27 maart 2018
Verslag van de informateur
Op verzoek van de heer Groot Wassink van GroenLinks ben ik op 22 maart van start gegaan als
informateur. Hij heeft mij gevraagd te onderzoeken welke stabiele coalitie met een
gemeenschappelijke visie op de opgaven en uitdagingen voor de stad mogelijk is. Ik heb daartoe de
afgelopen dagen gesproken met alle partijen die in gemeenteraad van Amsterdam verkozen zijn.
Met een aantal partijen heb ik een nader gesprek gehad. Hieronder doe ik verslag van mijn
bevindingen.
Eerste gespreksronde
Op 22 maart heb ik afzonderlijke gesprekken gehad met alle partijen, met uitzondering van de
ChristenUnie, die wilden wachten tot de definitieve uitslag op 23 maart. Met de ChristenUnie heb ik
alsnog op 24 maart telefonisch gesproken. Ik ben alle partijen zeer erkentelijk dat ze, zo snel na de
uitslag het gesprek met mij wilden aangaan.
De gesprekken hebben plaatsgevonden aan de hand van 4 vragen:
Wat is uw duiding van de verkiezingsuitslag?
Welke thema’s/issues zijn voor u de belangrijkste voor de komende 4 jaar?
Welke mogelijke coalities ziet u?
Bent u van mening dat op 29 maart een keuze gemaakt kan worden ten aanzien van een
volgende stap in het formatieproces, namelijk welke partijen met elkaar in gesprek gaan over het
vormen van een coalitie? Welke afwegingen heeft u bij het tempo?
Ik heb de partijen in dit gesprek ook gevraagd om een brief waarin ze ingaan op deze vragen. Deze
brieven heb ik bij mijn verslag gevoegd.
Opgave voor de stad
In mijn gesprekken op 22 maart heb ik elk van de partijen gevraagd wat (voor hen) belangrijke
onderwerpen zijn die in komende collegeperiode geadresseerd dienen te worden. Kortheidshalve
verwijs ik hiervoor naar de brieven die ik van elk van de partijen heb mogen ontvangen.
Duiding verkiezingsuitslag
Uit de verkiezingsuitslag zijn vanzelfsprekend meerdere zaken af te lezen. Afgaande op de
gesprekken worden door de partijen daarbij genoemd:
De Amsterdamse gemeenteraad is ‘links’ gebleven, er is sprake van een lichte verschuiving naar
links.
De Amsterdamse gemeenteraad is ‘groener’ geworden gezien de winst van GroenLinks en Partij
voor de Dieren.
De Amsterdamse gemeenteraad kent sinds 21 maart een grotere diversiteit in partijen met het
toetreden van FvD, DENK, ChristenUnie en Bij1. Sommigen spreken over een versplintering (van
8 partijen naar 12 partijen), maar met evenveel recht kan gezegd worden dat meer verschillende
groepen gerepresenteerd worden en een stem hebben gekregen op het meest publieke plein van
de stad; de gemeenteraad.
De huidige coalitie heeft geen meerderheid meer. Twee van drie coalitiepartijen hebben fors
verloren. Verandering van koers is nodig.

Coalities
Alle partijen geven aan dat bij vorming van de coalitie recht moet worden gedaan aan de uitslag van
de verkiezingen en dus met inachtname van wat hiervoor reeds onder de duiding van de uitslag is
aangegeven.
Een andere rode draad is de wens om te komen tot een stabiel bestuur. Daarbij gaat het niet om
een getalsmatig breed bestuur, maar om een coalitie waarbij sprake is van een groot onderling
vertrouwen en het nastreven van een gemeenschappelijk doel. Collegiale samenwerking acht men
essentieel. Dit klinkt wellicht als een cliché, maar ik heb in mijn gesprekken in de eerste
gesprekronde moeten constateren dat veel partijen die de vorige periode deel uitmaakten van de
gemeenteraad van mening zijn dat de collegiale samenwerking binnen de vorige coalitie niet goed
was.
Het streven naar meer gemeenschappelijkheid, naar één verhaal, brengt de volgende
uitgangspunten voor het vervolg proces:
De programmatische besprekingen worden vanaf het begin gevoerd tussen alle partijen die deel
gaan uitmaken van de coalitie. Het is niet wenselijk om eerst met twee (of drie) partijen een
begin te maken en van daaruit verder te werken.
De wijze waarop de programmatische besprekingen worden vormgegeven gaat uit van het
opbouwen van een gemeenschappelijk verhaal en niet van een onderhandelingsspel waarbij
zaken worden uitgeruild.
Voor het programmatische deel wordt tijd genomen. Daarbij wordt op verschillende manieren
van ‘buiten naar binnen’ gewerkt.
De meeste partijen zijn van mening dat het mogelijk moet zijn redelijk snel helderheid te krijgen
over de vraag welke partijen programmatisch met elkaar in gesprek gaan. Partijen met wie ik in een
tweede gespreksronde heb gesproken, hebben aangegeven de programmatische besprekingen
graag na Pasen te willen beginnen.
Alle partijen vinden dat GroenLinks het voortouw moet nemen. GroenLinks zou nog voor het
paasweekend een uitnodiging kunnen doen uitgaan aan andere partijen om net na de Pasen aan
programmatische onderhandelingen te beginnen. De inhoud van dit verslag kan daarbij GroenLinks
helpen om tot een keuze te komen welke partijen zij wil uitnodigen. Dit verslag kan er evenzeer toe
bijdragen dat uitgenodigde partijen in gaan op de uitnodiging.
Geen van de partijen heeft aangegeven onvoorwaardelijk gekoppeld te zijn aan een andere partij.
Uiteraard wordt samenwerking met bepaalde partijen logischer geacht dan met anderen
Tweede gespreksronde
Op basis van de eerste gesprekken op 22 maart (en 24 maart met de ChristenUnie) is mij gebleken
dat geen van de partijen een coalitie met Forum voor Democratie beschouwd als een reële optie. De
inhoudelijke verschillen zijn te groot, waardoor het niet mogelijk wordt geacht te komen tot een
gemeenschappelijke visie. De inhoudelijke verschillen tussen DENK en een deel van de andere
partijen zijn kleiner. Tegelijk heeft GroenLinks eerder aangegeven grote problemen te hebben met
verschillende acties van landelijke politici van DENK. Ik heb geconstateerd dat een coalitie met
DENK niet realistisch is.
Voorts heb ik geconstateerd dat er voldoende combinaties mogelijk zijn waarbij de steun van 1
persoonsfracties niet nodig is. Ik heb daarom in deze fase combinaties met één of meerdere partijen
met één zetel buiten beschouwing gelaten.
Dit betekent dat voor nu zes partijen van voldoende omvang in potentie onderdeel kunnen uit
maken van een te vormen coalitie. Dit betreft de PvdD, SP, PvdA, VVD, D66 en GroenLinks.
Met deze zes partijen zijn in eerste instantie zeven mogelijke combinaties naar voren gekomen.
Deze zijn (willekeurig gerangschikt, oplopend in aantal collegepartijen):

Variant

A
GL
D66
VVD

B
GL
D66
PvdA

Totaal
zetels

24

23

C
GL
D66
PvdA
SP
26

D
GL
D66
PvdA
PvdD
26

E
GL
D66
SP
PvdD
24

F
GL
VVD
PvdA
SP
24

G
GL
VVD
PvdA
PvdD
24

De meeste partijen vinden variant A niet passen bij de verkiezingsuitslag. GroenLinks geeft daarbij
tevens aan dat deze combinatie leidt tot een programma dat niet past bij de uitdagingen en aanpak
zoals GroenLinks die voor de stad ziet. Ik heb moeten constateren dat deze variant afvalt.
Ook variant B valt in deze fase af. Hierbij worden twee afwegingen genoemd. Ten eerste hebben 2
van de 3 partijen in deze combinatie fors verloren. Ten tweede, en dat speelt een grotere rol, is in
deze combinatie sprake van een kleinst mogelijke meerderheid. Verschillende partijen willen dat
niet, met het oog op de wens te komen tot een stabiele coalitie.
De varianten C t/m G geven in verschillende accenten volgens meerdere partijen invulling aan de
verkiezingsuitslag. Om de afwegingen die horen bij het maken van een keuze tussen varianten
scherper op tafel te krijgen, heb ik op maandag 26 maart met de zes partijen (elk apart) een nader
gesprek gevoerd over inhoudelijke thema’s, overwegingen bij verschillende combinaties, wijze van
samenwerking binnen een coalitie en College en de inrichting van het verdere formatieproces.
Ik ga hieronder in korte hoofdlijnen in op de thema’s zoals ik die met de 6 partijen op 26 maart heb
besproken.
Wonen
Een belangrijk thema voor alle partijen is de bouwopgave voor de stad. Alle partijen zijn het er over
eens dat er flink gebouwd moet worden. Partijen willen daarbij verder kijken dan 2022. De aantallen
woningen die men tot 2030 wil realiseren, lopen niet enorm uiteen. Het exact vastleggen van
aantallen voor de komende vier jaar is voor de partijen geen must, maar het vastleggen van een
ambitie die verder reikt dan 2022 (stip op de horizon) voor de meeste partijen wel. Alleen de PvdD
wijkt hier af. Men vindt het van belang dat woningen worden toegevoegd (zonder zich vast te willen
leggen op een concreet getal). Het groen mag daarvoor niet gebruikt worden. Ik heb geconstateerd
dat alle partijen het groen willen ontzien.
Alle partijen delen de zorg ten aanzien van voldoende ruimte in zowel de sociale voorraad als het
middensegment. Ten aanzien van de regel 40-40-20 (sociaal-midden-hoog) voor de nieuwbouw
wordt door VVD en D66 aangegeven dit te willen bezien in relatie tot de bestaande voorraad. Zij
vinden het essentieel dat het aantal woningen in het middensegment (nieuwbouw en bestaande
voorraad samen) de komende jaren gaan toenemen.
Een kleine wijziging ten gunste van het dure segment (bijvoorbeeld 40-35-25) levert fors hogere
grondopbrengsten op. Zowel VVD als D66 willen dergelijke extra inkomsten in dat geval ten gunste
laten komen van andere sociale investeringen.
Ik heb geconstateerd dat er een gedeelde opvatting tussen alle partijen is dat in sommige buurten
het percentage sociaal een ondergrens heeft bereikt. In deze buurten zou verkoop van sociale
huurwoningen niet meer toegestaan moeten worden. Verkoop van sociale huurwoningen blijft
onderwerp van gesprek.
Alle partijen hebben het belang van handhaving onderstreept. Alle partijen hebben ook zorgen over
verkamering in de centrale delen van de stad. Wel wordt er verschillend gedacht over de aanpak van
deze ontwikkeling. Vanwege de gedeelde zorg moet het mogelijk zijn het eens te worden over een
aanpak die daadwerkelijk helpt.

Ten aanzien van de erfpacht willen de partijen het aanbod voor eeuwigdurende erfpacht zoals dat
aan de Amsterdammers is gedaan, niet ter discussie stellen. Bij D66 en VVD zijn er zorgen over de
sprong in sommige buurten wanneer in 2020 de overgangsperiode is afgelopen. De PvdA vindt de
mogelijkheid tot afkoop in één keer niet wenselijk.
Overall constateer ik dat er zeker verschillen zijn tussen partijen. Ik taxeer dat deze verschillen met
heldere afspraken te overbruggen zijn, zeker wanneer de gebiedsontwikkeling en de
ontwikkelingen binnen de bestaande voorraad op elkaar betrokken worden.
Duurzaamheid
Onder dit thema worden vooral de energietransitie en luchtkwaliteit genoemd. Elk van de partijen
ziet hier een grote opgave voor het nieuwe college in de komende periode. Ook hier gaat het
perspectief nadrukkelijk over de komende collegeperiode heen, met overigens daarbij wel de wens
van een duidelijke route en doelen, ook in de komende periode. Bij de energietransitie gaat het om
het onder andere om het verduurzamen van woningen en het aardgasvrij maken van woningen.
Ook de zekerheid dat de kolen de Haven uitgaan binnen afzienbare periode is voor een aantal
partijen van groot belang.
Bij luchtkwaliteit ligt er een duidelijke koppeling met verkeer en vervoer en dan met name het
autoluw/autovrij maken van de binnenstad. Op dit punt is er in de richting die men wil opgaan geen
groot onderscheid. Verschillen liggen meer in tempo, mogelijke aanpassing van tarieven en
aantallen parkeerplaatsen die verminderd worden.
De PvdD heeft het belang van een voedselstrategie (eiwittransitie), afval (vermindering, circulair) en
groen onder de kop van Duurzaamheid naar voren gebracht.
Ten aanzien van Duurzaamheid lijken de verschillen in opvatting kleiner dan bij het thema Wonen
en zijn in mijn beleving zeker te overwinnen. Iedereen beseft dat grote investeringen noodzakelijk
zijn, maar hoe groot deze investeringen exact moeten zijn heb ik op dit moment niet onderzocht.
Hierover kunnen verschillen van inzicht bestaan.
Ongelijkheid in de stad
Alle partijen delen de opvatting, elk vanuit hun eigen terminologie, dat de ongelijkheid in de stad
zowel in sociaal economisch en sociaal cultureel opzicht als geografisch, gericht aangepakt dient te
worden.
Als het gaat om een toenemende kansenongelijkheid tussen mensen, dan worden onderwijs,
arbeidstoeleiding en aanpakken van armoede veel genoemd. Bij onderwijs wil men meer, c.q. extra
aandacht richten op scholen waar dat nodig is vanwege de samenstelling van de leerlingenpopulatie
op die scholen. Tevens wil men de MBO agenda doorzetten met accenten op ook niveau 1 en 2
Alle partijen willen voortgaan met de bestaande armoedeaanpak en willen de bestaande
schuldhulpverlening verbeteren en vernieuwen.
In het aan het werk helpen van mensen vanuit de bijstand, dan wel het bevorderen van de
participatie voor wie dat nog een stap te ver is, wordt de huidige caseload (ca. 150) door de partijen
gezien als te hoog.
Als het gaat om verschillen tussen buurten, dan lijkt het erop dat de partijen elkaar kunnen vinden
in een buurtgerichte, samenhangende aanpak bestaande uit sociale en fysieke maatregelen. Een
buurtakkoord per buurt, tot stand gekomen in een nauwe dialoog met inwoners en ondernemers
zou wellicht een goede vorm zijn.
Het belang van het thema kansenongelijkheid wordt breed gedeeld. In een volgende fase is het van
belang preciezer te worden hoe deze gedeelde zorg omgezet wordt in een concrete aanpak.
Burgerkracht/participatie

Vrijwel alle partijen willen met kracht inzetten op het versterken van de burgerkracht en
participatie. Voorbeelden worden gezien in Barcelona en Napels in de aanpak fearless city. Deels
krijgt dat wat deze partijen betreft ook invulling met (substantiële) middelen om initiatieven vanuit
de stad van Amsterdammers te faciliteren. Hier ligt hier een koppeling met het hiervoor genoemde
thema en de daar voorgestelde buurtgerichte, samenhangende aanpak vanuit sociale en fysieke
maatregelen in de vorm van bijvoorbeeld buurtakkoord.
Extra aandachtspunt is wel dat alle Amsterdammers en alle Amsterdamse buurten volop mee doen.
Ten aanzien van het bestuurlijk stelsel is geen van de partijen enthousiast over het huidige stelsel.
Tegelijk willen partijen voor dit moment niet opnieuw sleutelen aan het gekozen model (ook omdat
wezenlijke veranderingen pas over 4 jaar in zouden kunnen gaan). Het huidige model moet zo goed
mogelijk benut gaan worden, mede in het licht van de versterking burgerkracht en participatie.
Veiligheid
Binnen dit thema is de gemeenschappelijke deler de aandacht voor handhaving en de noodzaak
voor een brede aanpak waarbij ook zorg, onderwijs, wonen en participatie mee doen. Een specifiek
aandachtpunt is ook de aanpak van problematische jongeren.
Voor het overige kan ik constateren op dat in grote lijnen bij dit thema geen essentiële punten zijn
waar standpunten niet overbrugbaar zouden zijn, in het besef dat er verschillen zijn tussen VVD (en
PvdA) en GroenLinks (en D66).
Financiën
Alle partijen hebben grote ambities. Tegelijk is de beschikbare structurele ruimte beperkt. Dat
dwingt de toekomstige coalitie er toe inkomsten te verhogen.
Alle partijen willen inzetten op een verhoging van de inkomsten uit de toeristenbelasting. De
bandbreedte varieert, maar over het algemeen gaat het om substantiële, structurele bedragen.
Aandacht is er wel voor ingroei.
Ten aanzien van andere belastingen zijn de verschillen explicieter, waarbij met name de VVD en iets
mindere mate D66 terughoudend zijn ten aanzien van de verhoging van deze belastingen. Ik heb
geconstateerd dat hier geen sprake is van een blokkade. Wel moet er volgens VVD en D66 bij een
eventuele verhoging een duidelijke relatie worden gelegd tussen de verhoging en de besteding van
het extra geld. Zo zou het afschaffen van de bestaande subsidie uit de algemene middelen op het
ophalen van afval (met als gevolg een stijging van de afvalstoffenheffing) moeten leiden tot een
zichtbare schonere stad. Voor de OZB geldt dat zowel D66 als VVD, zij het elk op een andere wijze,
een koppeling gelegd wordt met erfpacht.
Bij de incidentele financiële middelen is er aanzienlijk meer ruimte. Partijen willen hierbij ook de
grondopbrengsten in het Vereveningsfonds (ook ZuidAs) en de opbrengsten van het parkeren
(Mobiliteitsfonds) bij betrekken. PvdA en SP stellen bij het Mobiliteitsfonds vragen bij het
doorbouwen aan parkeergarages. Er is een gedeelde opvatting dat de incidentele middelen uit de
Verevening en het Mobiliteitsfonds primair ingezet dienen te worden voor investeringen in de
fysieke omgeving en infrastructuur.
De incidentele middelen worden de komende jaren waarschijnlijk jaarlijks nog eens aangevuld met
middelen uit het rekeningresultaat. Dit te samen maakt dat in de incidentele sfeer de komende
jaren veel geïnvesteerd kan worden. In mijn gesprekken ben ik hier nu niet nader op in gegaan. In
een volgende fase van de vorming van een coalitie zou het niet alleen moeten gaan over concrete
investeringen die in aanmerking komen, maar ook over de wijze waarop Amsterdammers
betrokken kunnen worden. Waarin zou de stad volgens de Amsterdammer moeten investeren?
Blokkades

Samenvattend ben ik wel inhoudelijke verschillen van mening tegen gekomen, maar geen
inhoudelijke blokkades. Uitzondering vormt daarop de PvdD. PvdD heeft op een aantal specifieke
punten t.a.v. dierenwelzijn en het bouwen duidelijk aangegeven dat deze punten in ieder geval
geregeld moeten zijn wil zij toetreden tot een coalitie. Het gaat dan o.a. om geen bont en levende
kreeften op Amsterdamse Markten, per direct stoppen met het actief beheer van de hertenstand in
de Amsterdamse Waterleidingduinen en niet bouwen in het groen
Opties
De PvdD heeft aangegeven niet mee te willen doen in een college waarin ze strikt genomen niet
nodig zijn om voor de coalitie een meerderheid in de raad te verkrijgen. Daarmee valt optie D
(GroenLinks, D66, PvdA en PvdD) als mogelijkheid af.
Daarmee blijven over:
C
GL
D66
PvdA
SP
26

E
GL
D66
SP
PvdD
24

F
GL
VVD
PvdA
SP
24

G
GL
VVD
PvdA
PvdD
24

Bij de varianten E en G dient rekenschap gehouden te worden met de zaken waarop de PvdD vooraf
expliciete instemming wil hebben.
De hierboven genoemde varianten zijn niet altijd de eerste voorkeur van partijen die bij een variant
genoemd worden. Dat is ook terug te lezen in de brieven die ik van partijen heb ontvangen.
Ik heb kunnen constateren dat al deze vier varianten mogelijk zijn, omdat geen van de partijen op
voorhand heeft gezegd deze varianten uit te sluiten. Men is bereid te beginnen aan
programmatische besprekingen. Dat wil nog niet zeggen dat men er in alle varianten uit komt, maar
op basis van mijn gesprekken denk ik dat de verschillen in alle combinaties zijn te overbruggen.
Ten aanzien van de keuze uit deze opties hebben alle partijen mij laten weten dat het initiatief ligt
bij GroenLinks. Het is aan GroenLinks partijen uit te nodigen voor een volgende fase van de
formatie.

Amsterdam 750 jaar
Ik heb eerder in deze brief al opgemerkt dat veel partijen het van groot belang vinden dat een
toekomstige coalities bestuurt vanuit een gemeenschappelijk visie. Ik wil dat nogmaals
onderstrepen.
In 2025 bestaat Amsterdam 750 jaar. Waar willen we dat de stad staat over 7 jaar? Die vraag zou
naar mijn smaak leidend moeten worden in een volgende fase van deze formatie. Dat vraagt om
vertrouwen tussen de deelnemende partijen. Maar ook om oprechte interesse in elkaar. Een open
gedachtewisseling over de vraag waar de stad nu staat en waar ze naar toe wil.
Dat stelt eisen aan de volgende fase in deze formatie.
Tussen partijen moet vertrouwen verder groeien en moet een samenwerkingscultuur vorm krijgen
die de komende vier jaar doorgetrokken kan worden. Tegelijk moet de dialoog met de stad gezocht
worden. Hoe gaan we samen de stad duurzaam maken? Hoe zorgen dat meer mensen op de
woningmarkt kansen krijgen? Hoe gaan we kansenongelijkheid te lijf? Hoe zorgen we ervoor dat
elke buurt mee telt? En hoe maken we de stad veiliger?

Dat zijn grote opgaven.
Tot slot
Het enthousiasme, de overtuiging en de betrokkenheid bij de Amsterdammer en bij Amsterdam die
ik heb mogen constateren bij mijn gesprekspartners is groot, ongeacht de variatie in opvattingen.
Ook de brede inzet om constructief aan opgaven te werken. Dat geeft een mooie basis. Ik dank
iedereen voor het vertrouwen in mij als informateur en de medewerking in deze informatiefase, zo
snel na de intensieve campagne en verkiezingen.

Maarten van Poelgeest

Bijlagen

Brief Partij van de Ouderen
De Partij van de Ouderen wil ouderen in Amsterdam een stem geven door invloed uit
te oefenen als politieke partij binnen de gemeenteraad van Amsterdam door
deelname aan het stadsbestuur of in de raad met constructieve initiatieven te komen
en het dagelijks bestuur te toesten op haar idealen. Wij streven naar een veilig
Amsterdam,
een Amsterdam zonder massatoerisme, een Amsterdam met voldoende én
betaalbare woningen – óók voor senioren, een Amsterdam met een goede zorg voor
iedere Amsterdammer.
Voor de komende 4 jaar liggen de zwaartepunten van onze idealen op de terreinen
van goede zorg met aandacht voor juiste zorgvoorzieningen en in combinatie met
levensloopbestendige en betaalbare woonvoorzieningen.
Op het gebied van de zorg en wonen pleit de Partij van de Ouderen voor een
toereikende thuiszorg, voldoende dagbesteding en initiatieven om ouderen uit hun
isolement te halen. De volgende initiatieven dienen hiertoe een bijdrage aan te
leveren:
• Meer focus op de kernmerken van een Oudervriendelijke Stad!
• Een goed functionerende adviesraad voor ouderen;
• Een offensief tegen Armoede;
• 1.000 lief-en-leed-straten in de komende collegeperiode;
• Een terugkeer van het Mantelzorgcompliment;
• Gratis parkeren, gratis openbaar vervoer voor Mantelzorgers;
• Geen bezuinigingen meer op de thuiszorg;
• Een dagbesteding voor ouderen;
• Een leerstoel voor kwetsbare ouderen;
• Gesloten buurthuizen heropenen;
• Digitaal analfabetisme bestrijden;
• Een vitaliteitscheck voor ouderen;
• Voldoende Verpleeghuizen mét ziekenboeg;
• Lokale campagne tégen ouderenmishandeling; met nadruk op preventie; Een
waarschuwingsregister bij zorginstellingen;
• Voorlichtingscampagne tegen ondervoeding bij ouderen;
• Een voorrangsverklaring voor Amsterdammers op huurwoningen;
• Een bouwnorm van 30% sociale huurwoningen, 40% betaalbare vrije
sectorwoningen en 30% koopwoningen;
• (Bestaande) ouderenwoningen labelen;
• Meer inzet van de seniorenmakelaar ter bevordering van de doorstroming van de
huizenmarkt;
• Een gemeentelijke woningcorporatie;
• Verpleeghuizen heropenen;
• Een Amsterdams Ben Oude Nijhuis;
• De erfpacht afschaffen.
Tevens streeft de Partij van de Ouderen naar een veilig, schoon en bereikbaar
Amsterdam. Hierbij zien wij de volgende initiatieven als een onderdeel om dit te
realiseren:
• Inzet van moderne technologie als camera toezicht
• Stop op sluiten politiebureaus;
• Inzet Bodycam;

• Gebieds- en samenscholingsverboden voor criminele jeugdigen;
• Stadsmariniers voor een veiliger Amsterdam
• Antiterreureenheid paraat (ter voorkoming van aanslagen);
• Invoering ‘Amsterdam-Wet’ (Wet bijzondere maatregelen) in achterstandswijken ter
bevordering van de sociale cohesie
• Een stop op schrappen tram- en buslijnen;
• Investeren in light-railverbindingen;
• P&R-voorzieningen stimuleren;
• Investeringen in (ondergrondse) parkeergarages en maatregelen ter bevordering
van de doorstroming;
• Géén bruggen over het IJ, maar tunnels!
Daarnaast vindt de Partij van de Ouderen dat het massatoerisme beter moet worden
beheerst door de toerismebelasting te verhogen en door het instellen van
bouwvergunningenstop op hotels, een leefbaarheids effecten rapportage (LER) moet
komen bij (nieuw)bouwprojecten, dat alle ramen op de Wallen worden gesloten en
dat de volkstuinen blijven.
De economie trekt aan, maar de werkgelegenheid voor 50-plussers groeit niet
evenredig mee. Daarom pleit de Partij van de Ouderen, Een speciaal
werkgelegenheidsplan voor 50-plussers, met o.a. een lokale ouderenambassadeur
ter bevordering van de werkgelegenheid onder 50-plussers, een seniorenpardon
voor werkloze 60-plussers die echt niet meer aan het werk komen, een proef met het
basisinkomen voor 55-plussers; werkloze ouderen omscholen tot leraren en
zorgverleners; een renteloze lening om werkloze ouderen om te scholen richting
nieuwe baan; een ouderenbalie bij uitzendbureaus.
Als laatst wil de Partij van de Ouderen integratie als speerpunt bij de komende
collegeperiode. Daarbij pleiten wij voor het opvangen van statushouders dat
Amsterdam dient op te vangen volgens de wet, gebiedsverboden voor radicale
imams / haatpredikers en een meldpunt Radicalisering.

Brief CDA

Amsterdam, 26 maart 2018
Geachte heer van Poelgeest, beste Maarten,
Dank voor je bericht. De verkiezingsuitslag spreekt voor zich: sommige partijen zijn groter geworden
en anderen kleiner, omdat veel Amsterdammers anders hebben gestemd dan vier jaar geleden (of niet
meer, of voor het eerst). Ik feliciteer de nieuwe partijen Denk, FvD, CU en Bij1, evenals GroenLinks
en de Partij voor de Dieren met hun winst. Verder is het beeld diffuus. De zege van GL is niet simpel
te typeren als een ruk naar links of progressief, gezien bijv. het gelijktijdige verlies van SP en PvdA.
Welke thema’s/issues zijn de belangrijkste voor de komende 4 jaar? Voor de volledigheid verwijs ik
naar ons verkiezingsprogramma. Ik benadruk hier vier dingen:
* Woningbouw. Bijna alle partijen vinden het belangrijk om de komende jaren veel woningen te
bouwen. Voor het CDA is daarbij belangrijk om daarbij goed rekening te houden met 1) de unieke
stedenbouwkundige traditie van onze stad, 2) het realiseren van voldoende grotere woningen voor
gezinnen (bijvoorbeeld via het grondprijzenbeleid), 3) met voldoende parkeerplaatsen zodat ook
mensen met een auto welkom blijven in de stad, 4) voldoende groen, om de stad ook prettig,
duurzaam en leefbaar te houden, en 5) samenwerking met de regio, omdat niet alle benodigde
woningen binnen de Amsterdamse gemeentegrenzen hoeven te worden gerealiseerd.
* Erfpacht. De huidige overstapregeling jaagt een groot aantal Amsterdammers op onredelijk hoge
kosten, en de gekozen methode van residuele grondwaardebepaling op basis van de WOZ-waarde
bevat een financiële hefboom waardoor de kosten na eind volgend jaar snel verder omhoog zullen
schieten.1 Dat maakt het huidige stelsel onhoudbaar. Ondertussen zijn veel mensen nog steeds niet
goed op de hoogte en/of begrijpen niet goed wat er wijzigt, en wat de gevolgen zijn. Veel mensen
maken zich zorgen of ze nog wel in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Het is dus urgent dat er
eindelijk een oplossing komt die begrijpelijk en rechtvaardig is, en dat die vervolgens ook veel beter
wordt gecommuniceerd zodat erfpachters een weloverwogen beslissing kunnen nemen.
* Drukte, schoonheid, overlast & handhaving. Het is urgent om op korte termijn met een breed pakket
aan maatregelen te komen om de balans te herstellen. Daartoe zouden moeten behoren: 1) fors
investeren in het schoonhouden van de stad, 2) het beter onderhouden van de stedelijke infrastructuur
(in alle wijken waar het niveau nog niet ‘verzorgd’ is), 3) het aannemen, uitrusten en en opleiden van
extra gemeentelijke handhavers om (ook ’s nachts) toezicht te houden en overlast te bestrijden, 4) en
het spreiden en ontmoedigen van (massa)toerisme, met name het ‘seks, blow- en braltoerisme’ door in
te zetten op een imagoverandering van de stad.
* Bestrijding drugscriminaliteit en mensenhandel. Amsterdam heeft een grote prostitutiesector waar
veel misstanden plaatsvinden. Het CDA wil dat de gemeente de komende vier jaar samen met politie
en OM nog veel intensiever gaat samenwerken om daar beter zicht en grip op te krijgen, om
mensenhandel en dwang te bestrijden, en daar werkzame vrouwen te helpen om uit te stappen en een
beter bestaan op te bouwen. Daarnaast is het nodig om de invloed van de drugscriminaliteit terug te
dringen.

1

Zie ook het recente artikel daarover van Rob de Wildt https://vastgoedjournaal.nl/news/34251/eeuwigdurende-erfpacht-gaat-exploderen-in-2020

Welke mogelijke coalities ziet u? Verschillende coalities zijn mogelijk om een stabiele meerderheid te
vormen. Het ligt voor de hand dat GroenLinks, als grootste winnaar en partij, het initiatief neemt.
Bent u van mening dat op donderdag 29 maart al een keuze gemaakt moet (kunnen) worden ten
aanzien van de volgende stap (welke partijen gaan het gesprek met elkaar aan in het kader van
coalitievorming)? Welke afwegingen heeft u bij het tempo? Nee. Ik adviseer de informateur om
daarbij zoveel tijd te nemen als nodig voor een kansrijke coalitievorming, maar niet meer dan dat.
Veel sterkte met deze belangrijke opgave!
Vriendelijke groet,
Diederik Boomsma

Brief Christen Unie

Amsterdam, 26 maart 2018
Geachte heer Poelgeest,
In aansluiting op het gesprek dat wij hebben gevoerd omtrent de Amsterdamse
verkiezingsuitslag d.d. 21 maart 2018, doe ik u hierbij onze opmerkingen op schrift
toekomen. Wij zien dat de Amsterdamse kiezer duidelijk voor GroenLinks heeft gekozen;
onze felicitaties gaan dan ook uit naar GroenLinks voor deze prestatie. Wij zien tevens dat
de uitslag voor een gefragmenteerde gemeenteraad met maar liefst 12 partijen heeft
gezorgd. Wij hopen daarom op een constructieve opstelling van alle partijen de komende
jaren, waarbij zowel de coalitie als de oppositie elkaar ‘iets durven te gunnen’. In een stad
waar mensen steeds meer langs elkaar heen dreigen te leven in plaats van met elkaar,
hoopt de ChristenUnie dat het gemeentebestuur middels samenwerking en dienend
leiderschap tot voorbeeld mag zijn voor haar inwoners. Hoewel er natuurlijk heel veel
belangrijke thema’s zijn, wenst de ChristenUnie extra aandacht te vragen voor de
onderstaande zaken:
⁃ Schulden. Wij zien dat het aantal huishoudens dat in armoede leeft onacceptabel hoog is.
Wij zetten graag in op betere begeleiding bij schulden, een eerlijk (gemeentelijk)
incassobeleid en preventieve maatregelen zoals financiële educatie.
⁃ Kansenongelijkheid binnen het onderwijs. Wij streven naar kwalitatief goed
onderwijs op alle scholen, waarbij kinderen van elk denkbare achtergrond dezelfde kansen
krijgen. Wij vragen hierbij ook extra aandacht voor het steeds groter wordende
lerarentekort, het belang van ouderbetrokkenheid en het tekort aan (MBO) stageplaatsen.
⁃ Veiligheid. Elke Amsterdammer moet zich veilig voelen ongeacht afkomst, geloof,
geslacht of geaardheid. Wij vragen hierbij ook extra aandacht voor de Joodse gemeenschap.
⁃ Discriminatie. Wij zien graag dat discriminatie daadkrachtig wordt aanpakt. Ieder mens is
waardevol en er mag geen ruimte zijn voor discriminatie en racisme in onze stad. Met name
de uitsluiting op de arbeidsmarkt van vrouwen, mensen met een migratieachtergrond, een
beperking en 50-plussers heeft onze prioriteit.
⁃ Mensenhandel. Anno 2018 is Amsterdam nog steeds in vele opzichten een haven voor
mensenhandelaren. Dit is onacceptabel. De ChristenUnie roept het college dan ook op om
lef te tonen en komend college mensenhandel met alle mogelijke middelen te bestrijden.
⁃ Innovatie hoofdstad van Europa. Wij zien Amsterdam graag als Europese leider op het
gebied van vergroening, verduurzaming, smart mobility en schone lucht en straten.
⁃ Samenwerking maatschappelijk krachtenveld. De ChristenUnie constateert dat vele
vrijwilligersorganisaties, wijkinitiatieven, kerken en andere partijen onmisbare partners zijn

van het stadsbestuur bij het leefbaar maken en houden van de stad. De ChristenUnie ziet
dan ook een belangrijke rol voor deze groepen bij het aanpakken van belangrijke thema’s
zoals eenzaamheid en wenst daarom dat het stadsbestuur de samenwerking met deze
partijen de komende jaren intensiveert.
De ChristenUnie heeft geen voorkeurscollege. Wel hecht de partij waarde aan een college
dat recht doet aan de verkiezingsuitslag, in staat is om samen te werken met de oppositie
en deze actief weet te betrekken bij het besturen van de stad. U kunt ervan uitgaan dat
ChristenUnie zich de komende jaren betrouwbaar en constructief zal opstellen, in welke rol
dat ook moge zijn. Wat betreft het tempo van de collegeonderhandelingen zijn wij van
mening dat er voortvarend gehandeld kan worden: de indruk bestaat bij ons dat de partijen
al redelijk goed weten wat ze wel en niet aan elkaar hebben.
Ik wens u Gods zegen en wijsheid toe met het vervullen van uw taak,
Hoogachtend, mr. Don Ceder, Fractievoorzitter ChristenUnie Amsterdam

Brief BIJ1

Aan: Maarten van Poelgeest M.Poelgeest@aef. , cc: Dick Polman D.Polman@amsterdam.nl
Van: Amsterdam BIJ1

Geachte heer van Poelgeest,
Op uw verzoek doe ik als verkozen raadslid namens Amsterdam BIJ1 middels onderstaand
schrijven beknopt verslag van onze duiding van de verkiezingsuitslag, de thema’s waarop wij
de komende jaren noodzaak en nadruk zien, eventuele coalities en hoe wij daar op basis van
onze kernwaarden Radicale Gelijkwaardigheid en Economische Rechtvaardigheid vorm aan
willen geven.
Het is hierbij voor Amsterdam BIJ1 belangrijk te vermelden dat onze politieke filosofie er
een is die binnen de academische en maatschappelijk-emancipatoire bewegingen bekend staat
als ‘intersectionaliteit’.
Hiermee wordt bedoeld dat zowel de uitdagingen die we als samenleving tegenkomen als de
effectieve oplossingen daarvoor, met elkaar verbonden zijn. Met andere woorden:
eenzaamheid in de stad kan niet worden bezien zonder armoede onder de loep te nemen.
Antiracisme is niet los te zien van feminisme. Het wegnemen van kansenongelijkheid in het
onderwijs houdt direct verband met het dekoloniseren van de openbare ruimte.
Wij zijn ons ervan bewust dat stadspolitiek om concrete en financieel uitvoerbare plannen
vraagt en dienen die in deze brief dan ook aan.
Duiding verkiezingsuitslag.
Amsterdam BIJ1 gaat er allereerst van uit dat de uitslag van deze verkiezingen er op wijst dat
een groeiende groep Amsterdammers is een links/sociale/humane en op duurzaamheid
gerichte stadspolitiek wenst.
De winst van GroenLinks, Denk en ook onze partij wijst er op dat we in Amsterdam een
beleid wensen dat anti-racistisch is, en humaner ten opzichte van migranten en vluchtelingen.
We nemen aan dat het verlies van de SP en PvdA ook te maken heeft met de weigering om
aan de anti-racisme demonstratie deel te nemen. En we gaan er van uit dat na de
bestuursperiode van D66, met de stijgende ongelijkheid in Amsterdam, de moeite voor
inwoners om een betaalbare woning te vinden, en de last van de toegenomen drukte in de
binnenstad ook die partij aan populariteit heeft ingeboet.
De winst van de PvdD wijst volgens Amsterdam BIJ1 op de wens naar meer duurzaamheid in
de stad. Tijdens de campagneperiode is veel aandacht geweest voor anti racisme, islamofobie,
antisemitisme en LHBTI-fobie, en we zijn blij dat ook wij daaraan hebben bijgedragen, naast
de belangrijke sociaal-economische issues.
Wonen, welvaart, welzijn en samenleven: de belangrijkste thema’s in Amsterdam.
De huren in onze stad stijgen. Te veel mensen, waaronder ook en met name beginnende
tweeverdieners met jonge kinderen, verlaten de stad.
Amsterdam BIJ1 pleit voor het terugdringen van de marktwerking van de woningmarkt en
50% sociale huur bij nieuwbouw.
In verbinding daarmee zien we toegenomen armoede, zoals onder alleenstaande moeders, er
zijn meer daklozen, gezinnen worden bedreigd met huisuitzetting en er zijn steeds meer
mensen met schulden.
Amsterdam BIJ1 pleit voor de mogelijkheid voor de gemeente om schulden over te nemen en
mensen middels een vast contactpersoon bij te staan, in samenwerking met oa Stedelijke
Thuiszorgorganisatie en woningcorporaties.

Met betrekking tot zorg en eenzaamheid, specifiek onder ouderen zien wij een oplossing in
een eerder genoemde Stedelijke Thuiszorgorganisatie die pro-actief opereert en vooral een
signaleringsfunctie heeft. Ook hierbij wordt samengewerkt, onder andere met gemeentelijke
schuldhulp en woningcorporaties.
Het terugdringen van kansenongelijkheid voor alle doelgroepen die wij noemen in ons
verkiezingsprogramma is prioriteit, vooral voor mensen met een beperking, transmensen en
mensen met een migrantenachtergrond, en concentreert zich op onderwijs, de arbeidsmarkt
en woningmarkt.
Wij pleiten hier voor quota van alle genoemde minderheden, op basis van ons eigen DRS
systeem, te beginnen bij de eigen gemeentelijke organisatie en bedrijven en organisaties
waarmee Gemeente Amsterdam zaken doet.
Daarnaast nemen we maatregelen ter bevordering van dekolonisatie van het onderwijs en de
openbare ruimte, en tegen etnisch profileren in dezelfde domeinen en bij politie. Denk aan
voorlichting op gebied van gender- en seksuele identiteit alsmede het verbreden van interne
kennis over de verschillende aanwezige (sub-)culturen in onze stad.
Het openbaar vervoer is tevens een belangrijk domein, dat toegankelijk en betaalbaar moet
zijn, engratis voor ouderen, kinderen en minima. We verzetten ons tegen het opheffen van
tram- en buslijnen zonder alternatief.
Amsterdam BIJ1 zet zich in voor de basisrechten van ongedocumenteerden, met name als het
gaat om veilige toegang tot zorg, onderwijs, onderdak en werk. Wij pleiten voor 24 uurs
opvang voor ongedocumenteerden en voegen een extra B (Begeleiding) toe aan de huidige
voorzieningen.
De verduurzaming van de stad is voor onze partij een belangrijke zaal. We zullen er echter op
toezien dat deze niet gerealiseerd wordt ten koste van Amsterdammers met een kleine
portemonnee, en wijzen erop dat deze dient te beginnen bij grote stedelijke vervuilers als de
benzinehaven.
Welke mogelijke coalities zien we?
Het zal duidelijk zijn dat wij ons dichtbij GroenLinks bevinden, en we een grote voorkeur
hebben voor een progressief linkse coalitie, dat wil zeggen met partijen die onze
fundamentele systeemkritiek onderschrijven.
Niet voor niets is ‘economische rechtvaardigheid’ na ‘radicale gelijkwaardigheid’ de tweede
poot waarop onze partij steunt. We zullen geen concessies doen op het terrein van de
mensenrechten en verzetten ons tegen het handhaven van het neoliberalisme, en de
marktwerking op alle terreinen die gaan over de basale levensvoorwaarden van alle
stedelingen. We begrijpen dat GroenLinks voor de keuze staat een college met VVD en/of
D66 te vormen. In dat geval geven wij de voorkeur aan een plek in de oppositie, van waaruit
we bezien welk deel van het beleid we wel kunnen ondersteunen.
Wanneer kan de keuze gemaakt worden?
Wat ons betreft zou de beslissing over de samenstelling van het college spoedig kunnen
vallen, en is 29 maart haalbaar. We vinden enige haast ook belangrijk omdat ijvoorbeeld de
ongedocumenteerden niet kunnen wachten op een humane oplossing.

En verder…

Amsterdam BIJ1 ziet zichzelf als (kleine en beginnende) bondgenoot van GroenLinks
Amsterdam.
We zien onszelf ook als vertegenwoordigers van een keur aan stadsbewegingen en
actiegroepen die tot op heden geen echte stem hebben in de stadspolitiek. Behalve
bondgenoot voor een links pact blijven wij vooral een kritische waakhond.
Hopende u met dit schrijven voldoende geïnformeerd te hebben, spreek ik tenslotte de wens
uit met onze aanwezigheid in de raad constructief bij te dragen aan een beter Amsterdam
waarin eenieder die woont, werkt en leeft in onze stad de vrijheid heeft te zijn wie men wil op
basis van respect, gelijkwaardigheid en solidariteit.
Met liefdevolle groet,
Sylvana Simons

Amsterdam, 25 maart 2018
Geachte heer Van Poelgeest,
Sinds de verkiezingen van 21 maart jl. bestaat de Amsterdamse gemeenteraad uit een
breed scala aan (middel)grote en kleinere fracties.
De fractie van de Partij voor de Dieren constateert dat er een duidelijke winst is voor de
groene partijen GroenLinks en Partij voor de Dieren. Van de reeds in de Amsterdamse
gemeenteraad zittende partijen, zijn dit ook de enige partijen die gegroeid zijn in zetels.
Verder constateren wij dat in de traditionele verdeling er geen duidelijk winst is voor
rechts noch voor links. Wel blijft links in Amsterdam groter dan rechts.
Vanaf nu moet er stevig worden ingezet op vergroening, verduurzaming en herstel van
de leefbaarheid in de stad, waarbij het belang van de zwaksten (mens en dier) wordt
beschermd tegen het vermeende recht van de sterkste.
De Partij voor de Dieren-fractie adviseert u daarom een college te onderzoeken met de
grootste partij en de groene partijen. Dat betekent aldus dat de Partij voor de
Dierenfractie adviseert een college te onderzoeken met GroenLinks en Partij voor de
Dieren als basis, waarbij de coalitie uit een linkse meerderheid bestaat.
Tot slot: voor de stabiliteit en verankering van de nog te vormen donkergroene
coalitie,geeft de Partij voor de Dieren de voorkeur aan een coalitie waarin geen van de
partijen boventallig is.
Met vriendelijke groet,
Johnas van Lammeren
Namens de fractie Partij voor de Dieren Amsterdam

Amsterdam, 25 maart 2018

Geachte heer Van Poelgeest,
Dank voor uw ontvangst op 22 maart jongstleden in het Stadhuis. Naar aanleiding van ons
kennismakingsgesprek hierbij namens de aanstaande fractie van Forum voor Democratie de schriftelijke
antwoorden op de door u gemailde vragen.
Wat is uw duiding van de verkiezingsuitslag?
De uitslag is een daverende bevestiging van de hang naar verandering die leeft onder de Amsterdammers. De
traditionele bestuurspartijen PvdA en D66 zijn electoraal afgestraft. Er zijn nieuwe partijen bij gekomen in de
Raad, hetgeen in sommige media misprijzend wordt geduid als ‘versnippering’. Maar deze uitslag
beschouwen wij als democratisering van een vastgeroeste bestuurscultuur, met een betere
vertegenwoordiging van het Amsterdamse electoraat.
Welke thema’s/issues zijn voor u de belangrijkste voor de komende 4 jaar?
Amsterdam schreeuwt om meer woningen, daar zijn alle partijen het over eens. FVD wil de start van de bouw
van Haven-Stad zeven jaar naar voren halen. In dat licht moet ook ons plan om geleidelijk het Amsterdamse
erfpachtstelsel af te schaffen, worden bezien. In het belang van de solidariteit tussen generaties moeten de
bijzondere erfpachtbaten worden geïnvesteerd in infrastructurele werken. Onze voorstellen zijn uitgewerkt in
het Plan voor de Erfpacht en de Infrastructuur.
https://amsterdam.fvd.nl/erfpacht
Daarnaast is het van belang voor de infrastructuur dat er een fiets- en voetgangerstunnel in een buis van de
IJtunnel komt. De geplande brug is onwenselijk.
Amsterdam moet veiliger. FVD wil dat het nieuwe College zich gaat inspannen om 1000 agenten en
rechercheurs aan de reguliere politiesterkte toe te voegen. We maken ons grote zorgen om de radicale islam
in de stad en hebben een Agenda Deradicalisering opgesteld.
https://amsterdam.fvd.nl/actueel/fvd-agenda-deradicalisering
Tolerantie en vrije liefde zijn Amsterdamse kernwaarden die onder druk staan, LHGBT-Amsterdammers
ervaren steeds meer geweld en dreiging en zelfs een liefdevolle postercampagne met zoenende mensen is in
Amsterdam anno 2018 ‘controversieel’. Wij introduceren een LHGBT-pact:
https://amsterdam.fvd.nl/actueel/fvd-amsterdam-lhgbt-pact
De Amsterdamse bestuurscultuur moet op de schop. FVD wil de overbodige baantjesmachine van de
stadsdeelcommissies afschaffen, en buurtreferenda instellen. De burgemeester, die kiezen de
Amsterdammers natuurlijk zelf. Het apparaat aan ambtenaren, raden, commissies, adviesorganen en wat

dies meer zij moet grondig worden doorgelicht en afgeslankt en waar mogelijk moeten burgers invloed
hebben op het bestuur.
Welke mogelijke coalities ziet u?
GroenLinks is de winnaar. FVD is ook een grote winnaar. In dit spoor opperen we de mogelijkheid van een
coalitie bestaande uit GL (10), SP (3), PvdD (3) aangevuld met VVD (6) en FVD (3). Dit leidt tot 25 zetels.
Naar ons oordeel zou meebesturen van D66 en Partij van de Arbeid geen recht doen aan de
verkiezingsuitslag. Forum voor Democratie heeft evenwel kennis genomen van de wens van GroenLinks voor
een zo links mogelijk College. In dat licht menen wij dat het in de rede ligt om eerst de programmatische
overeenstemming tussen GL, PvdA en D66 te verkennen. Deze coalitie zou de kleinst mogelijke meerderheid
hebben (23).
De hierboven door ons geschetste, bredere en daardoor meer evenwichtige coalitie kan eventueel aan de
orde komen als zou blijken dat de vorming van een College bestaande uit GL, PvdA en D66 niet mogelijk is.
Ongeacht wie er zitting gaan nemen in de coalitie, FVD pleit voor een kenniscollege. In een kenniscollege zijn
de wethouders deskundigen op het gebied van hun portefeuille, bijvoorbeeld een schooldirecteur op
Onderwijs.
Bent u van mening dat op donderdag 29 maart al een keuze gemaakt moet (kunnen) worden ten aanzien
van de volgende stap (welke partijen gaan het gesprek met elkaar aan in het kader van coalitievorming)?
Welke afwegingen heeft u bij het tempo?
FVD is van mening dat een snelle formatie in het belang van de stad is. Anderzijds, de complexe uitslag vereist
de gepaste zorgvuldigheid om recht te doen aan de diverse samenstelling van de nieuwe Raad.
De vernieuwingsdrang die breed leeft onder de Amsterdammers mag niet worden gesmoord in een spelletje
kartel-handjeklap tussen de gevestigde partijen in de wandelgangen van de Stopera.
In vertrouwen u hiermee namens de FVD-fractie voldoende te hebben geïnformeerd,

Met vriendelijke groet,
Annabel Nanninga
Fractievoorzitter FVD Amsterdam

Brief SP
Geachte heer van Poelgeest, Beste Maarten,
In ons gesprek op donderdag 22 maart en in uw mail de dag erop heeft u de SP-fractie uitgenodigd om
via een brief verder in te gaan op de verkiezingsuitslag, de uitdagingen voor de komende vier jaar en
opties voor de vorming van een nieuwe coalitie. Bij deze stuur ik u namens de SP-fractie een reactie op
uw vragen.
Wat is uw duiding van de verkiezingsuitslag?
Verkiezingsuitslagen zijn nooit eenduidig. Kiezers hebben heel verschillende redenen waarom zij hun
stem uitbrengen. Terugblikkend op de campagne is er wel een aantal thema’s uit te lichten dat
bijzondere aandacht heeft gekregen. Laat ik er twee uitlichten.
Allereerst ging de campagne in belangrijke mate over de vraag hoeveel sturend gemeentelijk ingrijpen
de komende jaren noodzakelijk is. Het gaat in veel opzichten goed met de stad, maar met de groei en
het succes komen belangrijke problemen op het gebied van drukte en betaalbaarheid (van met name
woningen). Centraal stond de vraag in hoeverre een nieuw gemeentebestuur moet ingrijpen om de
ongewenste gevolgen van de groei bij te sturen en indien nodig te beteugelen. De verkiezingsuitslag
toont dat een meerderheid van de Amsterdammers kiest voor een stevigere interventie vanuit het
gemeentebestuur. De partijen die een dergelijk beleid voorstaan (GL, PvdA, SP, PvdD, Denk, PvdO, CU
en Bij1) kregen er drie zetels bij, terwijl de partijen die primair vertrouwen in het regulerend vermogen
van de markt (D66, VVD, FvD en CDA) drie zetels verliezen.
Daarnaast ging de campagne ook om de vraag wie wij als stad zijn. De uitslag toont een versnippering
van het politieke landschap. Vier nieuwe partijen deden hun intrede en hoewel zij divers van aard,
achterban en opvatting zijn, hebben zij gemeen dat zij van mening zijn dat verschillende groepen in de
stad ondervertegenwoordigd zijn. Een van de centrale opgaven van het nieuwe college is zorg te dragen
voor een daadwerkelijk inclusieve stad waarin iedereen zich thuis voelt. Dat vraagt extra aandacht voor
sociale inclusie (en het bestrijden van alle vormen van discriminatie) en participatiemogelijkheden voor
Amsterdammers die nu onvoldoende gehoord worden. Tijdens de campagne hebben ook verschillende
partijen die al in de raad vertegenwoordigd waren hier aandacht voor gevraagd, onder andere in het
initiatief rond fearless cities, waarin PvdA, GroenLinks en SP samen zijn opgetrokken.
Welke thema’s/issues zijn voor u de belangrijkste voor de komende 4 jaar?
Op basis van de bovenstaande duiding ziet de SP ziet de komende jaren een aantal grote uitdagingen
waarvan we er hier drie noemen:
- het actief interveniëren in de stedelijke ontwikkeling, waarbij economische ongelijkheid en
maatschappelijke tweedeling wordt tegengegaan. Dit vraagt om extra inspanningen op
bijvoorbeeld het tegengaan van arbeidsmarktdiscriminatie, de bestrijding van armoede, de
toegankelijkheid tot goede zorg (voor zover het de gemeentelijke verantwoordelijkheid
betreft) het creëren van een arbeidsmarkt waar alle Amsterdammers tot hun recht kunnen
komen en het waarborgen van betaalbaar wonen voor alle bewoners van de stad.
- het versterken van de zeggenschap van Amsterdammers over de ontwikkeling van hun eigen
buurt en daarmee de stad. Dat geldt in het bijzonder voor de buurten ‘buiten de ring.’
Politieke en maatschappelijke participatie moet verdergaand gedemocratiseerd worden om
de terechte gevoelens van niet-gehoord-worden weg te nemen. De SP is in veel buurten
geweest waar de bewoners ervaren dat ze worden achtergesteld en minder aandacht krijgen
dan ze verdienen.
-een ambitieuze duurzaamheidsagenda, waarin ook sociaal-economische gevolgen voor de

verschillende bewoners van de stad duurzame stad wordt meegenomen. Duurzaamheid is
een thema dat raadsbreed leeft en dat als zodanig geen groot twistpunt hoeft te zijn bij het
bepalen van de agenda van de komende coalitie. Wel heeft de SP-fractie zorgen over een
goede inbedding van dit beleid. Duurzaamheid mag geen thema worden voor mensen die
zich dit financieel kunnen veroorloven, omdat dit op termijn ongewenste sociaaleconomische gevolgen kan hebben en (daarmee) het draagvlak voor de hoognodige
maatregelen kan ondermijnen.
Welke mogelijke coalities ziet u?
Voor het bepalen van de gewenste combinatie van de toekomstige coalitie ligt op dit moment het
initiatief bij GroenLinks, de onbetwiste winnaar van de verkiezingen. Het is aan GroenLinks om een
coalitievoorkeur te bepalen die zo goed mogelijk aansluit bij de hoofdthema’s van de campagne,
namelijk het hierboven genoemde kantelpunt waar de stad op staat als het gaat om de invloed van het
grote geld. Een stabiele meerderheidscoalitie ligt voor de hand waarbij de initiatiefnemer eerst naar
links kijkt. De SP draagt daar in beginsel graag aan bij.
De uitdaging is om een coalitie te vormen bestaande uit partijen die nadrukkelijk een linkse sociaaleconomische en culturele koers durven te varen. Partijen die hier naast GroenLinks in eerste instantie bij
passen zijn PvdA, SP, PvdD, Denk, PvdO, CU en Bij1. Hier is een ruime meerderheid uit te halen, maar is
het nog wel een uitdaging om er een stabiele coalitie van te maken.
Indien deze coalitie niet stabiel geacht wordt, ligt een coalitie van 4 partijen voor de hand waarbij 3
partijen een links profiel hebben (bijvoorbeeld de drie partijen van het links progressief pact).
Bent u van mening dat op donderdag 29 maart al een keuze gemaakt moet (kunnen) worden ten aanzien
van de volgende stap (welke partijen gaan het gesprek met elkaar aan in het kader van coalitievorming)?
Welke afwegingen heeft u bij het tempo?
De bepaling van het tempo ligt vooral bij GroenLinks, ons past daarin bescheidenheid. De ervaring uit
het verleden leert dat het helpt als er enige onderlinge verkenning heeft plaatsgevonden tussen de
partijen die gaan onderhandelen, zodat duidelijk is dat de uit te werken optie in beginsel kansrijk is.
Met vriendelijke groet,
Laurens Ivens (namens SP-Amsterdam)

Brief DENK

Brief PvdA
Amsterdam, 25 maart 2018
Geachte heer van Poelgeest, beste Maarten,
Hartelijk dank voor het aangename gesprek afgelopen donderdag, daags na de verkiezingsuitslag. Wij
kijken uit naar de vervolggesprekken. U vroeg ons om u voorafgaand aan het gesprek van aanstaande
maandag een brief te schrijven met een antwoord op de volgende vragen:
- Wat is uw duiding van de verkiezingsuitslag?
- Welke thema’s/issues zijn voor u de belangrijkste voor de komende 4 jaar?
- Welke mogelijke coalities ziet u?
- Bent u van mening dat op donderdag 29 maart al een keuze gemaakt moet (kunnen) worden ten
aanzien van de volgende stap (welke partijen gaan het gesprek met elkaar aan in het kader van
coalitievorming)? Welke afwegingen heeft u bij het tempo?
Hierna zullen wij op elk van de vragen ingaan.
Duiding verkiezingsuitslag
De verkiezingen hebben een duidelijke winnaar aangewezen: GroenLinks. Naast Partij voor de Dieren
zijn zij de enige zittende partij die winst hebben kunnen boeken ten opzichte van vier jaar geleden. Met
tien zetels zijn zij de grootste fractie in de raad de komende vier jaar. Het is dan ook volstrekt logisch dat
het initiatief voor coalitie-onderhandelingen bij GroenLinks ligt.
De huidige coalitie heeft een fors aantal zetels verloren. Alleen VVD wist haar verkiezingsresultaat van
vier jaar geleden te continueren. Daarmee heeft de huidige coalitie haar meerderheid in de raad
verloren. Er zal dus hoe dan ook een nieuwe coalitie gevormd moeten worden, waarbij GroenLinks het
voortouw heeft.
In de nieuwe raad zullen veel nieuwe partijen plaats nemen. In totaal komt het aantal partijen op twaalf
in plaats van de huidige acht. Als we kijken naar het politieke signatuur van alle gekozen partijen, dan
valt op dat er meer zetels zijn toebedeeld aan partijen met een duidelijk links signatuur dan aan partijen
met een rechts signatuur. Hieruit kan geconcludeerd worden dat Amsterdammers een overwegend
linkse coalitie prefereren.
Belangrijke thema’s en issues komende jaren
De PvdA ziet voor komende vier jaar drie uitdagingen die om antwoord vragen: de stad inclusiever,
duurzamer en socialer maken. De PvdA wil bijdragen aan het realiseren van die opdracht.
Amsterdam heeft afgelopen jaren in financieel opzicht geprofiteerd van het internationale economische
hoogtij. Maar de financiële voorspoed heeft een duidelijke maatschappelijke keerzijde. De huizenmarkt
is bijna niet meer toegankelijk voor mensen met een bescheiden inkomen, krapte op de woningmarkt
zorgt voor stijgende huizenprijzen en leidt tot huizenjacht waarbij partijen met veel vermogen aan het
langste eind trekken. Dit tast het unieke gemengde karakter van Amsterdam aan. In de volgende
coalitieperiode zal veel aandacht besteed moeten worden aan het toegankelijk houden van de
woningmarkt voor alle inkomensgroepen. Er ligt een grote bouwopgave, vooral voor groepen die het
meest in het nauw zitten (lagere en middeninkomens) . Maar er zal ook gezorgd moeten worden dat de
bestaande woningen betaalbaar blijven, door regulering en stevige beperking van verkoop en
liberalisering van corporatiebezit.
De diversiteit van Amsterdam maakt onze stad uniek, maar zorgt ook voor een opgave om iedereen mee
te laten doen. De grote verscheidenheid in achtergronden, onder meer in inkomen, opleiding en
thuistaal, zorgt voor verschillende startposities, bijvoorbeeld in het onderwijs en op de arbeidsmarkt.
Het blijft een belangrijke opgave in Amsterdam om iedereen een gelijke kans te bieden en dat vraagt
soms om ongelijke behandeling. Om te zorgen dat iedereen zijn talent volledig kan benutten en

inzetten, moeten we vooral investeren daar waar het het hardste nodig is. Armoedebestrijding,
onderwijs, jeugdzorg, toegankelijkheid arbeidsmarkt en welzijn verdienen daarom een nieuwe impuls.
Daarmee zorgen we niet alleen voor betere kansen voor Amsterdammers, maar investeren we ook in
een veiligheid en gelijkwaardigheid.
Er is in Amsterdam een vreemde paradox zichtbaar. Het wordt steeds drukker en tegelijk zijn steeds
meer mensen op zichzelf aangewezen. Het is noodzakelijk om ook in de komende periode te blijven
investeren in bestrijden van eenzaamheid en goede zorg voor ouderen en hulpbehoevenden. Het is mooi
dat steeds meer mensen thuis kunnen blijven wonen, maar dat moet wel voldoende worden
ondersteund.
Het succes van Amsterdam zou een succes moeten zijn voor alle Amsterdammers. Teveel zie je nu dat
sommigen profiteren, terwijl de meeste Amsterdammers vooral de lasten ondervinden. Zij ervaren de
drukte, zien de straten steeds viezer worden en de handhavingskosten oplopen, terwijl een kleine groep
veel geld verdient aan de populariteit van Amsterdam. Het is belangrijk dat de lasten evenwichtiger
worden verdeeld. Extra inkomsten dienen ten gunste te komen aan alle Amsterdammers. Denk daarbij
bijvoorbeeld aan extra investeringen in reiniging, in het opknappen van buurten en wijken, vooral die
buurten die daar al lange tijd op wachten, en het leefbaar houden van de Amsterdamse binnenstad.
Amsterdam loopt achter als het gaat om duurzaamheidsdoelstellingen in vergelijking met andere
Europese steden. De afgelopen jaren is er geen verbetering geweest in de luchtkwaliteit in onze stad en
is te weinig geïnvesteerd in duurzaamheid. Als we de Parijs afspraken gestand willen doen, en dat
moeten we willen, zullen we snel keuzes moeten maken om onze stad duurzamer en schoner te maken.
Amsterdam kent heel veel creatieve, initiatiefrijke denkers en doeners. Het is van essentieel belang om
mensen betrokken te houden bij politieke besluitvorming. Dat leidt tot meer betrokkenheid bij de stad
en tot betere besluiten. Juist nu het bestuurlijk stelsel in korte tijd veel aanpassingen heeft gekend, is het
tijd om samen met Amsterdammers te zoeken hoe de verbondenheid tussen bestuur en burgers zo goed
mogelijk vorm gegeven kan worden. Hierbij kunnen we leren van andere steden, zoals Napels en
Barcelona, die eerder goede ervaring hebben opgedaan met nieuwe vormen van burgerparticipatie
(fearless cities).
Mogelijke coalities
Gezien de verkiezingsuitslag is het logisch dat de volgende coalitie een duidelijk links signatuur krijgt.
Bovendien maken de grote opgaven voor Amsterdam het noodzakelijk dat een stadsbestuur snel kan
inspringen op nieuwe ontwikkelingen, open staat voor initiatieven uit de stad en met een blik naar
buiten bestuurt. Dit vraagt om een stabiel, collegiaal bestuur met veel onderling vertrouwen en duidelijk
draagvlak. Aan een stabiel, collegiaal, overwegend links en naar buiten gericht stadsbestuur, zouden wij,
als tweede linkse partij in de gemeenteraad, graag een bijdrage leveren. De meest voor de hand
liggende opties hiervoor, schetsen we hieronder.
Drie partijen coalitie
Gezien de gewenste linkse signatuur, is een coalitie van GroenLinks, D66 en VVD niet logisch. De enige
overige mogelijke driepartijencoalitie is GroenLinks, D66 en PvdA. Uit meerdere onderzoeken van OIS
komt naar voren dat deze coalitie een voorkeur van veel Amsterdammers krijgt. Programmatisch zou
deze coalitie zeker goed werkbaar kunnen zijn. Problematisch is wellicht wel dat deze coalitie maar op
23 van de 45 zetels kan bogen en daarmee een erg smalle meerderheid heeft in de raad.
Vier partijen coalitie
Er zijn ook een aantal coalitie-opties met vier partijen. Het links progressief pact, bestaande uit
GroenLinks, PvdA en SP, kan hiervoor wat ons betreft een mooie basis bieden. Deze drie partijen vinden
elkaar op een groot aantal thema’s en onderwerpen en de onderlinge samenwerking is de afgelopen
jaren goed gebleken. Om tot een meerderheid te komen, zou dit progressief pact aangevuld kunnen
worden met D66 of met de VVD. D66 ligt programmatisch meer voor de hand. Anderzijds, komt de VVD

meer in aanmerking als we kijken naar het verkiezingsresultaat, omdat zij niet hebben verloren ten
opzichte van vier jaar geleden.
Vijf partijen coalitie
Er kan door GroenLinks ook worden gekozen om een coalitie te vormen die helemaal over links gaat,
met GroenLinks, PvdA, SP, Denk en Partij voor de Dieren. Aangezien DENK eerder is uitgesloten door
GroenLinks lijkt dit echter niet waarschijnlijk.
Volgende stap en tempo
Hierboven schetsen wij een aantal goede coalitie-opties die kunnen leiden tot een stabiel, collegiaal,
overwegend links stadsbestuur. De PvdA zou graag deel uitmaken van elk van deze opties. Door het
grote aantal partijen, zijn er uiteraard ook nog andere mogelijkheden. Wij sluiten andere coalities zeker
niet bij voorbaat uit. Uiteraard is het aan GroenLinks om de keuze te maken met welke partijen zij de
onderhandelingen aan wil gaan. Ons advies zou zijn om niet te lang te wachten met het starten van de
onderhandelingen, maar uiteraard wel de nodige zorgvuldigheid te betrachten. Te lang wachten kan als
negatief effect hebben dat onderling vertrouwen verloren gaat doordat speculatie toeneemt. Een
onzorgvuldige afweging vooraf kan echter als negatief effect hebben dat de onderhandelingen sneller
kunnen mislukken, hetgeen ook impact zal hebben op samenwerking en vertrouwen tussen partijen in
de komende raadsperiode. Afhankelijk van uw advies, denken wij dat het mogelijk is om donderdag 29
maart aanstaande een keuze te maken voor de onderhandelende partijen. Wij zijn in ieder geval van
harte bereid om die stap te zetten.
Tot slot, zouden wij graag nog een wens formuleren over de vorm van de coalitie-onderhandelingen. Wij
denken dat het noodzakelijk is om al aan het begin van de coalitieperiode zoveel mogelijk
maatschappelijke partners in de stad op een vernieuwende wijze mee te laten denken en participeren.
Wij hopen dat de onderhandelingen een open karakter krijgen, waarbij veelvuldig gebruik zal worden
gemaakt van de kennis, expertise, ervaring en initiatieven uit de stad, waarmee tevens de toon wordt
gezet voor de komende coalitieperiode.
Met vriendelijke groet, namens de PvdA fractie,
Marjolein Moorman

Brief VVD
Geachte heer van Poelgeest, beste Maarten,
Hierbij het antwoord op de gestelde vragen zoals ook al aan de orde geweest
tijdens het gesprek van afgelopen donderdag.
1. Belangrijkste element van de verkiezingsuitslag is dat D66, PvdA en SP
fors verloren hebben en GroenLinks en PvdD fors gewonnen, terwijl
tegelijkertijd er 4 nieuwe partijen hun entree hebben gemaakt. De
Amsterdamse VVD is als huidige coalitiepartner de enige die stemmen heeft
gewonnen. Door de winst van GroenLinks zijn zij, als grootste partij nu als
eerste aan zet om duidelijk te maken welke koers zij willen gaan varen en
met wie zij in gesprek willen gaan.
2. Uw 2e vraag wijkt enigszins af van uw vraag in het gesprek en wel op een
cruciaal punt. Naar ik mij herinner vroeg u in het gesprek welke
thema’s volgens mij de belangrijkste zijn, terwijl u in deze mail vraagt welke
thema’s voor mij het belangrijkste zijn. In het licht van de verkiezingsuitslag
en kijkend naar de verkiezingscampagnes is volgens mij duurzaamheid voor
alle partijen een belangrijk punt, maar zeker voor GroenLinks en de Partij
voor de Dieren. Daarnaast zijn volgens mij de thema’s inclusieve stad, zodat
iedereen kan profiteren van het succes van de stad, en het woondossier de
belangrijkste thema’s als je naar de verkiezingen en de uitslag kijkt.
Deze thema’s zullen zeker terugkomen tijdens de onderhandelingen. Voor
mij cq de VVD zijn economie, veiligheid, financiën van de stad, mobiliteit
belangrijke thema’s die ook terug moeten komen in de gesprekken.
3. Als het gaat om mogelijk coalities dan is vooral GroenLinks aan zet, daar
zij de grootste is geworden. GroenLinks heeft zowel voor als na de
verkiezingen gecommuniceerd in termen van ‘kneiterlinks’, ‘radicaal anders’
waarbij is aangegeven een zo links mogelijk college te willen. Bij deze
termen en deze inzet voelt de VVD zich, zoals u zich kunt voorstellen, niet
thuis. Het ligt voor de hand dat als GroenLinks dit wil, zij tot een coalitie
probeert te komen met PvdA, SP, PvdD, Bij1 en PvdO, daar zij Denk heeft
uitgesloten. Indien zij hier echter niet voor kiest, bijvoorbeeld omdat een
stabiele coalitie die een afspiegeling van de stad vormt een belangrijk
element is, dan ligt het voor de hand dat zij naar rechts kijkt. Een breed
draagvlak en afspiegeling is ons inziens alleen mogelijk met 4 partijen. Dat
past gezien de grote en diverse uitdagingen waar onze mooie stad voor staat,
waaronder het kiezen van een nieuwe burgemeester en gemeentesecretaris.
Voor de VVD ligt meedoen aan gesprekken voor de hand in een coalitie

waarin naast de VVD ook D66 een rol heeft daar wij programmatisch het
dichtst bij elkaar staan. Belangrijk is dat er voldoende voor de VVD
herkenbare punten in het akkoord zitten.
4. We zijn het meest gebaat bij duidelijkheid: met wie wil GroenLinks het
gesprek aangaan? Wil zij het gesprek aangaan met de 6 of wil zij dit al met
de beoogde 3 partners en zo ja wie zijn dit dan in haar ogen? Ik kan mij
voorstellen dat GroenLinks daar na het debat van donderdag nog enige
momenten voor wil nemen en eventueel nog een aantal gesprekken over wil
voeren. Voor ons staat: zorgvuldigheid gaat voor snelheid. Amsterdammers
verdienen dat: de stad staat voor grote en diverse uitdagingen.
Met vriendelijke groet,

Eric van der Burg

Brief D66
Geachte heer Van Poelgeest,
U heeft ons gevraagd om de Amsterdamse verkiezingsuitslag en de belangrijkste thema’s
voor de volgende bestuursperiode te duiden en om aan te geven welke mogelijke coalities
wij zien en welke afwegingen D66 maakt bij het tempo van coalitievorming. Omdat de
antwoorden op deze vragen grotendeels in elkaars verlengde liggen, zullen wij ze in de brief
ook in samenhang beschouwen.
D66 ziet twee lijnen in de verkiezingsuitslag. Allereerst heeft Amsterdam, met GroenLinks als
winnaar van de verkiezingen en een verdriedubbeling van de Partij voor de Dieren, er
duidelijk voor gekozen om grote stappen te zetten naar een duurzame stad. Concreet gaat
het dan om het aardgasvrij maken van woningen, het uitstootvrij maken van verkeer en het
reduceren van het grondstofgebruik. Grote en langjarige opgaven waarvoor in de komende
periode de belangrijkste maatregelen moeten worden ingezet.
De tweede lijn die D66 ziet is dat er veel zetels zijn gewonnen door partijen die hebben
ingezet op identiteit en/of inclusiviteit als verkiezingsthema. Daarmee is er een duidelijke
opdracht aan het nieuwe stadsbestuur om discriminatie te bestrijden en alle
Amsterdammers het gevoel te geven dat zij onderdeel zijn van de samenleving, ongeacht
achtergrond, kleur, geloof, opleidingsniveau inkomen. Daar hoort bij dat iedere
Amsterdammer dezelfde kansen krijgt, in gelijke mate kan meedoen en even goed gehoord
wordt. Wat D66 betreft hoort daar ook bij een barmhartige opvang van
ongedocumenteerden, het bestrijden van etnisch profileren en veiligheidsbeleid dat gericht
is meer op preventie dan repressie.
In aanvulling op de hiervoor genoemde thema’s, staat het volgende stadsbestuur ook voor
de opgave om de groei van de stad in goede banen te leiden, het open en internationale
karakter te behouden en de welvaart eerlijker te verdelen. Belangrijke onderdelen daarbij
zijn wat D66 betreft:
- Het toegankelijk houden van de woningmarkt voor alle inkomensgroepen en voor
middengroepen in het bijzonder.
- Het verbeteren van de bereikbaarheid van de stad door te investeren in openbaar
vervoer en (fiets)infrastructuur.
- Het bestrijden van de negatieve effecten van de groeiende bezoekersstroom, zodat
Amsterdam leefbaar blijft.
- Het vergroten van de werkgelegenheid, in het bijzonder voor groepen die nu nog niet
of onvoldoende profiteren van de aantrekkende economie.
Te midden van al deze grote uitdagingen voor Amsterdam, zal het volgende stadsbestuur
ook oog moeten hebben voor, en ruimte moeten bieden aan (kleinschalige) initiatieven van
Amsterdammers die iets willen doen voor hun buurt of buurtgenoten.
De genoemde uitdagingen vragen naar de mening van D66 een stabiele coalitie die bereid is
te besturen met het oog op de toekomst en die in staat is om een brede groep
Amsterdammers te verbinden. D66 is graag bereid om verantwoordelijkheid te dragen en
deel te nemen in een dergelijke coalitie.
De enige driepartijencoalitie met een solide meerderheid is GroenLinks, D66 en VVD.
Eendergelijke middencoalitie sluit niet alleen programmatisch goed aan bij D66 maar ook bij
de belangrijke opgaven voor de stad. Wij zijn bereid deze optie te verkennen.
Als aanvulling van deze coalitie is gewenst, dan ziet D66 gezien de grote opgaven voor de
stad de opties met Partij voor de Arbeid, Socialistische Partij of Partij voor de Dieren. Gezien
de winst voor de Partij voor de Dieren en de noodzaak voor verduurzaming ligt die partij,

wat D66 betreft dan het meest voor de hand. Laat opgemerkt zijn dat D66 een grote
bereidheid heeft er met Groenlinks uit te komen gezien de programmatische
overeenkomsten en de gedeelde idealen in relatie tot de opgaven voor de stad. Verder geldt
dat D66 met iedere partij een coalitie kan vormen behalve met Forum voor Democratie.
Ten aanzien van het tempo van het formeren van een nieuw stadsbestuur, zou ‘vlot en
zorgvuldig’ het adagium moeten zijn. Wat D66 betreft is een belangrijke voorwaarde om op
29 maart een volgende stap in de formatie te zetten, dat een combinatie van partijen is te
benoemen die over en weer voldoende vertrouwen hebben om samen een stabiele coalitie
te gaan vormen. Mocht er meer tijd nodig zijn om te bouwen aan dat vertrouwen, dan is er
wat D66 betreft geen belemmering om daar iets meer tijd voor te nemen.
Met vriendelijke groet,
Namens de fractie van D66

Reinier van Dantzig

Brief GroenLinks
Geachte heer van Poelgeest, beste Maarten,
GroenLinks Amsterdam is verheugd over de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen. Wij zijn
blij dat Amsterdammers hebben gekozen voor een nieuwe koers en de grote uitdagingen in de
stad (radicale verduurzaming, het bestrijden van ongelijkheid en het versterken van
verbondenheid) gezamenlijk met ons willen aangaan. U heeft ons gevraagd te reflecteren op een
aantal zaken. Wij lopen ze hieronder af, te beginnen bij de uitdagingen waar de stad voor staat.
Wat zijn de grootste uitdagingen voor Amsterdam?
Het halen van de klimaatdoelstellingen is ontegenzeggelijk een van de grootste, zo niet de
grootste opgave, waar niet alleen de gehele wereld, maar ook Nederland en Amsterdam voor
staan. Om deze doelstellingen te realiseren is het noodzakelijk dat Amsterdam fors gaat
investeren in de verduurzaming van de stad. Maar er is ook een trendbreuk nodig, een wezenlijk
andere aanpak waarin moedige keuzes moeten worden gemaakt en de gemeente de regie neemt
(denk bijvoorbeeld aan Amsterdam aardgasvrij). Daarvoor is bij dit thema partij-overstijgende
betrokkenheid en inzet nodig en dienen we samen te werken met al onze partners in de stad en,
vanzelfsprekend en niet in de laatste plaats, met de inwoners van Amsterdam. Wij denken dat
ook een andere visie op mobiliteit onderdeel moet zijn van deze ambitie. Het terugdringen van
CO2-uitstoot en het verbeteren van de luchtkwaliteit in onze stad gaan hand in hand.
Wij maken ons erg zorgen over de groeiende ongelijkheid in de stad. Er is een groot tekort aan
betaalbare woningen voor zowel lage als middeninkomens. Schuldenproblematiek neemt toe.
En de ongelijkheid in gezondheid tussen lager en hoger opgeleiden is groot en groeit. Ook zien
we ongedocumenteerde vluchtelingen vaak verstoken zijn van basisrechten en dat dak- en
thuislozen worstelen om hun weg te vinden en te overleven in het systeem. Om ongelijkheid te
bestrijden zijn daarom forse investeringen nodig in het sociaal domein.
Bovenstaande ontwikkelingen kunnen niet los gezien worden van het groeiend aantal
meldingen van racisme en discriminatie en verschillende ‘incidenten’ in de stad die daaraan
gerelateerd zijn. Wij maken ons daar zorgen over en zien het als belangrijke opgave om, in
aanvulling op het bestrijden van ongelijkheid, te investeren in het verbinden van
Amsterdammers.
Tenslotte denken wij dat verandering in de stad alleen bewerkstelligd kan worden als we
Amsterdammers veel meer de ruimte geven om hun leefomgeving zelf vorm te geven. We willen
Amsterdammers niet alleen betrekken bij besluitvorming, maar ook veel meer zeggenschap
geven. Dat kan bijvoorbeeld door het geven van buurtrechten, het creëren van vrijplaatsen en
het beheren van publieke voorzieningen door groepen Amsterdammers (commons).
Bij veel van bovengenoemde vraagstukken en in het bijzonder bij het vraagstuk van betaalbaar
wonen, zien we dat we de grip op de markt verliezen of al verloren hebben. Waar de overheid
zich heeft teruggetrokken lukt het niet om duurzame doelstellingen te realiseren en sociale
voorzieningen toegankelijk te houden voor iedereen. Wij menen dat het noodzakelijk is om die
grip op de markt, door overheid en vooral door Amsterdammers, terug te krijgen en nieuwe
politieke instrumenten te ontwikkelen om dat te realiseren.
Wij zien grote samenhang in de aard van deze uitdagingen en zijn er van overtuigd die alleen
met een gedeelde en brede visie te kunnen aanpakken. We zien ook dat de benoemde
uitdagingen niet in vier jaar kunnen worden opgelost, dat vergt duurzame investeringen in
samenwerking tussen de overheid, Amsterdammers en alle betrokken partners in de stad.
Wat is uw duiding van de verkiezingsuitslag?
We zien dat Amsterdammers hebben gekozen voor links: GroenLinks, PvdA, SP, PvdD, DENK,
ChristenUnie en BIJ1 hebben gezamenlijk 26 zetels. Dat is een versterking ten opzichte van de
huidige verhoudingen. Daarnaast zien we ook dat ‘groen’ duidelijk gewonnen heeft. Niet alleen
GroenLinks groeit van 6 naar 10 zetels, ook de Partij voor de Dieren heeft forse winst geboekt

(van 1 naar 3 zetels). We constateren ook dat de coalitiepartijen gezamenlijk verloren hebben.
Zij verliezen 9 zetels. Wij zien dat als een signaal dat Amsterdammers een andere koers willen.
We kunnen er tenslotte niet om heen om op te merken dat er meer partijen zijn
vertegenwoordigd in de raad. Wij vinden het een positieve ontwikkeling dat meer verschillende
groepen nu worden gerepresenteerd door partijen als DENK, ChristenUnie en BIJ1. Wij zijn er
daarom des te meer van overtuigd dat een coalitieakkoord zal moeten rusten op breed
draagvlak onder alle partijen. Wij vinden ook dat een toekomstige coalitie zich beter moet
verhouden tot de stad in haar totaliteit en aandacht moet hebben voor de noden van álle
gebieden in de stad.
Welke mogelijke coalities ziet u?
Gezien de verkiezingsuitslag, voelen wij de verantwoordelijkheid om het initiatief te nemen bij
het formeren van een nieuw stadsbestuur. Eerder hebben we al aangegeven dat wij de voorkeur
hebben voor een links stadsbestuur.
We geven ook de voorkeur aan een stabiel stadsbestuur dat elkaar vindt in een gezamenlijke
visie op de stad en oplossingen voor Amsterdamse vraagstukken; zij moet in gezamenlijkheid
een coalitieakkoord uitdragen en dat onderschrijven. Wij denken dat een ‘uitruil’-coalitie niet in
staat zal zijn een antwoord te vinden op de grote uitdagingen waar de stad voor staat. Hoewel
wij het belangrijk vinden dat álle partijen gezamenlijk werken aan deze uitdagingen, denken wij
ook dat een college waarin méér dan vier partijen zijn vertegenwoordigd niet de noodzakelijke
stabiliteit kan bieden. Een meerderheid van 23 zetels is tegelijkertijd in onze ogen wel een erg
smalle vertegenwoordiging van de partijen in de raad.
Gedurende de campagne heeft GroenLinks aangegeven dat samenwerking met Forum voor
Democratie in een college uitgesloten is. Samenwerking in een stadsbestuur met DENK hebben
we eerder als problematisch benoemd. In beide gevallen hangt dit sterk samen met de
opstelling van landelijke politici van deze partijen. We denken vervolgens ook dat een coalitie
van GroenLinks, D66 en VVD geen recht doet aan de verkiezingsuitslag. In deze coalitie zouden
wij ons onvoldoende in staat weten de bovengenoemde vraagstukken op te lossen.
Gegeven bovenstaande overwegingen denken we daarom dat er vijf mogelijke coalities voor de
hand kunnen liggen. We noemen ze in willekeurige volgorde:
- GroenLinks, D66, PvdA, SP (26 zetels)
- GroenLinks, D66, PvdA, PvdD (26 zetels)
- GroenLinks, VVD, PvdA, SP (24 zetels)
- GroenLinks, VVD, PvdA, PvdD (24 zetels)
- GroenLinks, D66, SP, PvdD (24 zetels).
Wij denken dat verdere verkenningen noodzakelijk zijn om te onderzoeken welke van
bovengenoemde combinaties, een stabiel stadsbestuur kan vormen dat een gezamenlijke visie
heeft op de grote uitdagingen waar deze stad voor staat.
Tijdsplanning
Tenslotte heeft u ons gevraagd naar het tempo waarin de coalitievorming moet plaatsvinden.
Wij denken dat het goed is om de vaart erin te houden en waar keuzes gemaakt kunnen worden
dat ook snel te doen, onder de voorwaarde dat andere partijen zich daar ook comfortabel bij
voelen. We willen het proces zeker niet overhaasten. We denken ook dat het verstandig is de
formatiefase te starten met een gezamenlijke verkenning naar een gedeelde grond voor goede
samenwerking alvorens de onderhandelingen te starten.
Hartelijke groet,
Rutger Groot Wassink
Femke Roosma

