeken hoe de overgang naar een aardgasvrije stad versneld kan 

worden met 50 miljoen euro uit het vereveningsfonds;  
 Hierbij als optie de mogelijkheid te onderzoeken dat de gemeente zelf een 

warmtebedrijf begint voor de aanleg van warmtenetten en of duurzame 
warmtebronnen;  

 Als andere optie te onderzoeken of de gemeente de onrendabele top bij projecten 
voor een aardgasvrije wijk kan subsidiëren. 

 

Het lid van de gemeenteraad 

 
R.J. Groen 
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Preadvies 

 

Het College vraagt aan het Rijk bevoegdheden en instrumenten om de lokale 

warmtetransitie te versnellen, al twee jaar. Ondertussen heeft de gemeente een City Deal 

Naar een stad zonder aardgas gesloten met corporaties, huurders, netwerk- en 

energiebedrijven. Warmtebedrijven WPW en Nuon ondertekenden deze deal om 

Amsterdam aardgasvrij te maken. Het College ziet daarom geen aanleiding om een 

warmtebedrijf op te richten. 

Met de Strategie Naar een stad zonder aardgas [december 2016] heeft de Raad 

ingestemd met verbreding van de subsidieregeling Nul Op de Meter zodat ook voor 

andere investeringen in aardgasloze woningen de onrendabele top gesubsidieerd wordt. 

In deze regeling is € 5 miljoen beschikbaar. De vernieuwde subsidieregeling ontvangt de 

Raad na de zomer. Bij gebleken succes kan de Raad extra budget voor continuering 

beschikbaar stellen. Onttrekken van €50 miljoen aan het VEF is dus niet noodzakelijk. 

 

Uitvoering van de strategie verloopt volgens planning; met City Deal Partners bereidt de 

gemeente voor dat in de eerste wijken, bestaande woningen aardgasloos worden.. 

Het college ontraadt aanneming van deze motie. 
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Nr. 500: Groene Palen in kademuren (G) 

Onderwerp 

 
Motie van het lid Groen inzake de Voorjaarsnota 2017 (Groene Palen in kademuren). 
 

Aan de gemeenteraad 

 
Ondergetekende heeft de eer voor te stellen: 
 
De raad, 
 
Gehoord de discussie over de Voorjaarsnota 2017 (Gemeenteblad afd. 1, nr. 446). 
 
Constaterende dat: 
 Amsterdam meer dan 60 strekkende kilometer kademuren heeft, en al deze 

kademuren met heipalen gefundeerd zijn;  
 Een aanzienlijk deel van deze kademuren jaarlijks gerenoveerd wordt;  
 Bij renovatie van Amsterdamse monumenten al veelvuldig gebruik wordt gemaakt 

van het duurzame concept De Groene Paal', waarbij uit funderingspalen 
duurzame warmte wordt gewonnen. 

 
Overwegende dat: 
 de kilometers kademuur in Amsterdam een enorm potentieel vormen voor winnen 

van duurzame warmte. 
 

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders: 

 
 Te onderzoeken of bij onderhoud of vervanging van kademuren in Amsterdam 

voor de fundering `Groene Palen' kunnen worden toegepast om warmte te 
winnen;  

 Te inventariseren waar in Amsterdam er de komende vijf jaar kademuren worden 
vervangen waar de `Groene Paal' of een vergelijkbaar concept als pilot kan 
worden toegepast, en welke partijen die warmte willen afnemen.  

 Een voorstel te doen om de kosten hiervoor te dekken uit de 
'versnellingsmiddelen duurzaamheid'. 

 

Het lid van de gemeenteraad 

 
R.J. Groen 
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Preadvies 

 

Er is een Programma Kademuren in voorbereiding, waarin het plan voor vervanging en 

groot onderhoud is opgenomen. Daaraan worden de onderwerpen innovatie en 

duurzaamheid gekoppeld.  

 

Momenteel wordt het duurzame concept  ‘Groene Palen’ alleen toegepast bij 

funderingspalen  van Amsterdamse gebouwen. Daarom is een verkennend onderzoek 

vereist naar de technische haalbaarheid en ondergrondse ruimte claim van de toepassing 

van funderingspalen bij kademuren. Indien het duurzame concept kan worden toegepast, 

wordt gezocht naar een geschikt project om een pilot uit te voeren.    

De kosten voor het verkennend onderzoek en de pilot van in totaal  €90.000 kunnen 

worden gedekt uit het programma ‘Kademuren’.  

 

Het college heeft tegen aanneming van deze motie geen bezwaar.  
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Nr. 501: braakliggende daken (G) 

Onderwerp 

 
Motie van het lid Groen inzake de Voorjaarsnota 2017 (braakliggende daken). 
 

Aan de gemeenteraad 

 
Ondergetekende heeft de eer voor te stellen: 
 
De raad, 
 
Gehoord de discussie over de Voorjaarsnota 2017 (Gemeenteblad afd. 1, nr. 446). 
 
Constaterende dat: 
 De Amsterdamse Zoncoalitie een partner is van de gemeente, die daken (van 

ten minste 200 m2) zoekt voor Amsterdammers die zonnepanelen willen kunnen  
 leggen maar zelf geen of te weinig dak hebben;  
 Het daarvoor nodig is dat bedrijven en vastgoedeigenaren daarvoor daken ter 

beschikking stellen;  
 Er in Amsterdam nog vele vierkante kilometers dak braak liggen en niet gebruikt 

worden voor zonnepanelen. 
 
Overwegende dat:  
 De overheid soms naast de wortel ook de stok moet gebruiken om haar doelen te 

bereiken;  
 Amsterdam dat bijvoorbeeld al doet door inzet van de Wet Milieubeheer. 

 

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders: 

 
 Te onderzoeken welke mogelijkheden de gemeente heeft om te stimuleren dat 

eigenaren van grote daken die daken benutten voor zonnepanelen, al dan niet 
door die aan derden ter beschikking te stellen;  

 Daarbij ook te onderzoeken welke juridische, planologische of andere 
mogelijkheden de gemeente heeft om sancties te stellen op het onbenut laten van 
voor zon geschikte dakoppervlakte zonnepanelen. 

 

Het lid van de gemeenteraad 

 
R.J. Groen 
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Preadvies 

 

Amsterdam zet zich via het Uitvoeringsprogramma Schaalsprong Zon in om eigenaren 

van grote dak te stimuleren hun daken te benutten voor zonne-energie; Zoncoalitie wordt 

ondersteund bij benaderen van dakeigenaren, eigenaren krijgen gratis (zon)advies en 

financiering uit het duurzaamheidsfonds en er is een subsidieregeling in voorbereiding om 

eigenaren te stimuleren daken ter beschikking te stellen aan zoncoöperaties. Er zal in 

2017 onderzocht worden of naast stimulerende maatregelen juridische, planologische of 

andere instrumenten kunnen worden ingezet om meer dakoppervlak beschikbaar te 

krijgen voor de opwek van zonne-energie. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen 

nieuwbouw en bestaande bouw.  

 

Het college heeft tegen aanneming van deze motie geen bezwaar 
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Nr. 502: Pierenbadje in Zuidoost (O) 

Onderwerp 

 
Amendement van het lid Boomsma inzake de Voorjaarsnota 2017 (pierenbadje in 
Zuidoost). 
 

Aan de gemeenteraad 

 
Ondergetekende heeft de eer voor te stellen: 
 
De raad, 
 
Gehoord de discussie over de Voorjaarsnota 2017 (Gemeenteblad afd. 1, nr. 446). 
 
Overwegende dat:  
 onze stad een aantal pierenbadjes kent waar kinderen bij mooi weer heerlijk 

kunnen spelen en spetteren, zoals het Gibraltarbadje in Bos en Lommer, 
het buurtbad op het Plejadenplein, het pierenbad van Aldo van Eyck in Oost, 
het pierenbadje in het Vondelpark in Zuid, het Gerbrandypark in Slotermeer, 
het peuterbadje op het Bellamyplein, het pierenbad in het Beatrixpark in Zuid 
en het pierenbadje in het Noorderpark, en de spartelvijver Westerpark;  

 pierenbadjes bij mooi weer dagelijks vers water krijgen;  
 er in Zuidoost wel een prachtige waterspeelplaats is in het Gaasperpark, 

maar zich in dit stadsdeel geen enkel pierenbadje bevindt. 
 

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders: 

 
 In overleg met bewoners en met het stadsdeel te onderzoeken wat de beste plek 

zou zijn om in stadsdeel Zuidoost een pierenbadje aan te leggen, eventueel met 
speelfontein en andere speelelementen, en vervolgens een plan op te stellen om 
dat pierenbadje ook daadwerkelijk te realiseren. 

 Daarbij ook een voorstel te doen voor de financiering van de aanleg en van het 
onderhoud en dat voor de begroting 2018 voor te leggen aan de gemeenteraad. 

 

Het lid van de gemeenteraad 

 
D.T. Boomsma 
 
Preadvies 

 

Bestuurscommissies stellen zelf op gebiedsniveau plannen op. Het college vindt een 
voorziening als een pierenbadje passen binnen de eigen afwegingsruimte van de 
bestuurscommissie Zuidoost. Het stadsdeel staat welwillend tegenover het voorstel. 
Om invulling te geven aan het amendement is een gedegen onderzoek naar de 
haalbaarheid van een dergelijke voorziening nodig. Het stadsdeel geeft aan hiervoor 
geen expertise of budget beschikbaar te hebben. En het amendement voorziet niet in 
dekking voor eventuele kosten.  
 
Het college ontraadt aanneming van dit amendement. 
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Nr. 503: Actieplan Graffitibestrijding (O) 

Onderwerp 

 
Amendement van het lid Boomsma inzake de Voorjaarsnota 2017 (Actieplan 
Graffitibestrijding). 
 

Aan de gemeenteraad 

 
Ondergetekende heeft de eer voor te stellen: 
 
De raad, 
 
Gehoord de discussie over de Voorjaarsnota 2017 (Gemeenteblad afd. 1, nr. 446). 
 
Overwegende dat:  
 graffiti (eventueel afgezien van enkele uiterst zeldzame uitzonderingen) lelijk is, 

bijdraagt aan verloedering van de omgeving en de onveiligheid vergroten; 
 het snel verwijderen van graffiti-spuiters ontmoedigd terwijl het laten zitten juist 

extra graffiti aantrekt;  
 het GVB kampt met een aanzienlijke toename van graffiti op toestellen en steeds 

brutalere spuiters;  
 zich de afgelopen twee jaar al 62 incidenten hebben voorgedaan waarin graffiti 

heeft geleid tot verstoringen in de dienstregeling van het GVB; 
 sommige geluidsschermen rond wegen ernstig besmeurd zijn met graffiti; 
 dat ook geldt voor sommige andere delen van de stad. 

 

Besluit: 

 
 Op pagina 59 onder de paragraaf 'Extra middelen veiligheid' een nieuwe 

paragraaf toe te voegen getiteld: 
“Actieplan Graffitibestrijding  

We maken een actieplan om graffitivervuiling effectief te kunnen bestrijden en 
stellen daarvoor incidenteel 800.000 euro beschikbaar. Daarmee richten we ons 
op het effectief en snel verwijderen van graffiti en het aanpakken van de daders, 
en geven prioriteit aan locaties die het meeste last hebben. We gaan in overleg 
het GVB proberen om gezamenlijk het aanbrengen van graffiti op metrotoestellen 
en stations terug te dringen. Ook kijken we of we hiermee bijvoorbeeld getroffen 
geluidsschermen met mooie en niet-afleidende foto's te bedekken."  
 Dit te dekken uit de Stelpost Ontwikkelingen tussen voorjaarsnota en 

begroting. 
 

Het lid van de gemeenteraad 

 
D.T. Boomsma 
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Preadvies 

 
In aanvulling op de huidige acties om de stad zo schoon mogelijk te houden binnen 
de beschikbare budgetten kan het college extra inzetten op een plan van aanpak, 
inclusief een onderzoek naar samenwerkingsmogelijkheden met betrokken partijen 
als GVB, RWS en NS. Daarbij geldt dat de gemeente niet verantwoordelijk is voor de 
spullen van deze partijen. 
 
Voor de bestrijding van graffiti zijn er reeds twee budgetten beschikbaar: een voor het 
verwijderen van plak en klad op gemeentelijke assets (lantaarnpalen, stoplichten 
enz.), het andere voor het verwijderen van plak en kladuitingen op (veelal particuliere) 
panden verspreid over de gehele stad. De voorgestelde dekking, de stelpost 
voorjaarsnota – begroting, is bedoeld om eventuele (incidentele) knelpunten op te 
kunnen vangen in de Begroting 2018 die naar voren kunnen komen in de 
voorbereiding van de begroting. Het college hecht eraan deze post beschikbaar te 
kunnen houden t.b.v. de begroting. De dekking bij dit voorstel ontraden wij derhalve.. 
 
Het college ontraadt aanneming van dit amendement 
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Nr. 504: Prioriteit aan groen en veilig buitenspelen (O) 

Onderwerp 

 
Amendement van het lid Boomsma inzake de Voorjaarsnota 2017 (prioriteit aan groen 
en veilig buitenspelen). 
 

Aan de gemeenteraad 

 
Ondergetekende heeft de eer voor te stellen: 
 
De raad, 
 
Gehoord de discussie over de Voorjaarsnota 2017 (Gemeenteblad afd. 1, nr. 446). 
 
Overwegende dat: 
 veel speeltuinen en speelterreintjes in Amsterdam kampen met achterstallig 

onderhoud, over verouderde toestellen beschikken, en op dit moment nog niet op 
een verzorgd niveau worden onderhouden;  

 dit gevolgen heeft voor de kwaliteit, uitstraling en veiligheid;  
 speeltuintjes onderwerp zijn van diverse beleidsprogramma's, waaronder de 

Werkbrigade, Deltaplan Openbare Ruimte in Amsterdam en de ontwikkelbuurten, 
maar in veel buurten desalniettemin nog onvoldoende budget is om ze met 
prioriteit op te knappen en te onderhouden;  

 buitenspelen gezond en leuk is en bijdraagt aan het bestrijden van 
kinderobesitas;  

 de groene speeltuinen en natuurspeeltuinen die Amsterdam rijk is, positief 
bijdragen aan de ecologische ontwikkeling van kinderen. 

 

Besluit: 

 
 Op pagina 59 een extra alinea toe te voegen:  

“Prioriteit aan groen en veilig buitenspelen  

We geven prioriteit aan het wegwerken van achterstallig onderhoud van 
speeltuinen en speelterreintjes. Daar waar toestellen worden vervangen wordt 
tevens, in overleg met de buurt, waar mogelijk en zinvol, ingezet op (verdere) 
vergroening en kijken we of we `natuurspeeltuinen' kunnen realiseren. Hiervoor 
wordt de komende drie jaar € 500.000 per jaar beschikbaar gesteld.” 
 Dit te dekken uit de voorgestelde verhoging van de toeristenbelasting;  
 De bijbehorende tabellen en bijlages overeenkomstig te wijzigen. 

 

Het lid van de gemeenteraad 

 
D.T. Boomsma 
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Preadvies 

 

Vanuit de Agenda Groen (2015) wordt het vergroenen van Amsterdam in de vorm van 
speelplekken met, zo mogelijk, een meer natuurlijke inrichting gestimuleerd. 
Dergelijke speelplekken dragen bij aan natuurbeleving, dagen uit tot beweging en zijn 
in lijn met de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht. Het aanleggen of verbeteren 
van (natuur) speelplekken is opgenomen in de Agenda Groen als actiepunt: 
‘Uitdagend groen voor kinderen” (p.53). Momenteel gebeurt er veel om speelplekken 
te vergroenen. Er zijn  vorige maand 5 extra speelplekken vergroend. Daarnaast 
worden schoolpleinen vergroend en opengesteld voor algemeen gebruik. In 2017 zijn 
dat 36 vergroende schoolpleinen en 15 in 2018. De prognose is dat de doelstelling 
(15 speelplekken natuurlijker inrichten) gehaald wordt (Groene Monitor). 
 
Ten aanzien van de dekking verwijst het college naar de preadviezen op de 
amendementen 463 en 513. Het college ontraadt daarin het aannemen van 
betreffende amendementen.  
 
Het college ontraadt aanneming van dit amendement. 
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Nr. 505: Stop oprukkende toeristen-eetwinkels en fastfoodketens (O) 

Onderwerp 

 
Motie van de leden Boutkan en Kayar inzake de Voorjaarsnota 2017 
(stop oprukkende toeristen-eetwinkels en fastfoodketens). 
 

Aan de gemeenteraad 

 
Ondergetekenden hebben de eer voor te stellen: 
 
De raad, 
 
Gehoord de discussie over de Voorjaarsnota 2017 (Gemeenteblad afd. 1, nr. 446). 
 
Overwegende dat:  
 Er in de stad steeds meer winkelformules ontstaan waar ongezond eten wordt 

aangeboden, de zogenaamde toeristen-eetwinkels, zoals eat-to-go-formules en 
fastfoodketens;  

 Amsterdam een succesvolle aanpak heeft met het bestrijden van obesitas en 
overgewicht met de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht;  

 Vooraanstaande voedingsdeskundigen op 25 april 2017 een open brief hebben 
opgesteld, waarin zij hun zorgen uitspreken over de hoge concentratie 
fastfoodketens in de grote steden;  

 De voedingsdeskundigen stellen: "Driekwart van de Nederlanders probeert 
gezond te eten. Maar als de omgeving steeds ongezonder wordt, is het juist 
moeilijker om gezond te kiezen"  

 Zij hierbij oproepen met name lokale overheden op om tot actie over te gaan;  
 Ook in Amsterdam talloze voorbeelden zijn van 'ongezonde' fastfoodketens, zoals 

de onlangs geopende Dunkin Donuts die in Amsterdam met verschillende 
vestigingen is neergestreken;  

 
Voorts overwegende:  
 Het aanbod aan eten van invloed is op het eetgedrag van consumenten en een 

overheersend ongezond aanbod sneller leidt tot ongezonde voedselkeuzes;  
 Het voor de strijd tegen overgewicht belangrijk is als het aanbod van gezond 

voedsel groot is;  
 De strijd tegen obesitas met de AAGG tegenstrijdig is met het uitdijende aanbod 

aan ongezond eten in Amsterdam;  
 De PvdA Amsterdam al eerder heeft voorgesteld een nieuwe vergunning 

categorie in te voeren voor toeristen-eetwinkels in Amsterdam om hiermee een 
einde te maken aan de groei van dit type winkels;  

 De gemeenteraad kennis heeft genomen van het plan 'Sturen op een divers 
winkelgebied' om monocultuur te bestrijden. 

 

Besluit: 

 
 Als raad de wens uit te spreken dat het aanbod van gezond eten in Amsterdam 

toeneemt en het overaanbod van ongezond voedsel in Amsterdam afneemt;  
 Het college te verzoeken, met een voorstel te komen hoe de vestiging van nieuwe 

toeristen-eetwinkels en fastfoodketens afgeremd en ontmoedigd kan worden, 
waarmee het aanbod van ongezond eten kleiner wordt, bijvoorbeeld door het 
tegengaan van de vestiging van nieuwe toeristen-eetwinkels en fastfoodketens in 
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bepaalde gebieden;  
 Voor het eind van 2017 de resultaten van het onderzoek voor te leggen aan 

de raad. 
 

De leden van de gemeenteraad 

 
D.F. Boutkan 
O. Kayar 
 
Preadvies 

 

Het is met het huidige instrumentarium mogelijk het aantal fastfoodrestaurants te 
bevriezen. Deze aanpak is vastgelegd in bestemmingsplannen en 
horecabeleidsplannen. Bevriezing of terugdringing van toeristen-eetwinkels is nog niet 
mogelijk. Het college komt na de zomer met een keuzenotitie met maatregelen voor 
de bevordering  van de diversiteit in het winkelaanbod, als uitwerking van de 
aanbevelingen uit het rapport “Sturen op een Divers Winkelaanbod”. Het doel van 

deze aanpak is te komen tot een diverser aanbod met minder toeristen-eetwinkels.  
 
Het college ontraadt aanneming van deze motie. 
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Nr. 506: Best practices winkelsamenwerking (G) 

Onderwerp 

 
Motie van het lid Ruigrok inzake de Voorjaarsnota 2017 (best practices 
winkelsamenwerking). 
 

Aan de gemeenteraad 

 
Ondergetekende heeft de eer voor te stellen: 
 
De raad, 
 
Gehoord de discussie over de Voorjaarsnota 2017 (Gemeenteblad afd. 1, nr. 446). 
Overwegende dat:  
 Amsterdam verschillende samenwerkingsvormen van winkeliers, pandeigenaren, 

winkelstraatmanagers en andere betrokkenen bij winkelstraten kent;  
 Daardoor opgedane kennis op verschillende plekken verspreid aanwezig kan zijn;  
 Winkelstraten die nog geen formeel samenwerkingsverband, zoals een BIZ, 

kennen alsnog gebaat kunnen zijn bij de opgedane best practices en kennis in 
andere winkelstraten en samenwerkingsverbanden. 

 

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders: 

 
 Te inventariseren in hoeverre er behoefte is aan een centraal platform dat best 

practices, geleerde lessen en opgedane kennis in de verschillende Amsterdamse 
samenwerkingsverbanden op het gebied van samenwerking in winkelstraten 
bundelt;  

 Op basis van deze inventarisatie een plan van aanpak te ontwikkelen dat aan 
deze vraag voldoet;  

 Daarbij deze kennis te ontsluiten voor winkeliers en andere betrokkenen in 
winkelstraten waar nog geen formeel samenwerkingsverband of 
winkelstraatmanager actief is;  

 Dit plan van aanpak zo spoedig mogelijk voor te leggen aan de gemeenteraad. 
 

Het lid van de gemeenteraad 

 
M.H. Ruigrok 
 
Preadvies 

 

De gemeente heeft reeds geconstateerd dat er behoefte is aan kennisuitwisseling 
tussen de verschillende samenwerkingsverbanden, waaronder de BIZ. Hiervoor 
organiseert de gemeente o.a. drie keer per jaar een netwerkbijeenkomst voor alle 
straatmanagers, gebiedsmakelaars. Ook organiseert de gemeente kennisdeling 
tussen de BIZ-verenigingen en stimuleert samenwerking tussen BIZ-verenigingen 
onderling. Winkeliers in straten waar nog geen formeel samenwerkingsverband of 
winkelstraatmanager is worden actief benaderd door de gebiedsteams. Een nieuw 
onderzoek naar de behoefte en een plan van aanpak lijken daarmee overbodig.  
 

  

 
Het college heeft tegen aanneming van deze motie geen bezwaar.. 
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Nr. 507: Digitale kluis (O) 

Onderwerp 

 
Motie van het lid N.T. Bakker inzake de Voorjaarsnota 2017 (digitale kluis). 
 

Aan de gemeenteraad 

 
Ondergetekende heeft de eer voor te stellen: 
 
De raad, 
 
Gehoord de discussie over de Voorjaarsnota 2017 (Gemeenteblad afd. 1, nr. 446). 
Overwegende dat: 
 veel semi-overheidsorganen, zoals het GVB, scholen, of zorginstellingen, 

behoefte hebben aan een veilige digitale omgeving voor de Amsterdammers voor 
wie ze werken;  

 het efficiënter is om dergelijke digitale voorzieningen centraal te regelen  
 de gemeente veel ervaring heeft met het digitale dienstverlening. 

 

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders: 

 
een digitale kluis aan te leggen waarin semi-overheidspartijen zoals GVB, scholen of 
huisartsen veilig hun data kunnen stallen om zo op een veilige en gecontroleerde 
manier data beschikbaar te kunnen stellen aan de Amsterdammer. 
 

Het lid van de gemeenteraad 

 
N.T. Bakker 
 
Preadvies 

 

De gemeente heeft veel ervaring met digitale dienstverlening, echter het concept in de 
motie is van andere aard, namelijk leverancier aan de semi-overheden. Dit past niet 
bij de gemeentelijke taakopvatting, zoals vermeld in de Gemeentewet. De gemeente 
dient primair haar burgers en ondernemers en stelt daarvoor kaders op. De gemeente 
mag op basis van de wet Markt en Overheid bepaalde diensten niet leveren om 
onwenselijk marktverstoring te voorkomen. Het bieden van opslag voor gegevens die 
gebruikt kan worden door de semi-overheden sluit hierop aan. Dit kan door de semi-
overheden zelf gedaan worden of door hen worden uitbesteed aan een marktpartij. 
Wel kan de gemeente kennis en ervaring delen met de semi-overheden. 
 
Het college ontraadt aanneming van deze motie.. 
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Nr. 508: Glasvezel benutten (W) 

Onderwerp 

 
Motie van het lid N.T. Bakker inzake de Voorjaarsnota 2017 (glasvezel benutten). 
 

Aan de gemeenteraad 

 
Ondergetekende heeft de eer voor te stellen: 
 
De raad, 
 
Gehoord de discussie over de Voorjaarsnota 2017 (Gemeenteblad afd. 1, nr. 446). 
Overwegende dat: 

 Glasvezel wordt beschouwd als de infrastructuur van de toekomst;  
 Een goed en wijdverbreid glasvezelnetwerk onmisbaar is om Amsterdams 

ambities op het gebied van connectiviteit te blijven nastreven;  
 Er nu op meerdere plekken in de stad glasvezelinfrastructuur aanwezig is, maar 

deze plekken nu nog versnipperd zijn en daardoor niet bruikbaar voor een brede 
groep. 

 

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders: 

 
Te onderzoeken of het mogelijk is om allerlei stukken glasvezel in de stad, zoals bij 
het GVB, de NZ-lijn, Waternet en de Politie, aan elkaar te koppelen, en daar een 
glasvezelnetwerk voor consumenten van te maken. 
 

Het lid van de gemeenteraad 

 
N.T. Bakker 
 
Preadvies 

 

Momenteel werkt de Gemeente aan een plan van aanpak voor het verbinden van 
glasvezelnetwerken in een ‘network of networks’. Zij doet dat samen met zes 
publieksinstellingen: Alliander, Amsterdam Arena, Havenbedrijf Amsterdam, Politie, 
Vervoersregio, Waternet. In die zin wordt er dus reeds uitvoering gegeven aan het 
eerste deel van uw motie en kan deze daarmee beschouwt worden als overbodig.  
Echter, in eerste instantie is dit plan van aanpak gericht op het ter beschikking stellen 
van het 'network of networks' aan bedrijven en/of publieke instellingen. Bij het 
beschikbaar stellen voor de consument is eerst nader onderzoek nodig naar of dit 
mag vanuit juridisch (ivm concurrentievervalsing) en kan vanuit veiligheidsoogpunt 
(ivm kwetsbaarheid).  
 
 Het college geeft de indieners in overweging om een gewijzigd voorstel in te dienen. 
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Nr. 509: Drukteradar (G) 

Onderwerp 

 
Motie van het lid N.T. Bakker inzake de Voorjaarsnota 2017 (drukteradar). 
 

Aan de gemeenteraad 

 
Ondergetekende heeft de eer voor te stellen: 
 
De raad, 
 
Gehoord de discussie over de Voorjaarsnota 2017 (Gemeenteblad afd. 1, nr. 446). 
Overwegende dat  
 het steeds drukker wordt in Amsterdam;  
 de drukte regelmatig zo groot wordt dat het leidt tot overlast of zelfs gevaarlijke 

situaties;  
 meer inzicht in de te verwachten drukte ook meer gerichte maatregelen tegen 

de drukte mogelijk maakt, zoals het weigeren van evenementenvergunningen, 
de inzet van het openbaar vervoer of de inzet van handhaving. 

 

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders: 

 
Een instrument te ontwikkelen dat bijhoudt hoeveel overnachtingsboekingen en 
evenementen er op een dag aankomen, zodat zowel de gemeente beter kan 
anticiperen op de drukte in de stad . 
 

Het lid van de gemeenteraad 

 
N.T. Bakker 
 
Preadvies 

 

Met het vaststellen van het overnachtingsbeleid, op 15 juli 2016 heeft de raad reeds 
ingestemd met het ontwikkelen van een Nachtregister. Het systeem is reeds 
ontwikkeld en de hotelliers in Amsterdam zijn gevraagd om deel te nemen. In een 
latere fase kunnen ook andere vormen van logies en (zodra sprake is van een 
wettelijk kader) vakantieverhuur op het systeem worden aangesloten. Het 
Nachtregister geeft inzicht in de statistische gegevens over verblijfsbezoekers in 
Amsterdam. Daarnaast is de gemeente samen met partners bezig met het 
ontwikkelen van een realtime dashboard. Hiermee wordt data uit verschillende 
bronnen verzameld waarmee de gemeente, bewoners en bezoekers actuele 
informatie en voorspellingen krijgen over het gebruik van de stad. 
 
 
Het college heeft tegen aanneming van deze motie geen bezwaar.. 
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Nr. 510: Hoogspanningsnet haven (W) 

Onderwerp 

 
Motie van het lid N.T. Bakker inzake de Voorjaarsnota 2017 (hoogspanningsnet 
haven). 
 

Aan de gemeenteraad 

 
Ondergetekende heeft de eer voor te stellen: 
 
De raad, 
 
Gehoord de discussie over de Voorjaarsnota 2017 (Gemeenteblad afd. 1, nr. 446). 
Overwegende dat: 
 Tennet in opdracht van het ministerie van Economische Zaken bezig is met een 

onderzoek naar de aanlanding van de hoogspanningskabel van het windpark 
Hollandse kust Noord;  

 het windpark Hollandse Kust Noord in 2023 operationeel zal zijn en de capaciteit 
van dit park 740 MW zal bedragen;  

 de gemeente de energietransitie wil versnellen, van het aardgas af wil en op 
termijn CO2-neutraal wil zijn;  

 de NUON centrale op termijn gesloten gaat worden;  
 het havenbedrijf de rol, van batterij van de stad wil spelen;  
 de aansluiting van de haven op het hoogspanningsnet van groot belang is voor 

het realiseren van deze ambitie. 
 

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders: 

 
 een visie te ontwikkelen over hoe de aansluiting van de haven op 

het hoogspanningsnet een rol kan spelen bij de energietransitie;  
 met Tennet en het Rijk in overleg te treden over hoe de haven aangesloten kan 

worden op de hoogspanningskabel van het windpark Hollandse Kust Noord. 
 

Het lid van de gemeenteraad 

 
N.T. Bakker 
 
Preadvies 

 

Gezien de bevoegdheidsverdeling ligt de uitvoering van deze motie in eerste instantie 
bij havenbedrijf amsterdam NV. Het college ziet dat er een aantal ontwikkelingen is  
zoals verregaande elektrificatie van de industrie  en de groei van duurzame 
energieproductie door de groei van lokale opwek en de aanleg van windparken in de 
Noordzee. Indien het voorstel het college op zou roepen om het havenbedrijf bij dit 
plan te ondersteunen waar mogelijk dan heeft het college geen bezwaar tegen 
aanname van de motie. 
 
Het college geeft de indieners in overweging om een gewijzigd voorstel in te dienen. 
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Nr. 511: Amsterdammers aan de slag in de bloembollensector (O) 

Onderwerp 

Onderwerp 

 
Motie van het lid Boomsma inzake de Voorjaarsnota 2017 (Amsterdammers aan 
de slag in de bloembollensector). 
 

Aan de gemeenteraad 

 
Ondergetekende heeft de eer voor te stellen: 
 
De raad, 
 
Gehoord de discussie over de Voorjaarsnota 2017 (Gemeenteblad afd. 1, nr. 446). 
Overwegende dat: 
 de teelt en export van bloembollen vele duizenden mensen voor rond de vier 

maanden per jaar werk biedt in het oogsten, selecteren, behandelen, sorteren, 
bewaren en inpakken van de bollen en bloemen;  

 ook andere agrarische sectoren veel werk bieden;  
 dit werk op dit moment nog altijd voor een zeer groot gedeelte wordt gedaan door 

werknemers uit Polen en andere landen en andere MOE-landen; dat voor onze 
regio niet optimaal is in die zin dat het inhuren van Poolse werknemers via 
uitzendbureaus veel duurder is voor telers dan het inhuren van Nederlandse 
werknemers (onder de cao Bloembollen), en telers kampen met een sterke 
mondiale concurrentie;  

 er in Amsterdam ook rond de 40.000 mensen zijn met een bijstandsuitkering 
waarvan min, enkele duizenden geschikt zijn voor en in staat tot dit werk;  

 veel statushouders werkloos zijn terwijl werk belangrijk is voor de integratie;  
 de gemeente al jaren werkt aan het imago van deze sector. 

 

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders: 

 
 Voor de begroting 2018 een plan op te stellen voor een pilot om Amsterdammers 

met een bijstandsuitkering aan werk te helpen in de Noord-Hollandse 
bloembollensector en andere agrarische sectoren, in overleg met de bedrijven.  

 Daarbij te bezien of dit met name geschikt is voor statushouders en/of jongeren 
die op zoek zijn naar een baan.  

 Daarbij tevens te bezien welke begeleiding daarbij nodig is om de werkgever 
zoveel mogelijk te ontzorgen, en ook te onderzoeken welke manieren er zijn om 
mensen optimaal te motiveren om mee te werken. 

 

Het lid van de gemeenteraad 

 
D.T. Boomsma 
 
Preadvies 

Het college hecht aan een goede match tussen vraag en aanbod, ook  in deze sector. Uit 
ervaringen in het verleden blijkt dat projecten op de schaal waarover in deze motie wordt 
gesproken, minder succesvol waren. Daarnaast was vervoer een knelpunt.  
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Het college wil wel de mogelijkheid onderzoeken om voor een aantal statushouders  een 
kleinschaliger pilot te starten in de bloembollensector, indien werkgevers bereid zijn mee te 
werken 
 
Het college ontraadt aanneming van deze motie. 
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Nr. 512: Ontmoedig de blow- en braltoerist, verbeter het imago van 
Amsterdam (G) 

Onderwerp 

 
Motie van het lid Boomsma inzake de Voorjaarsnota 2017 (ontmoedig de blow- en 
braltoerist, verbeter het imago van Amsterdam). 
 

Aan de gemeenteraad 

 
Ondergetekende heeft de eer voor te stellen: 
 
De raad, 
 
Gehoord de discussie over de Voorjaarsnota 2017 (Gemeenteblad afd. 1, nr. 446). 
Overwegende dat:  
 Amsterdam bij velen in de wereld nog altijd het imago heeft van een stad voor 

drugs, prostitutie en feesten;  
 dit imago invloed heeft op het (type) toerisme dat op de stad afkomt;  
 het aantal bezoekers volgens alle prognoses, waaronder Stad in Balans, 

de komende jaren explosief zal stijgen richting de 25 miljoen binnen 8 jaar;  
 de overlast door toerisme met de groeiende aantallen verder toe zal nemen;  
 cultuurtoerisme minder overlast veroorzaakt dan (blow- en bral) feesttoerisme. 

 

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders: 

 
In samenwerking met relevante partners een campagne op te zetten om het imago 
van Amsterdam te verbeteren zodat het beeld van onze stad als walhalla van drugs, 
prostitutie, blowen en brallen vervaagt, en daarbij ook voorstellen te doen om 
toeristen die met name daarvoor komen actief te ontmoedigen. 
 

Het lid van de gemeenteraad 

 
D.T. Boomsma 
 
Preadvies 

 

De citymarketingcampagnes zijn gericht op bewoners (cultuurparticipatie), gidsen en 
spreiden van bezoekers en business marketing. Hierbij wordt het kunst- en 
cultuuraanbod van de Metropoolregio Amsterdam geëtaleerd, passend bij de 
kernwaarden creativiteit, handelsgeest en innovatie. Onder andere door het 
convenant met touroperators op de Wallen over gedragsregels tijdens rondleidingen, 
een geïntensiveerde handhaving in hetzelfde gebied en een verbod op de bierfiets in 
delen van het centrum vanaf november wordt getoond dat niet alles kan en mag in 
onze stad. Het college zet deze lijn voort en zoekt naar creatieve manieren om deze 
doelgroep te benaderen. Bijvoorbeeld door de inzet van de Denktank Balans in de 
stad. 
 
Het college heeft tegen aanneming van deze motie geen bezwaar. 
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Nr. 513: Verhoog de toerismebelasting (O) 

Onderwerp 

 
Amendement van het lid Boomsma inzake de Voorjaarsnota 2017 (verhoog 
de toerismebelasting). 
 

Aan de gemeenteraad 

 
Ondergetekende heeft de eer voor te stellen: 
 
De raad, 
 
Gehoord de discussie over de Voorjaarsnota 2017 (Gemeenteblad afd. 1, nr. 446). 
Overwegende dat: 
 de toename van het toerisme leidt tot extra kosten voor de gemeente voor 

handhaving, het schoon, netjes en veilig houden van de openbare ruimte;  
 het aantal toeristen naar verwachting de komende jaren nog verder toe zal 

nemen, wat de noodzaak om te investeren in handhaving en onderhoud van 
de openbare ruimte en het bestrijden van illegale vakantieverhuur verder zal doen 
toenemen; 

 op pagina 6 onder "Drukte in de stad" staat de zin "Met ingang van 2017 is er 

onder andere € 10 miljoen extra beschikbaar voor schoonmaak, zijn er extra 

middelen voor handhaving (ook op illegale verhuur) en per 2018 wordt 

de structuur van de toeristenbelasting gedifferentieerd(5)." 
 

Besluit: 

 
Op pagina 6, onder “Drukte in de stad” de volgende zin te wijzigen (wijziging in vet):  
"Met ingang van 2017 is er onder andere € 10 miljoen extra beschikbaar voor 

schoonmaak, zijn er extra middelen voor handhaving (ook op illegale verhuur) en per 
2018 verhogen we de toeristenbelasting in de hele stad naar 8,0 procent. Daarbij 

voeren we tevens een minimumbedrag per overnachting in van € 9,50." 

 

Het lid van de gemeenteraad 

 
D.T. Boomsma 
 
Preadvies 

 

Met de vaststelling van de Voorjaarsnota 2016 heeft een meerderheid van de raad 
ingestemd met de plannen voor differentiatie van de toeristenbelasting met ingang 
van 2018.. Het college wil de indieners wijzen op de afschaffing per 1 januari 2017 
van de forfaitaire aftrekpost voor bemiddelingskosten en de aftrekpost voor 
aangeboden ontbijt vanaf 2017, wat naar verwachting ca. € 4 miljoen per jaar 

oplevert. Het college heeft in haar brief van 20 december 2016 aangekondigd dat een 
onderzoeksopdracht is verleend over mogelijkheden ten aanzien van de 
toeristenbelasting in de toekomst, waaronder ook de mogelijkheid om een vaste voet 
te introduceren. Dit onderzoek wordt na de zomer gepresenteerd.  
 
Het college ontraadt aanneming van dit amendement. 
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Nr. 514: Invulling structureel armoedebudget (O) 

Onderwerp 

 
Amendement van het lid Roosma inzake de Voorjaarsnota 2017 (invulling structureel 
armoedebudget). 
 

Aan de gemeenteraad 

 
Ondergetekende heeft de eer voor te stellen: 
 
De raad, 
 
Gehoord de discussie over de Voorjaarsnota 2017 (Gemeenteblad afd. 1, nr. 446). 
Overwegende dat:  
 Het college vanaf het jaar 2019 5 miljoen euro aan armoedemiddelen structureel 

in de begroting verankerd.  
 Het college nog geen invulling heeft gegeven aan deze middelen.  
 In de raming armoedebestrijding 2017 is aangeven welke middelen structureel en 

welke incidenteel zijn.  
 De collectieve ziektekostenverzekering een belangrijke pijler is van het 

armoedebeleid met een zeer hoog aantal bereikte klanten, waarvan 2,695 miljoen 
euro incidenteel gefinancierd is.  

 De regeling tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken een grote groep 
kwetsbare minima bereikt en dit budget voor 2,2 miljoen euro incidenteel 
gefinancierd is.  

 De aanpak armoede taal- en laaggeletterdheid, welke tot doel heeft het bereik 
van de armoedemiddelen onder een groep laaggeletterde of anderstalige 
Amsterdammers te vergroten, momenteel incidenteel gefinancierd is voor 
0,25 miljoen euro. 

 

Besluit: 

 
De structurele middelen armoedebestrijding aan te wenden om de incidentele 
middelen voor de collectieve ziektekostenverzekering (2,6 miljoen euro) en de 
regeling tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken (2,2 miljoen euro), vanaf 2019 
structureel te financieren en 0,2 miljoen euro aan structurele financiering in te zetten 
voor de aanpak armoede taal en laaggeletterdheid. 
 

Het lid van de gemeenteraad 

 
F. Roosma 
 
Preadvies 

Het college heeft een paar maanden geleden de raadscommissie Werk en Economie een 
integrale afweging armoedebestrijding aangeboden. Op basis van een aantal afwegingscriteria 
staat aangegeven hoe het college de bijdrage van een instrument aan de doelen van het 
armoede beleid beoordeelt en waarin per instrument de inzet van structurele en/of incidentele 
middelen staat weergegeven. Een keuze om structurele middelen beschikbaar te stellen voor 
twee specifieke onderdelen leidt tot minder mogelijkheden voor een integrale afweging.  
 

Het college ontraadt aanneming van dit amendement. 
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Nr. 515: Van werkbrigade naar zorgbrigade (O) 

Onderwerp 

 
Amendement van de leden Roosma, Groot Wassink en Boomsma inzake 
de Voorjaarsnota 2017 (van werkbrigade naar zorgbrigade). 
 

Aan de gemeenteraad 

 
Ondergetekenden hebben de eer voor te stellen: 
 
De raad, 
 
Gehoord de discussie over de Voorjaarsnota 2017 (Gemeenteblad afd. 1, nr. 446). 
Overwegende dat:  
 Het college een werkbrigade heeft ingesteld waarmee tijdelijke banen worden 

gecreëerd voor werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt;  
 Deze banen voor 2 jaar zijn gefinancierd;  
 Deze banen zich richten op het opknappen van de openbare ruimte en dit met 

name mannelijke werknemers aantrekt.  
Voorts overwegende dat:  
 Het wenselijk zou zijn deze banen structureel ter beschikking te stellen;  
 Deze banen ook in te zetten in het sociaal domein en specifiek in het zorgdomein, 

mede omdat dan ook meer vrouwen met een afstand tot de arbeidsmarkt 
passend werk kan worden geboden;  

 Een zorgbrigade ingezet zou kunnen worden om de middelen voor huishoudelijke 
hulp structureel uit te breiden en daarmee zowel hulpbehoevenden als 
(voornamelijk) vrouwen met een afstand tot de arbeidsmarkt geholpen zijn.  

 De perspectiefbanen geen succesvol instrument zijn gebleken om mensen aan 
het werk te helpen. 

 

Besluit: 

 
 In de Voorjaarsnota 2017 structureel 2 miljoen euro vrij te maken voor een 

zorgbrigade, naar het model van de werkbrigade, waar mensen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt structureel werk geboden krijgen in de huishoudelijke hulp.  

 Hiervoor dekking te vinden in de structurele middelen die beschikbaar zijn voor 
de perspectiefbanen en wanneer daar onvoldoende middelen beschikbaar zijn, 
aanvullend dekking te vinden in de zorgbegroting. 

 

De leden van de gemeenteraad 

 
F. Roosma 
B.R. Groot Wassink 
D.T. Boomsma 
 
Preadvies 

Via de werkbrigade biedt de gemeente Amsterdam tijdelijk werk aan maximaal 500 
werkzoekenden. Een belangrijk uitgangspunt bij het inzetten van de werkbrigade is het 
vermijden van verdringing: de werkbrigade doet werk in de openbare ruimte ten behoeve 
van de leefbaarheid in de stad in aanvulling op werkzaamheden die regulier plaatsvinden; 
er wordt gewaakt voor het verdringen van regulier personeel of mensen in de sociale 
werkvoorziening.  
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Huishoudelijke hulp is één van de voorzieningen in het kader van de Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo). Hiervoor contracteert de gemeente zorgaanbieders die de benodigde 
hulp leveren. Er zijn hierbij voldoende mogelijkheden om de hulp en ondersteuning te bieden die 
mensen nodig hebben. Wanneer daarnaast de werkbrigade zou worden ingezet op dit terrein, 
zou al snel sprake zijn van extra concurrentie en verdringing van regulier werk. Dit strookt niet 
met de uitgangspunten die voor de inzet van de werkbrigade zijn geformuleerd.  
 
Het budget dat niet nodig is gebleken voor de perspectiefbanen is door het college, binnen de 
geldende begrotingsregels, bij voorjaarsnota ingezet om (een deel van) een resterend knelpunt 
te compenseren. Het betreft het knelpunt rond applicatierationalisatie zoals gemeld in de brief 
van het college aan de raadscommissie Werk en Economie van 28 februari.2017 en nader 
toegelicht in de brief van 18 april 2017.  
 
Het college ontraadt aanneming van dit amendement.    
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Nr. 516: No-claimregeling werknemers met arbeidsbeperking (O) 

Onderwerp 

 
Motie van de leden Roosma en Groot Wassink inzake de Voorjaarsnota 2017 
(no-claimregeling werknemers met arbeidsbeperking). 
 

Aan de gemeenteraad 

 
Ondergetekenden hebben de eer voor te stellen: 
 
De raad, 
 
Gehoord de discussie over de Voorjaarsnota 2017 (Gemeenteblad afd. 1, nr. 446). 
Overwegende dat:  

 Uit de jaarrekening 2016 blijkt dat de doelstellingen om mensen met een 
arbeidsbeperking aan het werk te helpen met loonkostensubsidie of via beschut 
werk niet worden gehaald, ondanks dat de uitstroom naar werk in zijn 
algemeenheid fors is toegenomen.  

 Werkgevers, ondanks de Banenafspraak, maar zeer beperkt mensen met 
een arbeidsbeperking in dienst nemen.  

 Momenteel er voor werknemers met een arbeidsbeperking die met 
loonkostensubsidie werk vinden bij reguliere werkgevers, er een no-claimregeling 
geldt voor 2 jaar voor arbeidsgerelateerde werkgeversrisico's als loondoorbetaling 
bij ziekte. 

 

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders: 

 
bij het Rijk aan te dringen om de 2-jarige no-claimregeling voor werknemers met een 
arbeidsbeperking om te zetten naar een structurele no-claimregeling, opdat het voor 
(met name kleine) werkgevers aantrekkelijker wordt mensen met een 
arbeidsbeperking in dienst te nemen. 
 

De leden van de gemeenteraad 

 
F. Roosma 
B.R. Groot Wassink 
 
Preadvies 

Om werkgevers te faciliteren om mensen in dienst te nemen met een arbeidsbeperking en ook 
om het organiseren van beschut werk te ondersteunen, is landelijk besloten om via de Ziektewet 
een no-riskpolis te bieden aan werkgevers. Dit paste in het streven om de voorwaarden, 
waaronder werkgevers werkzoekenden met een arbeidsbeperking in dienst kunnen nemen, zo 
veel mogelijk gelijk te trekken. Hier heeft Amsterdam zich samen met andere gemeenten sterk 
voor ingezet.  
 
Ook is het voor gemeenten mogelijk gemaakt werkzoekenden met een vastgestelde lage 
loonwaarde, via de zogenoemde praktijkroute onder de banenafspraak te brengen en daarmee 
tevens onder no-riskpolis van de Ziektewet. Daarmee is in datgene waar de indieners van de 
motie om vragen al voorzien. 
 
 
Het college ontraadt aanneming van deze motie. 
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Nr. 517: Uitbreiding cliëntondersteuning voor dak- en thuislozen (O) 

Onderwerp 

 
Amendement van het lid Roosma inzake de Voorjaarsnota 2017 (uitbreiding 
cliëntondersteuning voor dak- en thuislozen). 
 

Aan de gemeenteraad 

 
Ondergetekende heeft de eer voor te stellen: 
 
De raad, 
 
Gehoord de discussie over de Voorjaarsnota 2017 (Gemeenteblad afd. 1, nr. 446). 
Overwegende dat:  

 Het aantal dak- en thuislozen toeneemt.  
 Er een groeiende behoefte is aan cliëntondersteuning door toegankelijke  
 organisaties als de MDHG, Bureau Straatjurist/BADT en de daklozenvakbond.  
 Zij beperkte middelen hebben voor cliëntondersteuning. 

 

Besluit: 

 
 75.000 euro structureel en 275.000 euro meerjarig incidenteel ter beschikking te 

stellen voor cliëntondersteuning voor dak- en thuislozen (MDHG, Bureau 
Straatjurist/BADT en de Daklozenvakbond).  

 Deze middelen in overleg met betreffende organisaties in te vullen;  
 Hiervoor dekking te vinden in de structurele armoedemiddelen die bestemd zijn 

voor het Pact van Amsterdam en de incidentele middelen in de raming 
armoedebestrijding 2017 "Overige post extra inzet, niet gespecificeerd" van 
276.000 euro. 

 

Het lid van de gemeenteraad 

 
F. Roosma 
 
Preadvies 

Het college herkent dat zich in het eerste kwartaal van 2017 een toename heeft voorgedaan van 
de behoefte aan cliëntondersteuning en gaat deze nader onderzoeken.   
De dekking die u voorstelt is bestemd voor het Pact van Amsterdam. De bestrijding  van 
armoede vraagt om een gezamenlijke aanpak met bedrijven en maatschappelijke organisaties. 
En dat is juist wat het Pact beoogt. Hiervoor én voor de doorontwikkeling van de aanpak zijn de 
gereserveerde middelen noodzakelijk.   
Bovendien is voor de verdeling van de armoedebudgetten een integrale afweging gemaakt 
welke voorzieningen het huidig college wil voortzetten. Hierin is geen ruimte voor andere zaken, 
zoals cliëntondersteuning.  
 
Het college ontraadt aanneming van dit amendement 
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Nr. 518: Kwijtschelding gemeentelijke belastingen (O) 

Onderwerp 

 
Motie van het lid Roosma inzake de Voorjaarsnota 2017 (kwijtschelding gemeentelijke 
belastingen). 
 

Aan de gemeenteraad 

 
Ondergetekende heeft de eer voor te stellen: 
 
De raad, 
 
Gehoord de discussie over de Voorjaarsnota 2017 (Gemeenteblad afd. 1, nr. 446). 
Overwegende dat:  
 Het Rijk strenge eisen stelt aan de mogelijkheden voor gemeentes om 

gemeentelijke belastingen kwijt te schelden aan mensen met een 
minimuminkomen, zoals een inkomenseis van maximaal 100% WSM en een 
vermogenseis (geen eigen vermogen).  

 Hierdoor mensen op het minimum vaak in financiële problemen en schulden 
komen omdat zij maar beperkt sparen voor grotere uitgaves.  

 Er bij de Ombudsman veel klachten zijn over de onrechtvaardigheid van 
de vermogenseis.  

 De inkomenseis niet aansluit bij de inkomenseis die geldt in het armoedebeleid. 
Het Rijk eerder mogelijkheden heeft gecreëerd om deze 
kwijtscheldingsmogelijkheden te verruimen, maar deze nog niet zijn 
geëffectueerd. 

 

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders: 

 
 Bij het Rijk te pleiten voor een versoepeling van de mogelijkheden om 

gemeentelijke belastingen kwijt te schelden.  
 Wanneer het Rijk besluit de mogelijkheden voor kwijtschelding van gemeentelijke 

belastingen te verruimen (of wel het eerdere besluit te effectueren), aan de raad 
zo snel mogelijk een voorstel te doen om die mogelijkheid te verruimen in lijn met 
de gebruikelijke inkomens en vermogenseisen van het armoedebeleid. 

 

Het lid van de gemeenteraad 

 
F. Roosma 
 



 104 

Preadvies 

 
Op de kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen is landelijke regelgeving van 
toepassing, die ook geldt voor de Rijksbelastingdienst. Hierin is de inkomenseis 
bepaald op maximaal 100% WSM. Aanpassing van deze inkomenseis leidt tot lagere 
belastinginkomsten voor de Rijksbelastingdienst en kan niet los worden gezien van 
een eventuele herziening van het belastingstelsel.  
 
Wel heeft het parlement al in 2011 een wet aangenomen, waarmee gemeenten de 
hoogte van de vermogenseis voor kwijtschelding binnen zekere grenzen zelf mogen 
vaststellen. Bijvoorbeeld door deze gelijk te trekken met de grens die geldt voor 
bijstandsverstrekking. Deze wet is nooit inwerking getreden. Meerdere gemeenten en 
o.a. ook de Amsterdamse ombudsman pleiten ervoor om deze wet alsnog in werking 
te laten treden.  
 
Het college deelt met de indiener dat de gemeenten hierin meer vrijheid zouden 
moeten krijgen. Echter het implementeren van een dergelijke wijziging  leidt  tot 
aanzienlijk hogere kosten voor de gemeente. Voor die kosten ontbreekt in de motie de 
dekking 
 
Het college ontraadt aanneming van deze motie. 
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Nr. 519: Vergunningensysteem voor aanbieders van gidstours (W) 

Onderwerp 

 
Motie van de leden Van Dantzig en Boutkan inzake de Voorjaarsnota 2017 
(vergunningensysteem voor aanbieders van gidstours). 
 

Aan de gemeenteraad 

 
Ondergetekenden hebben de eer voor te stellen: 
 
De raad, 
 
Gehoord de discussie over de Voorjaarsnota 2017 (Gemeenteblad afd. 1, nr. 446). 
Overwegende dat:  
 Deelnemers aan gidstours zorgen voor extra druk op de openbare ruimte in 

gebieden waar de druk vaak al relatief hoog is;  
 Allerlei soorten "belevenissenverplaatsing" kunnen worden belast;  
 Het redelijk is dat mensen die zich in groepen door centrum laten gidsen, ook een 

bijdrage leveren aan het in stand houden van de stad;  
 Niet alle aanbieders van gidstours in het centrum zich aan de regels in het met 

hen gesloten convenant lijken te houden;  
 Naleving van deze afspraken noodzakelijk is in het kader van het leefbaar houden 

van de binnenstad. 
 

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders: 

 
 Een verplicht vergunningensysteem in te voeren voor aanbieders van gidstours 

door het centrum; 
 Indien dit fiscaal-juridisch mogelijk is, vermakelijkheidsretributie te heffen op 

gidstours in het centrum. 
 

De leden van de gemeenteraad 

 
R.H. van Dantzig 
D.F. Boutkan 
 
Preadvies 

 

Eerst wordt het convenant grote groepen in oktober geëvalueerd. Mocht blijken dat 
met het convenant onvoldoende resultaat wordt geboekt in het verminderen van de 
overlast door grote groepen in het Wallengebied, dan volgen stringentere 
maatregelen. Deze maatregelen, zoals een vergunningenstelsel of een 
ontheffingsstelsel, worden nu al onderzocht op juridische haalbaarheid en 
uitvoerbaarheid. Het college komt terug bij de raad met de evaluatie en een voorstel 
voor het vervolg. Het punt om vermakelijkheidsretributie te heffen op gidstours wordt 
hierbij betrokken.  
 
Het college geeft de indieners in overweging om een gewijzigd voorstel in te dienen. 
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Nr. 520: Herdenkingsactiviteiten jubileumjaar 2018 afschaffing slavernij 155 
jaar (O) 

Onderwerp 

 
Amendement van het lid Blom inzake de Voorjaarsnota 2017 (herdenkingsactiviteiten 
jubileumjaar 2018 afschaffing slavernij 155 jaar). 
 

Aan de gemeenteraad 

 
Ondergetekende heeft de eer voor te stellen: 
 
De raad, 
 
Gehoord de discussie over de Voorjaarsnota 2017 (Gemeenteblad afd. 1, nr. 446). 
Overwegende dat:  
 In 2018 de herdenking is van de afschaffing van de slavernij in het Koninkrijk der 

Nederlanden.  
 De herdenking in het jubileumjaar 2013 een groot uitstralingseffect 

teweeggebracht heeft in Amsterdam en in het Koninkrijk.  
 Nazaten van tot slaaf gemaakten nadrukkelijk het gevoel kregen ook deel te zijn 

van deze samenleving.  
 Er met de investering in het jubileumjaar 2013 ruim honderd activiteiten zijn 

ondersteund, waaronder: de eerste opera in het Papiamento, Nederlandse 
filmproducties over de slavernij, (semi-)wetenschappelijke publicaties, 
lespakketten, en tal van dialogen.  

 Zulks van hoge emotionele waarde is geweest voor de nazaten van tot slaaf 
gemaakten.  

Constaterende dat:  
 Het decennium 2015-2024 door de Verenigde Naties is uitgeroepen tot het 

Decennium voor Mensen van Afrikaanse Afkomst.  
 Met het Decennium voor Mensen van Afrikaanse Afkomst overheden worden 

opgeroepen te investeren in: erkenning, gerechtigheid en ontwikkeling.  
 Structurele implicaties zoals racisme, uitsluiting en achterstanden heden ten dage 

nog onderdeel zijn van onze samenleving.  
 Er in het algemeen zeer weinig kennis en begrip is voor de geschiedenis van de 

Nederlandse slavernij.  
 5. Een impuls in herdenkingsactiviteiten bijdraagt aan een gezamenlijk 

opgebouwde toekomst die gebaseerd is op vrijheid en respect voor de rechten 
van ieder mens. 

 

Besluit: 

 
1. Ter ere van het jubileum herdenkingsjaar 2018 te investeren in 

herdenkingsactiviteiten van vergelijkbare orde als in het jubileumjaar 2013. 
2. Hiervoor een bedrag van 700.000 euro te onttrekken uit de stelpost 

'ontwikkelingen tussen voorjaarsnota en begroting'.  
3. Over de opzet aan de Raad te rapporteren. 
 

Het lid van de gemeenteraad 

 
S.R.H. Blom 
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Preadvies 

 

In 2013 bij de herdenking en viering van 150 jaar afschaffing slavernij heeft 
Amsterdam als verantwoordelijke hoofdstad mogelijk gemaakt dat er een breed 
programma van herdenkingsactiviteiten kon worden uitgevoerd, met het oog op 
verbreding en verdieping van dit deel van de gedeelde geschiedenis. Het college 
deelt met de indiener het belang van permanente aandacht voor het onderwerp. Mede 
naar aanleiding van de activiteiten in het jubileumjaar 2013 is uiteindelijk de 
programmalijn Gedeelde Geschiedenis opgezet. Het college is van mening dat er niet 
iedere 5 jaar aanleiding is voor een groot programma, zoals in 2013.  
 
De voorgestelde dekking, de stelpost voorjaarsnota – begroting, is bedoeld om 
eventuele (incidentele) knelpunten op te kunnen vangen in de Begroting 2018 die 
naar voren kunnen komen in de voorbereiding van de begroting. Het college hecht 
eraan deze post beschikbaar te kunnen houden t.b.v. de begroting. 
 
Het college ontraadt aanneming van dit amendement. 
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Nr. 521: Cultureel erfgoed in de buurt (G) 

Onderwerp 

 
Motie van de leden Bouchibti en Duijndam inzake de Voorjaarsnota 2017 (cultureel 
erfgoed in de buurt). 
 

Aan de gemeenteraad 

 
Ondergetekenden hebben de eer voor te stellen: 
 
De raad, 
 
Gehoord de discussie over de Voorjaarsnota 2017 (Gemeenteblad afd. 1, nr. 446). 
Constaterende dat:  
 Amsterdamse stadsdelen en wijken beschikken over unieke culturele identiteiten;  
 De culturele identiteit van Amsterdam als geheel zich met name focust op het 

centrum;  
 Er verschillende initiatieven zijn en worden genomen om de culturele eigenheid 

van stadsdelen en wijken te bewaren en te bevorderen.  
Overwegende dat:  
 Het college culturele en buurt-eigenheid en de spreiding van cultuur(beleving) kan 

stimuleren door culturele partijen in het centrum te laten samenwerken met 
culturele spelers in andere stadsdelen. 

 

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders: 

 
Te bevorderen dat:  
 erfgoed-interesses uit en in de buurten thematisch en op eigen initiatief aan bod 

komen;  
 de presentaties en collecties die zo ontstaan, vanuit de ene buurt worden gedeeld 

met mensen in andere buurten;  
 (centraal-)stedelijke musea en archieven deze vanuit lokaal perspectief 

ontwikkelde presentaties versterken met bruiklenen uit hun eigen collecties;  
 musea en archieven in het centrum meedoen aan bottom-up agenda's van buiten 

het centrum. 
 

De leden van de gemeenteraad 

 
S. Bouchibti 
P.J.M. Duijndam 
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Preadvies 
 
Het college onderschrijft het belang van de culturele en erfgoedinitiatieven in de buurt. 
Zij maken het mogelijk om het héle verhaal van de stad te vertellen. Er bestaan 
diverse buurtmusea en buurtinitiatieven gericht op de eigen specifieke buurtidentiteit. 
De activiteiten die daar worden georganiseerd zijn niet alleen gericht op de eigen 
buurt maar overstijgen deze. Bij de programmering vindt kennisuitwisseling plaats met 
verschillende stedelijke organisaties. Daarnaast worden tijdens de Open 
Monumentendagen de buurtinitiatieven ieder jaar nadrukkelijk betrokken. 
 
Op dit moment functioneren de bestaande buurtmusea en buurtpodia als culturele 
bandpunten in de wijk. In het kader van de meerpolige stad (Kunstenplan) worden 
steeds meer verbindingen gelegd tussen instellingen in het centrum en de stadsdelen.   
 
 Het college heeft tegen aanneming van deze motie geen bezwaar. 
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Nr. 522: Museumbezoek jongeren (O) 

Onderwerp 

 
Motie van het lid Duijndam inzake de Voorjaarsnota 2017 (museumbezoek jongeren). 
 

Aan de gemeenteraad 

 
Ondergetekende heeft de eer voor te stellen: 
 
De raad, 
 
Gehoord de discussie over de Voorjaarsnota 2017 (Gemeenteblad afd. 1, nr. 446). 
Constaterende dat:  
 vanaf 2014 het aantal bezoeken in schoolverband een stijgende lijn laat zien;  
 jongeren ondervertegenwoordigd zijn in het bezoek van Museumkaarthouders;  
 een aantal musea kinderen in verschillende leeftijdsgroepen gratis entree biedt, te 

weten het Rijksmuseum en het Stedelijk Museum (tot 18 jaar), het van Gogh 
Museum tot 17 jaar, het stadsarchief (tot 12 jaar), de Hermitage en Eye (tot 
11 jaar);  

 de overige musea voor jongeren vanaf 4, 5, 6 of 9 jaar half geld rekenen. 
Overwegende dat:  
 jongeren na een bezoek in schoolverband in de gelegenheid gesteld moeten 

worden nogmaals een museum of meerdere musea te bezoeken. 
 

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders: 

 
er bij de musea op aan te dringen het museumbezoek voor jongeren tot 18 jaar gratis 
te maken. 
 

Het lid van de gemeenteraad 

 
P.J.M. Duijndam 
 
Preadvies 

 

In Amsterdam hebben we een grote verscheidenheid aan musea. Grote en kleine musea, 

musea voor een brede doelgroep en musea die zich vooral richten op kinderen en/of 

jongeren (b.v. Nemo en Tropenmuseum Junior), particuliere musea en musea die 

bijvoorbeeld door het rijk of de gemeente worden gesubsidieerd. Een ‘dringend verzoek’ 

aan de musea in het Kunstenplan om geen entree te heffen voor iedereen tot 18 jaar 

werkt een ongelijke situatie in de hand, als bijvoorbeeld het rijk een dergelijk verzoek niet 

doet of als particuliere musea hun businessmodel niet kunnen aanpassen op gratis entree 

voor jongeren. Wel zullen we dit onderwerp in de jaarlijkse monitorgesprekken met de 

instellingen aan de orde stellen. Daarnaast zullen we de verschillen in tarieven van de 

Amsterdamse musea en  de redenering daarachter in kaart brengen. 

 

Bij musea die geen entree heffen voor jongeren, bestaan landelijke instrumenten om 

museumbezoek voor deze groep aantrekkelijker te maken. Zoals de CJP cultuurpas, 

waarmee scholieren kortingen kunnen krijgen. 

 

Het college ontraadt aanneming van deze motie. 
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Nr. 523: Bewustzijn van het slavernijverleden (G) 

Onderwerp 

 
Motie van de leden Duijndam en Blom inzake de Voorjaarsnota 2017 (bewustzijn van 
het slavernijverleden). 
 

Aan de gemeenteraad 

 
Ondergetekenden hebben de eer voor te stellen: 
 
De raad, 
 
Gehoord de discussie over de Voorjaarsnota 2017 (Gemeenteblad afd. 1, nr. 446). 
Overwegende dat:  
 educatie een van de belangrijkste pijlers is voor bewustwording van een gedeelde 

geschiedenis van alle Amsterdammers;  
 het slavernijverleden daar onderdeel van uitmaakt;  

Constaterende dat:  
 er een de website is: www.lesmateriaalslavernijverleden.n1;  
 er een lesbrief slavernij is ontwikkeld die kinderen inzicht geeft in de  
 slavernijgeschiedenis van Nederland en die van Amsterdam;  
 er door NiNsee en de stichting Amsterdam Centrum op 30 juni-1 juli op een aantal 

scholen lessen over het slavernijverleden worden verzorgd;  
 ondanks dit materiaal, op lang niet alle scholen in Amsterdam onderwezen wordt 

in de gedeelde geschiedenis en dat het Amsterdamse slavernijverleden 
onvoldoende wordt belicht in het reguliere onderwijsaanbod van scholen in het 
PO en VO;  

Tevens constaterende dat:  
 het Stadsarchief diverse rondleidingen, werkcolleges en themawebsites aanbiedt 

die scholieren laat kennismaken met de rijke geschiedenis van de stad 
Amsterdam;  

 de gedeelde geschiedenis en het Amsterdamse slavernijverleden in dit 
educatieve aanbod van het Stadsarchief nog geen plek heeft. 

 

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders: 

 
 het slavernijverleden meer onder de aandacht van kinderen te brengen; 
 te onderzoeken wat scholen nodig hebben om hindernissen hierbij weg te nemen;  
 dit te rapporteren aan de raad;  
 het Stadsarchief (De Bazel) te verzoeken om in samenwerking met betrokken 

organisaties het educatief aanbod uit te breiden met de gedeelde geschiedenis en 
het slavernijverleden. 

 

De leden van de gemeenteraad 

 
P.J.M. Duijndam 
S.R.H. Blom 
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Preadvies 

 

Scholen kunnen via de VloA voorziening burgerschap diversiteit en gedeelde 
geschiedenis extra lessen inkopen. Voor schooljaar 2016-17 hebben 184 scholen een 
aanvraag ingediend om hiervan gebruik te maken.  
 
Over het slavernij verleden bestaat een divers aanbod aan lesmateriaal. 
En het NiNsee organiseert dit jaar, evenals in jubileumjaar 2013, een docentendag 
over slavernij onderwijs.  
 
De gedachte om het Stadsarchief te vragen hun educatief aanbod uit te breiden, vindt 
het college te aanbodgericht. Belangrijker is scholen te stimuleren  meer te gaan doen 
met slavernijgeschiedenis met gebruik van het bestaande aanbod.  
 
Het college ondersteunt dat het goed is aanvullend inzicht te krijgen in wat scholen 
nodig hebben om het slavernijverleden meer onder aandacht van kinderen. 
 
Het college heeft tegen aanneming van deze motie geen bezwaar. 
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Nr. 524: Behoud Xhelling NDSM voor kunstenaars (W) 

Onderwerp 

 
Motie van het lid Duijndam inzake de Voorjaarsnota 2017 (behoud Xhelling NDSM 
voor kunstenaars). 
 

Aan de gemeenteraad 

 
Ondergetekende heeft de eer voor te stellen: 
 
De raad, 
 
Gehoord de discussie over de Voorjaarsnota 2017 (Gemeenteblad afd. 1, nr. 446). 
 
Constaterende dat:  
 de Xhelling op het NDSM-terrein al vele jaren in gebruik is als vrijplaats in  
 zelfbeheer voor 'ambachtelijke' kunstenaars;  
 in de vrijplaats activiteiten voor de buurt plaats vinden;  
 de naastgelegen Yhelling reeds ontwikkeld is voor creatieve (commerciële)  
 bedrijven;  

 
Overwegende dat:  
 er veel behoefte is aan duurzame plekken voor kunstenaars;  
 vercommercialisering op het NDSM-terrein op de loer ligt. 

 

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders: 

 
een plan van aanpak te maken om de Xhelling te behouden voor dit soort 
kunstenaars. 
 

Het lid van de gemeenteraad 

 
P.J.M. Duijndam 
 
Preadvies 

 

Behoud en renovatie van de rijksmonumentale hellingen op de NDSM is zeer kostbaar 

vanwege de zeer slechte staat van onderhoud. Daarom is altijd rekening gehouden met 

commerciële verhuringen gecombineerd met lage huurgaranties voor de gebruikers die 

willen blijven huren.  

De Y helling is gereed en wordt binnenkort opgeleverd. Dit heeft meer gekost dan eerder 

aangenomen. Daarom vergt de renovatie van de X-helling een nieuwe strategie. Daar zal 

de komende tijd door het college naar gekeken worden. Gezien de kosten voor de 

renovatie van de Y-helling zal ook de renovatie van de X-helling hoge huren opleveren. 

Het is daarom onwaarschijnlijk dat de huidige gebruikers als CAWA-kunstenaars kunnen 

gaan huren. Het college stelt de indiener voor om een gewijzigd voorstel in te dienen met 

als strekking het college te vragen om verhuur van werkruimten in de Xhelling aan de 

huidige gebruikers af te wegen nadat bekend is geworden op welke wijze de X-helling 

gerenoveerd zal worden. 

. 

 

Het college geeft de indiener in overweging om een gewijzigd voorstel in te dienen. 



 114 

Nr. 525: Spreiding van cultuurtoerisme naar musea buiten het centrum (W) 

Onderwerp 

 
Motie van het lid Duijndam inzake de Voorjaarsnota 2017 (spreiding van 
cultuurtoerisme naar musea buiten het centrum). 
 

Aan de gemeenteraad 

 
Ondergetekende heeft de eer voor te stellen: 
 
De raad, 
 
Gehoord de discussie over de Voorjaarsnota 2017 (Gemeenteblad afd. 1, nr. 446). 
 
Constaterende dat:  
 Museum Amsterdam Noord, het Van Eesterenmuseum, Museum Het Schip, het 

BijImermuseum, de Electrische Museumtramlijn, Museum Tot Zover, Museum Jan 
van der Togt, het Amsterdamse Bos en andere culturele hotspots buiten het 
centrum van Amsterdam door hun ligging naar verhouding minder profiteren van 
de grote aanwas van internationale cultuurbezoekers dan musea in de 
centrumgebieden, zoals het Rijksmuseum en het Van Gogh Museum;  

 
Overwegende dat:  
 Musea die wat verder uit het Amsterdamse centrumgebied gelegen zijn van even 

grote culturele en artistieke waarde zijn als musea binnen het centrumgebied, en 
even interessant voor internationale bezoekers;  

 Musea buiten het centrumgebied de spreiding van cultuurtoerisme kunnen 
bevorderen als zij meer bezoekers werven;  

 Sommige van deze musea wel wat meer bezoekers kunnen gebruiken om het 
hoofd boven water te houden;  

 Deze musea vaak kleiner zijn en daardoor beperkt budget hebben voor gerichte 
marketing- en communicatie voor het werven van internationale bezoekers;  

 De gemeente Amsterdam sinds 2015, volgens de voortgangsrapportage Balans 
in de Stad (januari 2016), voornemens is cultuurtoerisme te spreiden maar daar 
vooralsnog slecht in slaagt. 

 

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders: 

 
het subsidiebudget van Amsterdam Marketing te gebruiken voor het promoten van 
musea op de minder bekende plekken in de stad. 
 

Het lid van de gemeenteraad 

 
P.J.M. Duijndam 
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Preadvies 

 

De subsidie die Amsterdam Marketing ontvangt wordt onder andere ook ingezet om 
musea, theater, dans en broedplaatsen buiten het centrum te etaleren. Dat gebeurt 
onder andere via de gratis Uitkrant, het evenement 24H voor bewoners en de 
buurtencampagne. Daarnaast is in het kader van experimenten Stad in Balans 
cofinanciering geleverd aan Museum om de Hoek en is de rijenradar ontwikkeld. 
Daarnaast werken Amsterdam Marketing, de Gemeente Amsterdam en partners 
binnen de Metropoolregio Amsterdam aan het Innovatietraject Cultuurmarketing MRA, 
gericht op het nog beter gidsen van cultureel geïnteresseerde doelgroepen (bewoners 
en bezoekers) in het brede cultuuraanbod in stad en regio. Daarvoor wordt een 
digitale gidstool ontwikkeld. 
 
. 
 
Het college geeft de indieners in overweging een gewijzigde motie in te dienen.. 
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Nr. 526: Extra categoraal atheneum (O) 

Onderwerp 

 
Motie van de leden Boomsma en Toonk inzake de Voorjaarsnota 2017 (extra 
categoraal atheneum). 
 

Aan de gemeenteraad 

 
Ondergetekenden hebben de eer voor te stellen: 
 
De raad, 
 
Gehoord de discussie over de Voorjaarsnota 2017 (Gemeenteblad afd. 1, nr. 446). 
 
Overwegende dat:  
 het college ruim 40 miljoen extra investeert in de huisvesting van scholen in 2018 

ten opzichte van 2016;  
 het aanbod van het aantal plaatsen op categorale gymnasia en VWO-scholen in 

Amsterdam al weer enige jaren beperkter is dan de vraag van ouders en 
kinderen;  

 de recente discussie over de Kernprocedure heeft uitgewezen dat kinderen 
hierdoor noodgedwongen uitwijken naar categorale scholen buiten Amsterdam en 
daardoor onnodig veel tijd aan reistijd kwijt zijn en belemmeringen ondervinden bij 
hun sociale contacten;  

 de gemeente een belangrijke en sturende rol heeft via de huisvesting bij het 
bepalen van het aanbod van de scholen in de Amsterdam. 

 

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders: 

 
in het eerste komend Onderwijshuisvestingsplan én het eerstkomende Regionaal 
Plan Onderwijs concrete voorstellen op te nemen om op de kortst mogelijke termijn 
een extra categoraal VW0 te realiseren, zodat het aanbod beter aansluit op de vraag 
van ouders. 
 

De leden van de gemeenteraad 

 
D.T. Boomsma 
W.L. Toonk 
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Preadvies 

 

 
Het college voert gesprekken met de schoolbesturen en ouders over een goed 
aanbod van scholen. Uitgangspunt is dat het aanbod aansluit op de vraag en dat er 
goede balans is tussen brede scholengemeenschappen en categoraal onderwijs. 
(RPO afspraak) 
 
De groei van de stad, de uitkomsten van de matching, onderzoek naar de vraag bij 
ouders en leerlingen vragen om een goeie analyse. Het college wil de uitkomsten van 
de gesprekken met schoolbesturen en deze analyse afwachten en vervolgens een 
integrale afweging maken over het aanbod. 
 
Zonder deze integrale afweging kan het starten van een nieuw categoraal 
gymnasium, vwo afdelingen op brede scholengemeenschappen onder druk zetten, 
terwijl deze afdelingen een belangrijke bijdrage leveren aan het beleid tav 
kansengelijkheid. 
 
Uitbreiding van VMBO B/K op brede scholengemeenschappen moet onderzocht 
worden in het licht van bovenstaande, rekeninghoudend met wat een goeie omvang 
van een school is. 
 
Zie tevens het (gelijkluidende) preadvies op motie 537 .   
 
Het college ontraadt aanneming van deze motie. 
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Nr. 527: Pakhuis de Zwijger (O) 

Onderwerp 

 
Motie van de leden Ernsting, Boomsma en Van den Berg inzake de Voorjaarsnota 
2017 (Pakhuis de Zwijger). 
 

Aan de gemeenteraad 

 
Ondergetekenden hebben de eer voor te stellen: 
 
De raad, 
 
Gehoord de discussie over de Voorjaarsnota 2017 (Gemeenteblad afd. 1, nr. 446). 
 
Constaterende dat:  
 Pakhuis de Zwijger zowel buiten de A-bis als de regelingen van het AFK is 

gevallen en daarmee geen onderdeel meer uitmaakt van het kunstenplan;  
 zonder een structurele bijdrage van de gemeente ook matchingsgelden van 

andere fondsen dreigen te vervallen en daarmee de vrije programmering van het 
pand in gevaar komt,  

 
Overwegende dat: 
 het Pakhuis zich richt op tal van actuele onderwerpen zoals duurzaamheid, 

burgerparticipatie en kunst en cultuur;  
 de activiteiten van het Pakhuis en de plek in de stad van waarde zijn en ook de 

gemeente veelvuldig gebruik maakt van het pand. 
 

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders: 

 
 Een overbrugging te vinden voor Pakhuis de Zwijger waardoor het pand tot 

het volgende kunstenplan geprogrammeerd kan worden en het Pakhuis de 
matching van andere fondsen niet verliest;  

 Als eventuele dekking te gebruiken de 0,6 miljoen congresgelden die vanaf 2018 
beschikbaar komen volgens de Voorjaarsnota. 

 

De leden van de gemeenteraad 

 
Z.D. Ernsting 
D.T. Boomsma 
P.J.M. van den Berg 
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Preadvies 

 

Zoals de indiener van deze motie constateert, ontvangt de stichting Pakhuis de 
Zwijger (verder PdZ) geen subsidie in het kader van het Kunstenplan 2017-2020. Op 
basis van de geconsolideerde jaarrekening heeft het AFK geconstateerd dat het eigen 
vermogen  van PdZ  in omvang groot genoeg is om financiële risico’s en tegenvallers 

binnen de reguliere bedrijfsvoering op te vangen en dat het mogelijk is om de 
activiteiten ook zonder structurele subsidie te realiseren. De in de motie genoemde 
overbruggingsperiode vindt het college ongewenst omdat het een voorschot neemt op 
de besluitvorming over het Kunstenplan 2021-2024. PdZ kan een aanvraag indienen 
voor een projectsubsidie bij het AFK. 
Het college is in gesprek met PdZ over de relatie tussen gemeente en PdZ en over de 
structuur van PdZ (stichting en verschillende gelieerde bv’s). Eerder is geconstateerd 

dat de huidige situatie niet transparant is en onduidelijk is hoe de geldstromen tussen 
de verschillende entiteiten lopen.   
Daarbij acht het college de voorgestelde dekking ongewenst omdat het budget voor 
congressen is bedoeld om aansluiting bij het economisch ecosysteem van de stad te 
stimuleren.    
  
Het college ontraadt aanneming van deze motie. 
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Nr. 528: Inventarisatie historische winkelpuien (W) 

Onderwerp 

 
Motie van de leden Bouchibti, Dijk, Boomsma en Duijndam inzake de Voorjaarsnota 
2017 (inventarisatie historische winkelpuien). 
 

Aan de gemeenteraad 

 
Ondergetekenden hebben de eer voor te stellen: 
 
De raad, 
 
Gehoord de discussie over de Voorjaarsnota 2017 (Gemeenteblad afd. 1, nr. 446). 
 
Overwegende dat:  
 De afgelopen decennia steeds meer historische winkelpuien met een hoge 

architectonische waarde uit het straatbeeld zijn verdwenen;  
 Er bij de gemeente geen compleet beeld bestaat van het aantal historische 

winkelpuien en de staat waarin zij verkeren;  
 In november 2016 het VVD-voorstel 'Amsterdam in de etalage' in de 

raadscommissie RO is besproken dat onder meer pleit voor het conserveren en 
renoveren van historische winkelpuien;  

 Er destijds geen financiering mogelijk was voor de gevraagde inventarisatie van 
historische winkelpuien maar er nu sprake is van een monumentensubsidie waar 
gebruik gemaakt van kan worden. 

 

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders: 

 
 Te inventariseren waar en in welke staat zich in Amsterdam – al dan niet 

verborgen – historische winkelpuien bevinden;  
 De kosten hiervan te financieren uit het budget voor de instandhouding van 

monumentaal erfgoed ('Kleine monumenten subsidies' en 'Subsidie onderzoek  
 herbestemming') of uit het Restauratiefonds;  
 De resultaten van de inventarisatie uiterlijk eind 2017 aan de raad te doen 

toekomen. 
 

De leden van de gemeenteraad 

 
S. Bouchibti 
T.W. Dijk 
D.T. Boomsma 
P.J.M. Duijndam 
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Preadvies 

 

Op dit moment kan al op verschillende manieren gestuurd worden op behoud van 
historische winkelpuien: puien van monumenten zijn beschermd en ook de 
welstandsnota geeft mogelijkheden voor behoedzame omgang met puien.   
Volgens de huidige subsidieverordening en de verordening op het Amsterdams 
Restauratiefonds is het niet mogelijk om een inventarisatie van historische 
winkelpuien te financieren. De subsidie en het fonds zijn specifiek gericht is op 
behoud van monumenten.  
Voorbereidend op de najaarsnota wordt onderzocht hoe het Amsterdams 
Restauratiefonds adequaat kan worden geadministreerd binnen de begroting. Daarbij 
wordt tevens bekeken of het mogelijk is om uit eventuele reserve incidenteel budget 
vrij te maken voor de verschillende erfgoedinitiatieven van de raad. 
Het college onderschrijft het belang van een goed overzicht van de aanwezige 
historische winkelpuien in de stad maar constateert dat er geen financiële middelen 
zijn om een inventarisatie uit te voeren. Wellicht dat bij de najaarsnota toch 
incidenteel budget uit het Amsterdams Restauratiefonds beschikbaar kan worden 
gesteld voor de verschillende erfgoed-initiatieven uit de raad.  
 
Het college geeft de indieners daarom in overweging om een gewijzigd voorstel in te 
dienen. 
 
 
 



 122 

Nr. 529: Haagse lobby voor afschaffen laagste loonschaal (O) 

Onderwerp 

 
Motie van het lid Flentge inzake de Voorjaarsnota 2017 (Haagse lobby voor 
afschaffen laagste loonschaal). 
 

Aan de gemeenteraad 

 
Ondergetekende heeft de eer voor te stellen: 
 
De raad, 
 
Gehoord de discussie over de Voorjaarsnota 2017 (Gemeenteblad afd. 1, nr. 446). 
 
Constaterende dat:  
 Er een groot lerarentekort is in Amsterdam, zoals in de rest van de Randstad;  
 De gemeente Amsterdam diverse initiatieven ontwikkelt om het vak van leraar 

aantrekkelijker te maken;  
 De Leraren, verenigd in POinActie, de PO Raad en de onderwijsvakbonden, van 

mening zijn dat onder andere hogere lonen nodig zijn om voldoende leraren voor 
het basisonderwijs te werven en te behouden. 

 
Overwegende dat:   
 Een structurele loonsverhoging voor startende leraren kan beginnen met 

het afschaffen van de laagste loonschaal LA; 
 

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders: 

 
een actieve en volhoudende lobby te starten bij de Rijksoverheid in Den Haag – in 
samenspraak met de G4 – om de laagste loonschaal LA in het onderwijs af te 
schaffen en de Raad te informeren over de stappen die worden ondernomen 

 

Het lid van de gemeenteraad 

 
E.A. Flentge  
 
Preadvies 

 

Het college vindt het zeer belangrijk dat het lerarentekort stevig wordt tegen gegaan, 
zoals met de uitvoering van de acties en maatregelen van het Actieplan Lerarentekort.  
Deze dragen bij aan de imagoverbetering van het beroep leraar, de vergroting van de 
(zij)-instroom, meer carrièreperspectief voor de Amsterdamse leraar, een passend 
aanbod van lerarenopleidingen en aantrekkelijker randvoorwaarden op het gebied 
van wonen en mobiliteit. 
De gemeente Amsterdam voert voorts een actieve lobby richting het Rijk omtrent het 
lerarentekort. Aanpassingen in beloning en andere arbeidsvoorwaarden zijn 
onderdeel van die lobby. Het college vindt het echter de verantwoordelijkheid van het 
Rijk om een inschatting te maken welke aspecten op landelijk niveau het beste het 
gewenste effect bereiken.   
 
Het college ontraadt aanneming van deze motie. 
 



 123 

Nr. 530: MBO-schaal (O) 

Onderwerp 

 
Motie van het lid Flentge inzake de Voorjaarsnota 2017 (MBO-schaal). 
 

Aan de gemeenteraad 

 
Ondergetekende heeft de eer voor te stellen: 
 
De raad, 
 
Gehoord de discussie over de Voorjaarsnota 2017 (Gemeenteblad afd. 1, nr. 446). 
 
Overwegende dat: 
 Er MBO-studenten zijn die vroegtijdig en eenzijdig worden uitgeschreven door de 

school op grond van onderwijsovereenkomsten of als een stage- of 
onderwijsovereenkomst door de school onvoldoende wordt nageleefd; 

 dit soms studenten betreft die kansrijk zijn, maar extra hulp en begeleiding nodig 
hebben en bij wie de relatie met de professionals op school is verstoord;  

 er studenten zijn die als gevolg daarvan soms hoge studieschulden oplopen;  
 de wegen naar een billijke oplossing voor deze studenten soms moeilijk zijn te 

overzien;  
 studenten die zonder diploma van school gaan, minder kans hebben op de 

arbeidsmarkt; 
 in uw voortgangsbrief dd 26 mei 2017, TKN 3 in de commissie JC van 15 juni 

2017, over ouderbetrokkenheid wordt weliswaar uitbreiding van de 
vraagloketfunctie van de Onderwijs Consumenten Organisatie (OCO) met mbo 
voorzien, maar de helpdesk van OCO heeft geen capaciteit om naast het 
uitbrengen van advies studenten ook te begeleiden wanneer ze dreigen vast te 
lopen in hun onderwijsproblemen en de gevolgen voor de studenten onevenredig 
groot dreigen te worden. 

 

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders: 

 
Onder de hoede van de Onderwijs Consumenten Organisatie (OCO), als uitbreiding 
van de voor het MBO voorziene vraagloketfunctie van OCO, een tweejarig 
experiment te starten voor begeleiding van MBO-studenten die ernstig in de 
problemen dreigen te komen doordat ze vroegtijdig en eenzijdig door hun school 
(dreigen) te worden uitgeschreven, of bij wie de stage- of onderwijsovereenkomst niet 
wordt nageleefd. Deze begeleiding is gericht op het in overleg met de school 
oplossen van de problemen of – daar waar oplossing uitblijft – het ondersteunen bij 
het indienen van een klacht of voorbereidende stappen van een mogelijke 
rechtsgang. 
 

Het lid van de gemeenteraad 

 
E.A. Flentge  
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Preadvies 

 

Om de positie van studenten in het mbo te versterken, heeft de wethouder onderwijs 
OCO gevraagd om zowel haar informatie- als haar adviesfunctie uit te breiden naar 
het mbo. Met deze uitbreiding van haar adviesfunctie kan OCO mbo-studenten met 
de in de motie genoemde problematiek op weg helpen om de hulpvraag duidelijk te 
krijgen en hun problemen op de juiste manier bij het juiste loket aan te kaarten. De 
ondersteuning van OCO is erop gericht dat de studenten zelf verder kunnen met hun 
problemen. Daarnaast is er voor een extra experiment geen dekking. 
 
 

 
Het college ontraadt aanneming van deze motie 
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Nr. 531: Verkenning stagecoaches (G) 

Onderwerp 

 
Motie van het lid Flentge inzake de Voorjaarsnota 2017 (verkenning stagecoaches). 
 

Aan de gemeenteraad 

 
Ondergetekende heeft de eer voor te stellen: 
 
De raad, 
 
Gehoord de discussie over de Voorjaarsnota 2017 (Gemeenteblad afd. 1, nr. 446). 
 
Overwegende dat:  
 Er in Amsterdam jongeren zijn die – ondanks allerlei vangnetconstructies –  

'moeilijk bemiddelbaar' zijn, vroeg uitvallen bij een stage en/of geen stageplaats 
vinden of moeilijk te begeleiden zijn naar werk;  

 Het hier nogal eens gaat om licht-verstandelijk beperkten, leerlingen met een 
extra zorgvraag of jongeren die als sociaal 'lastig' te boek staan en die 'de codes' 
niet kennen van bedrijven, werkgevers en collega's. 

 

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders: 

 
 een verkenning te doen naar de mogelijkheden en wenselijkheid om – aanvullend 

op maar ook los van de bestaande plusarrangementen – een experiment te 
starten met enkele betaalde no-nonsense coaches van (voormalige) vakmensen 
die het vermogen hebben deze jongeren te begrijpen, die de meest 
onbemiddelbare jongeren uit deze groep begeleiden naar stageplaatsen (en/of 
werk), die deze jongeren begeleiden in de eerste periode van stage of werk, en 
die een schakel zijn tussen de jongere, werkgever en de ROC; 

 de Raad daarover te rapporteren. 
 

Het lid van de gemeenteraad 

 
E.A. Flentge  
 
Preadvies 

 

Het college vindt deze motie interessant. Vanuit de sluitende aanpak pro/vso zijn 
goede ervaringen opgedaan met de inzet van jobcoaches van Werk & Re-integratie 
bij bemiddeling van leerlingen richting werk. De succesvolle aanpak op het pro/vso 
wordt in schooljaar 2017-2018 in de vorm van een pilot uitgebreid naar het mbo.  
Het college zal de gemeenteraad informeren over het verloop van deze pilot.  
 
Het college heeft geen bezwaar tegen aanneming van de motie.   
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Nr. 532: Meer inzicht in aangevraagde vergunningen (O) 

Onderwerp 

 
Motie van het lid Ruigrok inzake de Voorjaarsnota 2017 (meer inzicht in 
aangevraagde vergunningen). 
 

Aan de gemeenteraad 

 
Ondergetekende heeft de eer voor te stellen: 
 
De raad, 
 
Gehoord de discussie over de Voorjaarsnota 2017 (Gemeenteblad afd. 1, nr. 446). 
 
Overwegende dat:  
 Amsterdam een groot aantal mogelijk aan te vragen vergunningen kent, elk met 

eigen behandeltermijnen en mogelijkheid tot inspraak of het aantekenen van 
bezwaar;  

 Het daarom van belang is dat Amsterdammers tijdig op de hoogte kunnen zijn 
van voor hun relevante aangevraagde vergunningen;  

 De e-mailservice en de app van de Rijksoverheid waarmee Amsterdammers 
informatie over in hun omgeving aangevraagde vergunningen kunnen krijgen 
grofmazig is qua aantal meldingen en daardoor weinig gebruiksvriendelijk;  

 Niet alle Amsterdamse vergunningen via deze landelijke e-mailservice worden 
verspreid. 

 

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders: 

 
 Te onderzoeken op welke manier aangevraagde Amsterdamse vergunningen 

beter kenbaar kunnen worden gemaakt;  
 Daarbij in ieder geval voortaan alle Amsterdamse vergunningaanvragen online te 

publiceren op amsterdam.nl/bekendmakingen;  
 Daarbij tevens de mogelijkheid voor een eigen Amsterdamse e-mailservice te 

onderzoeken. 
 

Het lid van de gemeenteraad 

 
M.H. Ruigrok 
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Preadvies 

 

Momenteel worden alle omgevingsvergunningen (wabo) gepubliceerd op de websites 
amsterdam.nl/bekendmakingen en overheid.nl. Per 1 juli as. worden daar jaarlijks via 
overheid.nl ca. 30.000 afgegeven objectvergunningen, evenementen, 
gehandicaptenparkeerplaatsen, tijdelijke verkeersmaatregelen (tvm) aan toegevoegd. 
Via een app is alle Amsterdamse informatie te filteren.  
Omgevingsvergunningen worden binnenkort op verzoek van de Amsterdammer 
toegemaild als extra service op bekendmakingen 
 
Het publiceren van alle vergunningaanvragen zou onverstandig zijn. Sommige 
aanvragen veranderen onderweg, worden afgewezen of ingetrokken. Inzicht in de 
aanvraag geeft de Amsterdammer ook geen extra (juridische) mogelijkheden. 
  
Het college meent tevens dat de motie deels reeds in uitvoering is en deels 
onwenselijk. 
 
Het college ontraadt aanneming van deze motie. 
 



 128 

Nr. 533: Een bed voor een bed (O) 

Onderwerp 

 
Amendement van het lid Groot Wassink inzake de Voorjaarsnota 2017 (een bed voor 
een bed). 
 

Aan de gemeenteraad 

 
Ondergetekende heeft de eer voor te stellen: 
 
De raad, 
 
Gehoord de discussie over de Voorjaarsnota 2017 (Gemeenteblad afd. 1, nr. 446). 
 
Overwegende dat:  
 Het onduidelijk is of en wanneer het Rijk de kosten voor de bed-, bad- en 

broodvoorziening financiert;  
 De bed-, bad- en broodvoorziening kampt met een capaciteitstekort;  
 Er budgettaire tekorten zijn om de huidige bed-, bad- en broodvoorziening in 

stand te houden en uit te breiden;  
 Deze voorzieningen breed draagvlak in de raad hebben en dus gecontinueerd en 

gezien het capaciteitstekort uitgebreid dienen te worden. 
 

Besluit: 

 
 In de Voorjaarsnota 2017 een bedrag van 1,5 miljoen euro structureel te 

reserveren voor uitbreiding van de bed-, bad- en broodvoorziening;  
 Dit te financieren uit een verhoging van de toeristenbelasting. 

 

Het lid van de gemeenteraad 

 
B.R. Groot Wassink 
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Preadvies 

 

Uitgangspunt is de rode lijn van het Amsterdamse vreemdelingenbeleid. In 
Amsterdam hoeft niemand op straat te slapen en kunnen alle vreemdelingen 
begeleiding krijgen bij het werken aan een duurzame oplossing. De BBB geldt daarbij 
als humanitaire ondergrens voor hen die nergens anders een bed, bad en eten 
kunnen krijgen. Begeleiding vindt plaats via het Programma Vreemdelingen. 
Daarnaast biedt de gemeente ondersteunende 24-uursopvang aan kwetsbare 
mensen. Het college is van mening  dat dit beleid het beste past in de huidige 
(inter)nationale  ontwikkelingen  en  wil  vasthouden aan de lijn die college en raad 
een aantal jaar terug met elkaar hebben afgesproken: voldoende om onze 
humanitaire ondergrens te beschermen, maar niet teveel om zo een aanzuigende 
werking te voorkomen en te zorgen dat het draagvlak overeind blijft. Het 
Amsterdamse vreemdelingenbeleid is gericht op asielzoekers die een aanvraag tot 
legaal verblijf hebben ingediend, maar die zijn uitgeprocedeerd (al lopen er in 
sommige gevallen nog procedures, bijvoorbeeld door nieuwe omstandigheden). Dit 
geldt dus ook voor de BBB. 
Door mensen die niet behoren tot de doelgroep en nu wel in de BBB verblijven, te 
begeleiden naar een duurzame terugkeer, komen er plaatsen vrij in de BBB voor 
mensen die nergens anders een bed, bad en eten kunnen krijgen. Uitbreiding van het  
aantal plekken BBB en het  aantal plekken 24-uursopvang, is  dan niet nodig, 
daarnaast past uitbreiding van de 24-uursopvang ook niet  binnen de rode lijn. 
 
Aangezien de omstandigheden waaronder het Amsterdamse vreemdelingenbeleid 
wordt uitgevoerd, aan veel veranderingen onderhevig zijn, kan en wil het college de 
aanpak van het programma niet structureel van meer middelen voorzien. 
De BBB en het Programma Vreemdelingen worden nu gezien als onverplichte hulp, 
waarbij we afwijken van het rijksbeleid, en waarvan nog onbekend is of er een 
financiële vergoeding komt van het Rijk. 
Het college heeft daarom de keuze gemaakt het budget van € 1,7 miljoen niet uit te 

breiden 
 
Ten aanzien van de dekking verwijst het college naar de preadviezen op de 
amendementen 463 en 513.  
 
Het college ontraadt aanneming van dit amendement. 
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Nr. 534: Regeling voor bedreigde ondernemingen (O) 

Onderwerp 

 
Motie van de leden Poot en Vink inzake de Voorjaarsnota 2017 (regeling voor 
bedreigde ondernemingen). 
 

Aan de gemeenteraad 

 
Ondergetekenden hebben de eer voor te stellen: 
 
De raad, 
 
Gehoord de discussie over de Voorjaarsnota 2017 (Gemeenteblad afd. 1, nr. 446). 
 
Overwegende dat:  
 Amsterdam een relatief groot aantal ondernemingen kent met een herkenbare 

eigen religieuze, levensbeschouwelijke of culturele grondslag en identiteit, zoals 
Joodse ondernemingen in onder meer de Kastelenstraat;  

 Deze ondernemers te maken hebben met een structureel dreigingsbeeld 
gerelateerd aan hun identiteit en karakter;  

 Het beveiligingsniveau van deze ondernemers achterloopt op dat van bedreigde 
religieuze en maatschappelijke instellingen;  

 Voor ondernemers een beroep op de bestaande regeling voor bedreigde 
religieuze of maatschappelijke instellingen niet mogelijk is;  

 Desondanks door de betrokken partijen een bijdrage in het nemen van 
beveiligingsmaatregelen wordt gevraagd.  

Voorts overwegende dat:  
 Niet alleen alle bewoners en bezoekers, maar ook alle ondernemers van onze 

stad zich veilig moeten voelen om zichtbaar zichzelf te kunnen zijn. 
 

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders: 

 
 Een regeling te ontwikkelen waarbij ondernemingen met een religieuze, culturele 

of levensbeschouwelijke grondslag die te maken hebben met een structureel 
dreigingsbeeld gerelateerd aan hun identiteit en karakter, ondersteuning kunnen 
krijgen voor het nemen van beveiligingsmaatregelen;  

 Deze regeling zo vorm te geven dat de aanvrager van de regeling 
het aangevraagde bedrag voor beveiligingsmaatregelen met eigen middelen 
moet evenaren;  

 Deze regeling voor 2018 te dekken door € 100.000 uit de stelpost 
"Ontwikkelingen tussen Voorjaarsnota en Begroting" te onttrekken;  

 Een plan van aanpak voor deze regeling bij de Begroting 2018 aan 
de gemeenteraad voor te leggen. 

 

De leden van de gemeenteraad 

 
M.C.G. Poot 
B.L. Vink 
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Preadvies 

 

Primair zijn instellingen en ondernemers zelf verantwoordelijk voor het treffen van 
adequate veiligheidsmaatregelen. Pas wanneer dat in redelijkheid niet kan worden 
verlangd en daar wel aanleiding toe is, kan de overheid aanvullende 
veiligheidsmaatregelen treffen.  
 
Hoewel er sprake is van een substantieel dreigingsbeeld en een structurele dreiging 
ten aanzien van Joodse objecten, is er geen informatie bekend dat dit (al dan niet 
Joodse) ondernemers met een religieuze, levensbeschouwelijke of culturele 
grondslag en identiteit betreft. 
 
Daarnaast bestaat er verschil tussen religieus maatschappelijke instellingen en 
religieus maatschappelijke ondernemers. Daar waar instellingen veelal in een 
financieel afhankelijke positie verkeren, dienen ondernemers zelf in staat te zijn om 
financiële draagkracht op te brengen. Anders ontstaat immers concurrentievervalsing. 
 
De voorgestelde dekking, de stelpost voorjaarsnota – begroting, is bedoeld om 
eventuele (incidentele) knelpunten op te kunnen vangen in de Begroting 2018 die 
naar voren kunnen komen in de voorbereiding van de begroting. Het college hecht 
eraan deze post beschikbaar te kunnen houden t.b.v. de begroting. Het college 
ontraadt de dekking bij dit voorstel. 
 
Het college ontraadt aanneming van deze motie. 
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Nr. 535: Afscheid in bescheidenheid (Raad) 

Onderwerp 

 
Motie van het lid Peters inzake de Voorjaarsnota 2017 (afscheid in bescheidenheid). 
 

Aan de gemeenteraad 

 
Ondergetekende heeft de eer voor te stellen: 
 
De raad, 
 
Gehoord de discussie over de Voorjaarsnota 2017 (Gemeenteblad afd. 1, nr. 446). 
 
Overwegende dat: 
 Amsterdamse gemeenteraadsleden die na een periode van minimaal vier jaar 

afscheid nemen van de raad, in Amsterdam aanspraak kunnen maken op een 
budget tot 2400 euro per persoon voor het organiseren van een afscheidsfeestje;  

 in de andere G4-steden niet de raadsleden zelf, maar de gemeente een openbare 
afscheidsreceptie organiseert. 

 

Verzoekt het presidium van de gemeenteraad: 

 
 de vergoeding voor individuele afscheidsrecepties te schrappen;  
 in plaats daarvan aan het eind van een raadsperiode een informele borrel te 

organiseren voor alle afscheidnemende raadsleden, collegeleden en 
het ondersteunend personeel van de raadsleden (zoals de raadsgriffie, 
de Ombudsman, de rekenkamer, accountant en fractieondersteuning). Als een 
raadslid tussentijds afscheid neemt, organiseert de gemeente na afloop van de 
raadsvergadering een drankje en wat borrelhapjes in een ruimte bij de raadzaal. 

 

Het lid van de gemeenteraad 

 
D.W.S. Peters 
 
Preadvies (van het presidium) 

Gezien een eerdere discussie hierover in de commissie AZ, laat het presidium het oordeel 
hierover aan de gemeenteraad.  
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Nr. 536: Voorlichting kindervaccinatie (G) 

Onderwerp 

 
Motie van het lid Mbarki inzake de Voorjaarsnota 2017 (voorlichting kindervaccinatie). 
 

Aan de gemeenteraad 

 
Ondergetekende heeft de eer voor te stellen: 
 
De raad, 
 
Gehoord de discussie over de Voorjaarsnota 2017 (Gemeenteblad afd. 1, nr. 446). 
 
Constaterende dat:  
 Het aantal kinderen in Amsterdam groeit. 
 Deze kinderen allemaal in aanmerking komen voor het vaccinatieprogramma. 
 Steeds meer ouders sceptisch zijn over het inenten van hun kinderen.  
 In het VN Kinderrechtenverdrag is vastgelegd dat kinderen recht hebben op een 

zo goed mogelijke gezondheid.  
 
Overwegende dat:  
 Het de taak van de overheid is om ouders goed te informeren over de mogelijke 

gevolgen van het wel/niet vaccineren van kinderen.  
 Ouders veel belang hechten aan een goede informatievoorziening alvorens over 

te gaan tot vaccinatie van hun kind(eren). 
 Ondergetekende meerdere ouders heeft gesproken die vragen hadden over het 

vaccineren en behoefte hebben aan meer informatie.  
 Veel ouders zich wenden tot andere kanalen om zich te laten informeren over de 

risico's en mogelijke bijwerkingen van vaccinatie. 
 

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders: 

 
 Samen met het RIVM en de GGD-Amsterdam de informatievoorziening op 

het gebied van vaccinatie verder te optimaliseren om te kunnen voorzien in 
de vragen en zorgen van ouders.  

 Naast het consultatiebureau ook de OKA een rol te geven in de 
informatievoorziening. 

 

Het lid van de gemeenteraad 

 
S. Mbarki 
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Preadvies 

 

Het college herkent de toenemende discussie onder ouders over het nut en noodzaak 
van vaccineren. Het college vindt het een belangrijk onderwerp en daarom werkt de 
GGD samen met het RIVM hard aan het optimaliseren van de informatievoorziening 
aan ouders. Daarbij wordt gekeken hoe we beter kunnen inspelen op de zorgen van 
ouders (zowel individueel als op groepsniveau).  
 
Jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen in de Ouder- en Kindteams Amsterdam 
voeren het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) uit. De jeugdartsen en 
jeugdverpleegkundigen zijn onderdeel van de Ouder- en Kindteams (OKT). Er zijn 
landelijke medische professionale richtlijnen voor de uitvoering van het RVP. 
De Ouder-en Kindadviseurs (OKA’s), met een niet-medische achtergrond, werken 
nauw samen met de jeugdverpleegkundigen en jeugdartsen binnen het OKT. Als 
ouders vragen hebben zullen de OKA’s er voor zorgen dat deze ouders door de 

jeugdartsen en/of jeugdverpleegkundigen goed worden voorgelicht.  
 
Het college heeft tegen aanneming van deze motie geen bezwaar. 
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Nr. 537: VMBO (VMBO-B/K/G/T) op brede scholengemeenschappen in de stad 
(O) 

Onderwerp 

 
Motie van het lid Mbarki inzake de Voorjaarsnota 2017 (VMBO (VMBO-B/K/G/T) op 
brede scholengemeenschappen in de stad). 
 

Aan de gemeenteraad 

 
Ondergetekende heeft de eer voor te stellen: 
 
De raad, 
 
Gehoord de discussie over de Voorjaarsnota 2017 (Gemeenteblad afd. 1, nr. 446). 
 
Constaterende dat:  
 Het voor VMBO-leerlingen moeilijker is om op te stromen indien er op dezelfde 

locatie geen opstroommogelijkheden zijn.  
 Er in de stad bijna geen brede school bestaat waar op de dezelfde locatie 

leerlingen van alle niveaus (VMBO-B/K/T-HAVO-VWO) onderwijs krijgen. 
 VMBO-B/K-leerlingen in de stad nauwelijks in contact komen met leerlingen van 

andere onderwijsniveaus.  
 
Overwegende dat:  
 Brede scholengemeenschappen een positieve invloed kunnen hebben op de 

schoolloopbaan van Amsterdamse leerlingen.  
 Brede scholengemeenschappen ervoor kunnen zorgen dat leerlingen op een voor 

hen gepast niveau onderwijs kunnen volgen door met gecombineerde 
brugklassen het selectiemoment uit te stellen en de doorstroom naar een ander 
onderwijsniveau, ook op een later moment, mogelijk te maken.  

 Leerlingen van verschillende onderwijsniveaus met elkaar naar school laten gaan 
een positieve bijdrage kan leveren aan het tegengaan van segregatie op lange 
termijn. 

 

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders: 

 
samen met de schoolbesturen binnen het RPO te komen tot meer brede VMBO's 
(BIK/GIT) in de stad en daarnaast ook een breed VMBO-aanbod (B/K/G/T) op een 
aantal al bestaande brede scholengemeenschappen (VMBO-T/HAVONWO) in 
Amsterdam toe te voegen om zodoende meer Amsterdamse leerlingen de kans te 
geven om makkelijker op te stromen naar een hoger onderwijsniveau en leerlingen 
van verschillende onderwijsniveaus en sociale klasse met elkaar in contact te laten 
komen via school. 
 

Het lid van de gemeenteraad 

 
S. Mbarki 
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Preadvies 
 
Het college voert gesprekken met de schoolbesturen en ouders over een goed 
aanbod van scholen. Uitgangspunt is dat het aanbod aansluit op de vraag en dat er 
goede balans is tussen brede scholengemeenschappen en categoraal onderwijs. 
(RPO afspraak) 
 
De groei van de stad, de uitkomsten van de matching, onderzoek naar de vraag bij 
ouders en leerlingen vragen om een goeie analyse. Het college wil de uitkomsten van 
de gesprekken met schoolbesturen en deze analyse afwachten en vervolgens een 
integrale afweging maken over het aanbod. 
 
Zonder deze integrale afweging kan het starten van een nieuw categoraal 
gymnasium, vwo afdelingen op brede scholengemeenschappen onder druk zetten, 
terwijl deze afdelingen een belangrijke bijdrage leveren aan het beleid tav 
kansengelijkheid. 
 
Uitbreiding van VMBO B/K op brede scholengemeenschappen moet onderzocht 
worden in het licht van bovenstaande, rekeninghoudend met wat een goeie omvang 
van een school is 
 
Zie tevens het (gelijkluidende) preadvies op motie 537 
 
 
 
Het college ontraadt aanneming van deze motie. 
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Nr. 538: Een huis is geen winstobject (W) 

Onderwerp 

 
Motie van het lid Flentge inzake de Voorjaarsnota 2017 (een huis is geen 

winstobject). 

 

Aan de gemeenteraad 

 
Ondergetekende heeft de eer voor te stellen: 

 

De raad, 
 

Gehoord de discussie over de Voorjaarsnota 2017 (Gemeenteblad afd. 1, nr. 446). 

 

Constaterende dat:  

 uit een onderzoek van de ING naar wijzigingen in het kadaster bleek dat steeds 

meer huizen gekocht worden door beleggers;  

 uit een enquête van de NVM bleek dat 45% van de huizen in Amsterdam verkocht 

worden zonder voorbehoud van financiering, wat tevens wijst op een groot aantal 

beleggers op de koopmarkt. 

 

Overwegende dat:  

 het risico van het groeiende aantal beleggers is dat de woningmarkt hierdoor 

verstoord raakt: koopprijzen kunnen opgestuwd worden omdat woningzoekenden 

moeten opbieden tegen vermogende beleggers, en de woningvoorraad kan uit 

balans raken omdat het aandeel dure huurwoningen, toch al groter dan het 

aandeel Amsterdammers dat vanwege hun inkomen op zulke huizen is 

aangewezen, nog verder groeit. 

 

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders: 

 
onderzoek te doen naar de schaal waarop huizen door beleggers worden gekocht 

met als doel er winst op te maken ('buy to let') en de gevolgen daarvan voor 

de woningvoorraad en de woningprijzen in Amsterdam. 

 

Het lid van de gemeenteraad 

 

BBlM.E. 
E.A. Flentge 

 

 

Preadvies 

 

Het college is het oneens met de titel van de motie. Een huis is weliswaar allereerst 

bedoeld om in te wonen, er kunnen daarnaast ook financiële motieven zijn om een 

huis te kopen. 

Het college is bereid het gevraagde in de motie mee te nemen in het onderzoek over 

regulering van de nieuwbouw van koopwoningen.  

De resultaten van beide onderzoeken zullen naar verwachting eind 2017 aan de raad 

worden gerapporteerd. 

 

Het college geeft de indiener in overweging om een gewijzigd voorstel in te dienen.  
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