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Agenda
20:00 Opening
Installatie TVZ & SNC
Vaststellen agenda & notulen vorige AAV
Mededelingen

20:20 Bestuursverantwoording

20:30 Presentatie beleidsplan Bestuur Eelman

20:50 Behandeling resoluties & amendementen

21:20 Inhamering Bestuur Eelman

21:30 Afsluiting
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Resoluties & amendementen
5. Economie, Werk en Sociale Zekerheid
Indiener: Sam Bogerd
Amsterdam is een bruisende stad en onze welvaart en bedrijvigheid liggen ten grondslag aan
ons welzijn. De Jonge Democraten Amsterdam staan voor een duurzame economie waarbij een
balans wordt gevonden tussen de markt en zaken die niet aan de markt overgelaten kunnen
worden, zoals gezondheidszorg, sociale zekerheden, huisvesting en onderwijs, en erkennen het
belang van globalisering en de rol van Amsterdam als wereldstad en internationale
handelshaven in het vinden van die balans. Om deze doelen te behartigen, staan voor de Jonge
Democraten Amsterdam drie uitgangspunten centraal:
⚫ Een flexibele arbeidsmarkt, zodat ondernemerschap en innovatie de ruimte krijgen die
ze nodig hebben.
⚫ Een gunstig internationaal vestigingsklimaat in Amsterdam creëren voor internationale
bedrijven en een prettige woon- en werksfeer voor expats. Dit is ten gunste van de
internationale handel en biedt mogelijkheid voor het aantrekken van nieuwe
technologieën en getalenteerde arbeidskrachten.
⚫ In Amsterdam heeft iedereen het recht om te participeren in de samenleving, en geeft
de overheid je een duwtje in de rug bij wie dat nodig is, maar de vrijheid en
verantwoordelijkheid liggen uiteindelijk altijd bij de inwoner.

5.1 Ondernemersklimaat
Vanuit de sociaal-liberale visie van de Jonge Democraten Amsterdam, pleiten wij voor een
transparante informatievoorziening vanuit de gemeente naar ondernemingen toe. Om
beginnende ondernemers een mooie start te geven, is het belangrijk om de juridische
procedures eenvoudiger en doeltreffender te maken. Regels limiteren in veel gevallen en
dienen lang niet altijd het doel waarvoor zij ooit zijn opgesteld, de gemeente moet waakzaam
zijn ondernemers niet te veel (onverwacht) op te leggen.
Nederland is een Midden en Klein Bedrijf (MKB)-land en wij hebben vele economische
voordelen te danken aan het MKB. Echter heeft het MKB in Amsterdam soms moeite zijn
continuïteit te waarborgen. Hoge huren en belastinglasten zijn hiervan de oorzaak. Om het
MKB tegemoet te komen en te stimuleren, denken wij dat belastingverlichting en meer
vrijstellingen voor MKB-ers m.b.t. belastinglasten goede maatregelen zijn.
Amsterdam is van oudsher een internationale handelsstad, en wij vinden dat dit zo moet
blijven, dit doen we onder andere door Amsterdam aantrekkelijk te houden als vestigingsstad
voor multinationals en internationale organisaties. Amsterdam moet zich ook inzetten om een
prettige woonplaats te blijven voor expats. De huizing van de expats zou wel meer verspreid
moeten zijn over de hele stad en in omliggende gemeentes. Hiermee kunnen we ervoor zorgen
dat ook voor de ‘locals’ Amsterdam beschikbaar en betaalbaar blijft.
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Net als de wereldeconomie, staat Amsterdam nooit stil. In Amsterdam zijn elke dag van het jaar
op elke tijdstip activiteiten gaande. Wij zijn hier trots op en zien graag de OV mogelijkheden
meegroeien met het 24/7 karakter. Daarom is het volgens de Jonge Democraten Amsterdam
van belang om de winkeliers de vrijheid te geven zelf de winkeltijden te bepalen, aangezien zij
hun winkel en gedrag van de klanten het beste kennen. Daarbij geven wij graag cultuur,
amusement, nachtclubs, bibliotheken en musea meer ruimte qua openingstijden.
De Jonge Democraten Amsterdam zijn daarom voorstander van:
⚫ Een gemeente die zich inzet voor het verminderen van bureaucratie, vooral voor het
MKB.
⚫ Het aantrekkelijk maken van Amsterdam voor internationale bedrijven, internationale
organisaties en expats.
⚫ Winkels die zelf mogen bepalen wat hun openingstijden zijn.

5.2 Werk
Amsterdam is bij uitstek de plaats waar je jezelf kunt ontwikkelen en kunt zijn zoals jezelf wilt.
Datzelfde geldt voor de mogelijkheden in werk. Voor elk individu is wel een baan beschikbaar
die bij zijn of haar wensen, opleiding of dromen past. Toch blijkt in de praktijk dat niet iedereen
dezelfde kansen krijgt op het verkrijgen van deze baan. Discriminatie op de Amsterdamse
arbeidsmarkt op basis van geslacht, afkomst, geaardheid of beperking zijn de orde van de dag.
De Jonge Democraten Amsterdam vinden dat bedrijven die discrimineren bij het aannemen
van mensen door de gemeente aangepakt moeten worden.
Door de globalisering en de verdergaande robotisering van het werk verandert de
arbeidsmarkt snel. Dit brengt onzekerheden voor de toekomst, en bedrijven moeten zich snel
op de nieuwe realiteit kunnen aanpassen. De Jonge Democraten Amsterdam zijn dan ook
voorstander van een goede doorstroom en een wendbare arbeidsmarkt, zodat zowel
werknemers als bedrijven de mogelijkheid krijgen om zich sneller aan te passen aan de
veranderende arbeidsmarkt. Om een flexibele arbeidsmarkt te realiseren is dus goede bij- en
omscholing noodzakelijk, en gemeenten moeten zorgen voor een uitgebreid en betaalbaar
aanbod hiervan.
De Jonge Democraten Amsterdam zijn daarom voorstander van:
⚫ Een gemeente die zo actief mogelijk optreed tegen discriminatie op de arbeidsmarkt.
⚫ Een flexibele arbeidsmarkt waarbij zowel bedrijven als werknemers zich gemakkelijk
aan kunnen passen aan de nieuwe economische realiteit.
⚫ Een overheid die mensen actief helpt met bij- en omscholing.

5.3 Sociale zekerheid
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Veel mensen, waaronder een hoop jongeren, zijn de afgelopen jaren in de schulden geraakt en
ook veel Amsterdamse kinderen groeien op in armoede. De Jonge Democraten Amsterdam
geloven in de eigen kracht van mensen om deze situatie te boven te komen en daar waar nodig
kwetsbare groepen zoals jongeren en kinderen extra te ondersteunen om de situatie te boven
te komen. Kinderen mogen nooit het slachtoffer worden van de financiële positie van hun
ouders en moeten ten alle tijden volledig mee kunnen doen en zich kunnen ontwikkelen.
De Jonge Democraten Amsterdam zijn voorstander van het simpel houden van programma’s
die de financiële situatie van arme Amsterdammers moet verbeteren. Waar mogelijk moeten
deze gewoon universeel aangeboden worden, zodat iedereen die recht heeft op extra steuning
deze ook echt kan ontvangen. Hiermee wordt ook paternalisme door de overheid beperkt.
Natuurlijk moeten mensen altijd aangemoedigd worden om, als zij dat kunnen, te werken.
Naast de voldoening en persoonlijke ontwikkeling die werk oplevert, zorgt het hebben van
werk ook voor verdere economische groei en levert het de gemeente meer op. Helaas zitten
sommige Amsterdammers nog steeds in de armoedeval, waarbij meer werken uiteindelijk
minder geld oplevert. Dat komt onder andere doordat de gemeente soms direct alle financiële
ondersteuning stopt bij het vinden van werk. De Jonge Democraten Amsterdam zijn dan ook
van mening dat de gemeente financiële hulp niet direct moet stopzetten bij het vinden van
werk, maar deze langzaam moet afbouwen. Om dezelfde reden moeten gemeenten met een
basisinkomen experimenteren.
De Jonge Democraten Amsterdam zijn daarom voorstander van:
Het ondersteunen van kwetsbare groepen zoals jongeren en kinderen om zo te voorkomen dat
zij het slachtoffer worden van de financiële positie van hun ouders.
⚫ Een armoedebeleid wat gericht niet gericht is op tijdelijke maar op structurele
oplossingen, waardoor nieuwe schulden voorkomen kunnen worden en het overdragen
van armoede van generatie op generatie gestopt kan worden.
⚫ Een overzichtelijke en gemakkelijke armoedebestrijding door het invoeren van één
armoedebudget, waar de aanvrager samen met een medewerker van de gemeente
bekijkt welke oplossing het beste bij zijn situatie past.
⚫ Het dichten van de armoedeval door minder voorwaarden te stellen aan bijstand, en
bijstand niet direct te stoppen bij het vinden van werk, zodat werken voor elk individu
meer oplevert .
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AMRES01

Gereguleerde markt is ook markt

Paragraaf

Resolutie 5; intro

Indiener

Remco Vonk

Schrap

De Jonge Democraten Amsterdam staan voor een duurzame
economie waarbij een balans wordt gevonden tussen de markt
en zaken die niet aan de markt overgelaten kunnen worden,
zoals gezondheidszorg, sociale zekerheden, huisvesting en
onderwijs, en erkennen het belang van globalisering en de rol
van Amsterdam als wereldstad en internationale
handelshaven in het vinden van die balans.

Vervang door

De Jonge Democraten Amsterdam staan voor een duurzame
economie. Daarbij moet een balans worden gevonden tussen
vrijheid en regulering op de markt bij bijvoorbeeld
gezondheidszorg, het sociaal vangnet, huisvesting en onderwijs.
De JDA zien daarbij belangrijke rol voor Amsterdam als wereldstad
en internationale handelshaven in een geglobaliseerde wereld.

Toelichting

De gereguleerde markt is ook markt. In de oude tekst lijkt het alsof
gezondheidszorg en bijvoorbeeld huisvesting niet aan de markt
overgelaten kan worden, terwijl in die sectoren zeker wel
marktwerking aan de orde is, maar die sectoren sterk gereguleerd
zijn. Dat komt in de nieuwe tekst beter naar voren. En kortere
zinnen is meer beter.

AMRES02

Flexibel Geschild

Paragraaf

Resolutie 5; intro

Indiener

Remco Vonk

Schrap

Een flexibele arbeidsmarkt, zodat ondernemerschap en innovatie
de ruimte krijgen die ze nodig hebben.
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Toelichting

wat is een flexibele arbeidsmarkt? Een markt waar iedereen
ontslagen kan worden wanneer de ondernemer daar zin in heeft?
Volgens mij moeten we dat niet willen met z’n allen.

AMRES03

Regels limiteren

Paragraaf

Resolutie 5.1

Indiener

Remco Vonk

Schrap

Regels limiteren in veel gevallen en dienen lang niet altijd het doel
waarvoor zij ooit zijn opgesteld, de gemeente moet waakzaam zijn
ondernemers niet te veel (onverwacht) op te leggen.

Vervang door

Regels kunnen een remmend effect hebben op (duurzame)
innovaties. Regels uit het verleden dienen lang niet altijd meer het
doel waarvoor ze zijn opgesteld. Lokale regelgeving zou duurzame
innovatie en ondernemerschap moeten stimuleren in plaats van
tegenwerken.

Toelichting

Regels limiteren altijd, dat is inherent aan het karakter van regels.
Nieuwe tekst geeft duidelijker aan wat het doel van de tekst is.
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7. Veiligheid
Indiener: Sam Bogerd
Veiligheid is een belangrijke vereiste om in vrijheid te kunnen samenleven. Onze
democratische rechtsstaat is een groot goed en behoeft voortdurend onze aandacht. De Jonge
Democraten vinden het uitermate belangrijk dat er wordt geïnvesteerd in de veiligheid van
onze democratische rechtsstaat. De Jonge Democraten Amsterdam wil dat de veiligheid in de
regio Amsterdam continu gewaarborgd en verbeterd moet worden, waar nodig. Hieronder vind
je de belangrijkste speerpunten volgens de Jonge Democraten Amsterdam.

7.1 Discriminatie en privacy
De Jonge Democraten Amsterdam willen een veilige en leefbare stad, maar vooral een stad
met vrijheid voor iedereen. De veiligheid van burgers dient centraal te staan, maar mag niet ten
koste gaan van persoonlijke vrijheid en privacy van burgers.
Discriminatie is natuurlijk nooit acceptabel, maar etnisch profileren is niet alleen discriminatie,
het zorgt er ook voor dat grote groepen Amsterdammers het vertrouwen in de politie
verliezen, en moet daarom zo snel mogelijk tot een einde komen. Ook preventief fouilleren, wat
in de praktijk vaak neerkomt op etnisch profileren moet om deze reden gestopt worden.
Het waarborgen van veiligheid heeft ook vaak raakvlakken met privacy gerelateerde
vraagstukken. De Jonge Democraten Amsterdam vinden het uitermate belangrijk dat de
privacy van burgers daarbij goed wordt beschermd. Inbreuk op de privacy van burgers moet
altijd onderbouwd en verantwoord kunnen worden door de (lokale) overheid. Een van de
speerpunten van de Jonge Democraten is dat er aandacht is en blijft voor de bescherming van
privacy van burgers, waarbij een zorgvuldige bescherming van persoonsgegevens,
bewustwording en regels centraal staan.

7.2 Leefbaarheid in wijken
De Jonge Democraten Amsterdam vinden dat wijken en buurten veilig en leefbaar moeten zijn.
Veiligheid en leefbaarheid vormen de basis om prettig te kunnen samenleven. De
burgemeester van een gemeente is verantwoordelijk voor het handhaven van de openbare
orde en veiligheid. De politie houd zich bezig met de openbare orde en de problemen die
daaruit voortkomen. Burgers weten als geen ander wat er speelt en leeft in hun wijk en veel
burgers voelen zich ook betrokken bij hun omgeving. De Jonge Democraten Amsterdam willen
dat inwoners van gemeenten meer worden betrokken bij het lokale veiligheidsbeleid. Er kan
meer aandacht worden besteed aan burgerinitiatieven op dit gebied zoals whatsapp
buurtpreventie groepen of initiatieven als buurt bestuurt, waarbij bewoners aangeven wat de
problemen zijn en professionals aangeven wat ze kunnen doen om dit op te lossen. Hierbij is
het wel aan de overheid om de balans te vinden tussen het aanmoedigen van eigen initiatieven
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en het tegengaan van “vigilantism”, waarbij buurtinitiatieven ongecontroleerd taken van de
politie en rechten overnemen.

7.3 Aanpak van ondermijnende criminaliteit
De Jonge Democraten Amsterdam willen ervoor zorgen dat georganiseerde criminele
activiteiten niet mogelijk worden gemaakt. Georganiseerde criminaliteit ondermijnt het lokale
bestuur, verslechterd de veiligheid en leefbaarheid en levert schade op voor ondernemers. Met
de aanpak van georganiseerde criminaliteit voorkom je dat er vermenging ontstaat tussen de
‘bovenwereld’ en de ‘onderwereld’, dit wordt ook wel ondermijnende criminaliteit genoemd.
Ondermijnende criminaliteit vormt een bedreiging voor onze samenleving en democratische
rechtsstaat. De aanpak van ondermijnende criminaliteit is dan ook een speerpunt van de Jonge
Democraten Amsterdam. De Jonge Democraten vinden dat de lokale overheid zich het beste
kan focussen op preventie van ondermijnende criminaliteit, om de regio veiliger te maken. Dit
kan worden uitgevoerd door projecten op te starten om te voorkomen dat kwetsbare jongeren
worden verleid om afglijden naar de criminaliteit.

7.4 Meer kansengelijkheid om jeugdcriminaliteit te
voorkomen
Educatie en kansen op de arbeidsmarkt zijn erg belangrijk om jongeren uit de criminaliteit te
houden. Daarom willen wij dat jongeren die kansen krijgen. Gedurende de opleiding moeten de
jongeren het gevoel krijgen dat ze succesvol kunnen worden, dit verkleint de schooluitval en
verval in de criminaliteit. Mocht een jongere wel in de criminaliteit komen moet hier snel en
effectief op worden gereageerd. Amsterdam biedt veel vormen van vermaak die dicht op de
grens van illegaliteit en criminaliteit opereren, zoals de prostitutie en de coffeeshops. Het
voornaamste uitgangspunt van de Jonge Democraten Amsterdam ten aanzien van die
problematiek is dat dit niet langer in gedoogregelingen moet worden verstopt, maar juist
zichtbaar en controleerbaar gemaakt moet worden. Regulering zal handhaving
vergemakkelijken en de drempel naar hulpverlening verlagen.

7.5 Weerbaar bestuur en weerbare gemeenten
Weerbaar bestuur tegen ongewenste invloeden is essentieel voor onze democratische
rechtsorde. De Jonge Democraten Amsterdam vinden het uitermate belangrijk dat
bestuurders hun ambt veilig en integer kunnen uitvoeren. Opgaven voor bestuurders en
volksvertegenwoordigers worden steeds uitdagender. Tegelijkertijd kunnen gemeentelijke
organisaties ook te maken krijgen met ongewenste beïnvloeding van inwoners of bedrijven. Dit
alles is schadelijk voor het openbaar bestuur en de lokale democratie. De Jonge Democraten
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Amsterdam zijn van mening dat het belangrijk dat hier in de nabije toekomst blijvend aandacht
voor zal zijn.

7.6 Controleer en bescherm de controlerenden
Agressie en geweld tegen mensen met een publieke taak is zeer ingrijpend. De Jonge
Democraten Amsterdam vinden geweld tegen politieagenten en hulpverleners onacceptabel.
Tegelijkertijd is het belangrijk dat de politie altijd gecontroleerd omgaat met haar eigen
geweldsmonopolie, de gemeente moet erop toezien dat deze nooit misbruikt, of
disproportioneel gebruikt wordt. Conflictresolutie is altijd het eerste uitgangspunt, pas als dit
onmogelijk blijkt zijn zwaardere middelen acceptabel, daarom moet de bewapening van de
politie zo minimaal mogelijk blijven.

AMRES04

Maak het concreet

Paragraaf

Resolutie 7.4, na “zichtbaar en controleerbaar gemaakt worden.”

Indiener

Remco Vonk

Voeg toe

De Jonge Democraten zijn daarom voorstander van de legalisering
en regulering van productie en verkoop van drugs.

Toelichting

Het staat er nu allemaal wel heel algemeen. Deze toevoeging
maakt ons standpunt concreet. Dit is wat we willen.

AMRES05

Geef agenten een keuze

Paragraaf

Resolutie 7.6

Indiener

Remco Vonk
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Schrap

“, daarom moet de bewapening van de politie zo minimaal
mogelijk blijven.”

Vervang door

“. Agenten moeten daarbij voldoende opties hebben van licht,
gemiddelde of zware geweldsmiddelen. Daarom is het een goed
idee agenten naast pepperspray, de wapenstok en het vuurwapen,
ook uit te rusten met een stroomstootwapen als tussenvorm.”

Toelichting

Agenten kunnen nu bij een persoon met een steekwapen slechts
op afstand met pepperspray spuiten, wat iemand alleen maar
agressiever kan maken. Voor de wapenstok moeten ze te dichtbij
komen, waardoor het vuurwapen de enige optie tot verdediging
is. We hebben onlangs gezien welke gevolgen dit kan hebben. Het
stroomstootwapen gaat al ingevoerd worden. We moeten
expliciet uiten dat wij daarachter staan.
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8. Diversiteit en Migratiebeleid
Indiener: Sam Bogerd
Tolerantie en de stad Amsterdam zijn de hele geschiedenis door al onlosmakelijk met elkaar
verbonden. Internationaal gezien staat de stad bekend als dé plaats waar een ieder zichzelf kan
en mag zijn. De Jonge Democraten Amsterdam zijn voor een inclusief Amsterdam, waar een
plek is voor een ieder, ongeacht waar je wieg heeft gestaan of wie je bent. In Amsterdam is geen
ruimte voor discriminatie en racisme. Toch constateren we de laatste jaren een negatieve trend
met onder andere opkomend geweld tegen de LHBT-gemeenschap, moslims, joden en andere
groepen.
8.1 Diversiteit
De Jonge Democraten Amsterdam vinden een diverse samenleving een verrijking voor
Nederland. Daarnaast staan wij voor gelijkwaardigheid tussen alle mensen: mannen, vrouwen
en een ieder die zich niet thuis voelt binnen een van deze twee. Elk individu verdient dezelfde
kansen.
Aan mensen met een handicap moet door zowel de overheid als het bedrijfsleven zoveel
mogelijk in goed overleg met de doelgroep een helpende hand toegestoken worden, zodat zij
kunnen werken naar hun vermogen, hun talenten kunnen benutten en zo een positieve bijdrage
kunnen leveren aan de maatschappij. De overheid draagt de verantwoordelijkheid om ervoor
te zorgen dat iedereen die door een handicap beperkt wordt mee kan doen. Diensten die
gemeente Amsterdam aanbiedt aan haar inwoners om de toegankelijkheid van de stad te
vergroten (zoals buitengewoon openbaar vervoer voor mensen met een beperking en het
reizen met een OV-begleider) moeten ook toegankelijk zijn voor niet Amsterdammers, over de
financiering hiervan moeten gemeente onderling duidelijke afspraken maken.
De Jonge Democraten Amsterdam zijn voorstanders van het aanbieden van excuses voor het
slavernijverleden door de Gemeente Amsterdam, en andere gemeente in Noord-Holland met
historische binding met slavenhandel, en het aanpassen van onder andere straatnamen die
personen vereren die gelinkt zijn aan de slavenhandel, of het koloniale verleden. Dit soort
symbolen zijn belangrijk, maar mogen niet afleiden van het uitbannen van racisme en
discriminatie op de arbeidsmarkt, in het onderwijs en op de huizenmarkt, waar gemeenten zich
altijd voor moeten inzetten.

8.2 Migratiebeleid
Amsterdam heeft altijd al migranten aangetrokken en moet dat blijven doen, migranten,
asielzoekers en vluchtelingen zijn in Amsterdam welkom. Gemeenten in Amsterdam en
omstreken moeten zich actief inzetten om migranten welkom te heten en te ondersteunen,
maar de landelijke overheid moet het voortouw nemen in de integratie in de Nederlandse
samenleving. Actieve participatie is namelijk de sleutel tot een geslaagde integratie van
immigranten. Daarnaast zou de gemeente Amsterdam het verenigingsleven actiever moeten
ondersteunen om hen te betrekken in het integratieproces. Participatie in verenigingen en
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andere organisaties zorgt voor binding en maakt integratie op andere vlakken alleen maar
gemakkelijker.
De Jonge Democraten Amsterdam zijn daarom voorstander van:
⚫ Een Amsterdam waar een ieder, ongeacht huidskleur, afkomst,handicap,
levensovertuiging, geaardheid welkom is, zolang ze andere maar respecteren. .
⚫ De opvang van asielzoekers in Amsterdam en omstreken, mits deze opvang niet ten
koste gaat van de huidige Amsterdammers.
⚫ Integratie via het verenigingsleven door migranten en organisaties te stimuleren om
hierin samen te komen.

AMRES06

Lettersoep

Paragraaf

Resolutie 8; intro

Indiener

Remco Vonk

Schrap

LHBT-gemeenschap

Vervang door

LHBTI-gemeenschap

Toelichting

Lesbiennes, Homoseksuelen, Biseksuelen, Transgenders, personen
met Intersekseconditie.
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10. Kunst, Cultuur en Media
Indiener: Jelt Pekaar
In een bloeiende en diverse stad als Amsterdam zijn kunst, cultuur en media onmisbare
fundamenten. Zij stimuleren eigenschappen die voor een ieders ontwikkeling belangrijk zijn
zoals creativiteit, een kritische blik, engagement en authenticiteit. De Jonge Democraten
Amsterdam is daarom van mening dat alle burgers toegang horen te hebben tot een breed scala
aan kunst, cultuur en media die op een representatieve manier bijdragen aan de sociale cohesie
in de gemeente Amsterdam en de provincie Noord-Holland.
De Jonge Democraten Amsterdam vindt het belangrijk dat er te allen tijde vanuit de gemeente
en de provincie wordt geïnvesteerd in een breed en divers kunst-, cultuur- en
festivallandschap. In deze investeringen moet genoeg ruimte vrij gemaakt worden voor
ontwikkelingsinstellingen, want kunst en cultuur dienen niet enkel als amusement, maar
dragen ook bij aan talentontwikkeling en aan de verbinding tussen burgers en in buurten. De
Jonge Democraten Amsterdam pleiten ervoor om de gelden voor kunst en cultuur in
verschillende gebieden te verdelen. Hierbij is het belangrijk dat de gemeente de financiering
niet enkel baseert op de economische vraag binnen de bestaande sector, maar dat zij zich
flexibel opstelt en innovatie en ontwikkeling in de sector nastreeft. Bovendien is de Jonge
Democraten Amsterdam een voorstander van de uitbreiding van het aanbod van de stadspas
voor burgers met een lager inkomen, zoals studenten, omdat elke burger toegang moet kunnen
hebben tot kunst- en cultuur.
Bovendien zijn kunst en cultuur zeer gebaat bij andere vormen van steun. Het aanbieden van
leegstaand vastgoed is hier een voorbeeld van. De gemeente kan hier niet alleen eigen
vastgoed beschikbaar stellen, maar ook marktpartijen en kunstinitiatieven aan elkaar
koppelen. De Jonge Democraten Amsterdam pleiten ervoor om broedplaatsen alleen voor
korte termijnen, bijvoorbeeld twee jaar, per inschrijving te vergeven en geen financiële
voorwaarden op te leggen. Zo is de doorstroming voor nieuwe makers gegarandeerd en blijft
de focus waar hij moet liggen: het maken van kunst, zonder constant te moeten vechten om het
hoofd boven water te houden.
De Jonge Democraten zien een probleem in de afnemende populariteit van kunst onder
jongeren. Publiek van bijvoorbeeld de schouwburgen, musea of filmtheaters ziet volgens de
Jonge Democraten een ernstige vergrijzing die bevochten moet worden. Immers wordt de
grootte van het toekomstige publiek bepaald door de interesse in kunst van de huidige jeugd.
Om deze reden pleit de Jonge Democraten Amsterdam voor maatregelen die kunst onder
kinderen en jongeren promoten, zoals een subsidie voor kinderkaartjes of speciale
jeugdvoorstellingen. Hierdoor zal kunst ook in de toekomst haar belangrijke rol in de
samenleving blijven spelen.
De Jonge Democraten Amsterdam is zich ervan bewust dat een groot scala aan culturele
diversiteit in de gemeente Amsterdam een link heeft met de zwarte bladzijden van onze
geschiedenis. De JD Amsterdam is van mening dat Amsterdam excuses moet aanbieden voor
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het slavernijverleden en dat het Keti Koti-festival jaarlijks groots gevierd moet worden in de
stad.
Betrouwbare en representatieve lokale media is minstens zo belangrijk als landelijke media.
Niet alleen om de lokale democratie scherp te houden, maar ook om een zo’n pluriform
mogelijk medialandschap te creëren. De Jonge Democraten Amsterdam zijn daarom een
voorstander van Amsterdamse media, zoals AT5, die de lokale nieuwsvoorziening op een
objectieve, onafhankelijke en kritische manier bij de burger kan brengen.
De Jonge Democraten zijn daarom voorstander van:
⚫ Structurele investeringen in ontwikkelingsinstellingen.
⚫ De uitbreiding van het aanbod van de stadspas voor burgers met een lager inkomen.
⚫ Mogelijkheden onderzoeken om met de opbrengsten van toerisme te investeren in
bovenstaande ontwikkelingen, om vervolgens toeristen een ruimer kunst- en
cultuuraanbod aan te kunnen bieden
⚫ Het onderzoeken van de mogelijkheden om vastgoed ter beschikking te stellen aan
makers en instellingen
⚫ Maatregelen die kunst onder kinderen en jongeren promoten, zoals een subsidie voor
kinderkaartjes of speciale jeugdvoorstellingen.
⚫ Het aanbieden van excuses voor het slavernijverleden door de Gemeente Amsterdam,
en andere gemeente in Noord-Holland met historische binding met slavenhandel.
⚫ Het subsidie geven aan lokale media, waarbij hun onafhankelijkheid altijd behouden
moet blijft.

AMRES07

Tegenstander van de media

Paragraaf

Resolutie 10, laatste alinea

Indiener

Remco Vonk

Schrap

De Jonge Democraten Amsterdam zijn daarom een voorstander
van Amsterdamse media, zoals AT5,”

Vervang door

De Jonge Democraten Amsterdam zijn daarom voorstander van
het beschikbaar stellen van voldoende structurele financiële
middelen aan Amsterdamse media, zoals AT5,”
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Toelichting

Als het tegenovergestelde beweren nergens op slaat, dan zeg je
eigenlijk niks. Je kunt geen tegenstander van de media zijn. Wel
tegenstander van het beschikbaar stellen van gelden voor de
lokale media. De JD zou hier voorstander van moeten zijn. Dit
staat ook al zo in de bulletpoints.
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