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Regionaal bestuur
1.1 Bestuurlijk stelsel
Het bestuurlijk stelsel van de stad Amsterdam is de afgelopen jaren flink op de schop gegaan. De
belangrijkste aanpassing is het laten verdwijnen van de stadsdeelraden met uitvoerende macht naar
stadsdeelcommissies met een adviserende taak. De leden van deze commissies kunnen gevraagd en
ongevraagd advies geven aan de leden van de Stopera, die deze enkel bij zwaarwegende bezwaren
mogen afwijzen. De Jonge Democraten Amsterdam zijn voor een gemeentelijk bestuur dat transparant
en controleerbaar is, maar constateren dat het huidige stelsel onduidelijk is voor zowel burgers als
commissieleden. Daarom willen de Jonge Democraten Amsterdam dat de hervormingen van 2018
teruggedraaid worden en een deel van de uitvoerende macht terugkeert naar de stadsdelen.

Ter bevordering van zowel de representativiteit als de inspraak en bestuurbaarheid
van de stad is het van belang om volksvertegenwoordigers op stadsdeelniveau te
behouden. Ook moet het makkelijker worden voor niet-partij gebonden om verkozen
te worden tot de stadsdeelcommissies. De bestuurders van de stadsdelen, die sinds
2018 aangesteld worden door het College van B&W, zouden de spil moeten vormen in
het contact tussen bewoners, ondernemers, gemeenteraadsleden en het College van
B&W.
De Jonge Democraten Amsterdam gaan uit van de kracht van mensen en de
verrijkende mogelijkheden die zelfontplooiing met zich meebrengen. Daarom moeten
zaken als inspraak en burgerparticipatie actief door de gemeente gefaciliteerd worden.
Bewoners en ondernemers moeten de mogelijkheid krijgen initiatieven voor te leggen
aan de gemeente. Hiervoor zouden buurtbegrotingen inzichtelijk moeten worden
gemaakt aan zowel burgers als ondernemers. Een deel van dit budget zou nog
bestemmingsvrij moeten zijn, wat vervolgens in samenspraak met lokale bestuurders
aan lokale initiatieven uitgegeven kan worden. De experimenten met
burgerbegrotingen moeten worden uitgebouwd, maar de gemeente moet hierbij waken
voor rent-seeking door lokale ondernemers.
Daarnaast zou de gemeente actief moeten experimenteren met nieuwe vormen van
inspraak die dankzij nieuwe technologieën mogelijk zijn geworden. Ook moet er
geëxperimenteerd worden met gemeentelijke Burgerfora met gelootte leden, om grote
problemen in de stad op te lossen die in de politiek zijn vastgelopen.
De Jonge Democraten Amsterdam zijn daarom voorstander van:

● Het herinvoeren van het in 2018 afgeschafte stelsel van
stadsdeelraden ter bevordering van
de representativiteit, inspraak en bestuurbaarheid van de stad, maar voornamelijk
voor de
duidelijkheid voor zowel burgers als stadsdeelraadsleden.
● Duidelijke spelregels en taken voor de stadsdeelcommissies, zodat leden van de
gemeenteraad weten wat een advies precies waard is, terwijl de leden van de
stadsdeelcommissie op waarde kunnen schatten wat hun invloed op gemeentelijk
beleid is en zo schijnparticipatie voorkomen wordt.
● Experimenteren met nieuwe vormen van interactief bestuur zoals digitaal peilen van
meningen en ideeën van bewoners en ondernemers, die mogelijk zijn geworden dankzij
de digitale ontwikkelingen. Zo kunnen burgers in een vroeg stadium betrokken worden
bij het proces en kan er gemakkelijker met hun wensen en bezwaren rekening worden
gehouden.
1.2 Metropoolregio Amsterdam
De gemeente Amsterdam vormt samen met de provincies Noord-Holland, Flevoland,
32 gemeenten en de Vervoerregio Amsterdam de Metropoolregio Amsterdam (MRA).
Binnen deze samenwerking wordt gezocht naar regionale oplossingen voor de
woningbouw, openbaar vervoer en de energietransitie. De Jonge Democraten
Amsterdam zijn groot voorstander van dit samenwerkingsverband, aangezien veel
problemen niet stoppen op de gemeentegrenzen. Ondanks dat er al vele stappen zijn
gezet in het op elkaar afstemmen van de regio, zijn er op dit vlak nog een hoop stappen
te zetten. Dat heeft er onder anderen mee te maken dat de gemaakte afspraken niet
rechtsbindend zijn. De Jonge Democraten Amsterdam zijn dan ook voorstander om de
discussie omtrent het vormen van een stadsprovincie of metropoolgemeente nieuw
leven in te blazen. Alleen met verregaande samenwerking kunnen we ervoor zorgen
dat de regio in de top-3 blijft van economisch meest welvarende delen en zorgen we
ervoor dat de leefbaarheid en het overgebleven groen behouden blijft.
De Jonge Democraten Amsterdam zijn daarom voorstander van:
⚫ Verdere intensivering van de samenwerking in MRA-verband, aangezien
vraagstukken als de woningbouw en de energietransitie niet aan de
gemeentegrenzen stoppen.
⚫ Het onderzoeken in hoeverre bindende afspraken binnen MRA-verband
mogelijk zijn, zodat de daad- en slagkracht van de gemaakte afspraken toe zal
nemen.
⚫ De discussie over een stadsprovincie of metropoolgemeente nieuw leven in te
blazen, om zo de daadkracht van de MRA verder te kunnen vergroten en de
huidige economische positie te kunnen behouden.

Onderwijs en Wetenschap
2.1 Onderwijs en wetenschap
Goed onderwijs is het fundament van een bloeiende en betrokken samenleving. De
Jonge Democraten Amsterdam beschouwen het als de plicht van de overheid zorg te
dragen voor goed onderwijs voor al haar burgers. Onderwijs is het breedste en meest
diepgravende middel dat de overheid tot haar beschikking heeft om haar burgers in
staat te stellen zichzelf te vormen en te ontplooien, en zo een betekenisvol en
waardevol leven op te bouwen. Daarnaast zorgt onderwijs ervoor dat burgers zich met
een kritische en betrokken blik gaan verhouden ten opzichte van de maatschappij. Ten
derde is een kwalitatief hoogwaardig en flexibel onderwijssysteem een belangrijk
middel om te voldoen aan maatschappelijke en economische behoeften.
De Jonge Democraten Amsterdam vinden dat de overheid haar burgers met
vertrouwen tegemoet moet treden. Docenten, ouders en leerlingen moeten bij het
bestuur van hun eigen school een zeer belangrijke stem hebben en houden. De
ontwikkeling van kinderen moet echter wel gewaarborgd zijn blijven, wat betekent dat
de overheid de leerplichtwet zeer streng dient te handhaven. Onderwijs is
mensenwerk en dat betekent dat het eindeloos vergroten van instellingen op de
werkvloer ten koste gaat van de kwaliteit en de hanteerbaarheid van het
onderwijssysteem. De Jonge Democraten Amsterdam juichen de ontwikkeling van de
Brede School dan ook toe, mits organisaties de menselijke maat niet ontstijgen.
Een docent moet lesgeven en onderwijsgeld moet naar onderwijs gaan. Helaas gaat een
aanzienlijk deel van de werktijd van een docent op aan administratieve taken, en
bestaat circa 40% van het personeelsbestand van de UvA uit onderwijsondersteunend
personeel. Deze scheve verhoudingen zijn de Jonge Democraten Amsterdam een
doorn in het oog. Ze zijn het resultaat van doorgeschoten schaalvergroting en van een
verregaand wantrouwen van de overheid in de onderwijsinstellingen. De Jonge
Democraten Amsterdam pleiten ervoor dat de administratieve taken van het
onderwijspersoneel opnieuw worden afgewogen op hun nut en noodzaak, om een zo’n
efficiënt mogelijke besteding van het budget mogelijk te maken. Het streven moet zijn,
dat een docent minimaal 60 procent van zijn of haar tijd aan lesgeven moet kunnen
besteden. De Jonge Democraten Amsterdam pleiten ervoor om innovatie en
optimalisering ten allen tijde na te streven, maar daarbij moet de kwaliteit van
onderwijs altijd leidend zijn en moeten dergelijke idealen dus ook met een
pragmatische en realistische blik getoetst worden.
De bibliotheek is, ondanks de digitalisering en de opkomst van sociale media, nog
steeds een belangrijk middel om kennis te ontsluiten. De Jonge Democraten
Amsterdam achten de beschikbaarheid van kennis een pijler onder de democratie, een
kiezer moet zich immers kunnen informeren. De combinatie van kennis, rust en
toegankelijkheid die de bibliotheek biedt, is in de ogen van de Jonge Democraten

Amsterdam een waardevolle en onvervangbare faciliteit in de
stad De gemeente moet bibliotheken dan ook blijven
ondersteunen. In de sociale functie die bibliotheken spelen zien
de Jonge Democraten Amsterdam kansen voor ondernemerschap. De centrale
bibliotheek is hiervoor een goed voorbeeld: hier is het gelukt om een kenniscentrum
en horeca in één gebouw te combineren, zonder dat deze twee functies elkaar bijten.
Ook kunnen bibliotheken nog meer dan nu de samenwerking zoeken met scholen en
organisaties zoals de Stichting Taalvorming.
Het bijzonder onderwijs in Nederland kan onderverdeeld worden in algemeen
bijzonder onderwijs en confessioneel bijzonder onderwijs. De Jonge Democraten
Amsterdam zijn kritisch ten aanzien van confessioneel bijzonder onderwijs. Onderwijs
waarin een levensbeschouwing of religie dominant is, kan leiden tot een beperkt
wereldbeeld en een situatie waarin kinderen en jongeren kennis over andere mogelijke
visies op de wereld en het leven wordt onthouden. Dit zou een beperking op hun
keuzevrijheid vormen. Op iedere bijzondere school in Amsterdam moet in het
onderwijsaanbod ruimschoots aandacht zijn voor verschillende levensbeschouwingen
en religies.
De Jonge Democraten Amsterdam pleiten voor kwaliteitsverbetering in het
basisonderwijs. In dit verband vinden de Jonge Democraten meer instroom van
academici in het basisonderwijs wenselijk. Sinds enige tijd bestaat de academische
PABO, waarin naast het aanleren van praktische vaardigheden ook aandacht wordt
besteed aan wetenschappelijke leertheorieën. Dankzij zijn wetenschappelijke inzichten
is de academisch geschoolde basisschoolleraar goed in staat om tegemoet te komen
aan de individuele leerbehoeftes van leerlingen in het basisonderwijs. De gemeente
Amsterdam zou, indien nodig, een faciliterende rol kunnen spelen bij het (verder)
ontwikkelen en uitbreiden van een door de UvA en/of de VU aangeboden academische
PABO.
Op dit moment is er in Amsterdam een te groot aantal aanmeldingen voor onder meer
basisscholen. De Jonge Democraten Amsterdam zijn van mening dat scholen de ruimte
zouden moeten hebben om verder uit te breiden, mits dit ten koste gaat van een
efficiënt schoolsysteem. Het ontwikkelen van dependances is hiervoor een oplossing,
hoewel dit leidt tot grotere scholengemeenschappen. Dergelijke maatregelen zijn
volgens Jonge Democraten Amsterdam dan ook alleen raadzaam wanneer dit tot doel
heeft deze dependances op termijn zich te laten ontwikkelen tot zelfstandige scholen.
Brede scholen zijn scholen waar een netwerk van voorzieningen zoals naschoolse
opvang of instellingen voor sport en cultuur aanwezig is. Het streven om steeds meer
van dit soort scholen te initiëren wordt van harte aangemoedigd, aangezien dit
bijdraagt aan de ontwikkeling van de scholier maar ook de flexibiliteit van de ouders
vergroot in relatie tot bijvoorbeeld werk.
Goed taalonderwijs is onontbeerlijk voor het functioneren in de maatschappij.
Achterstanden moeten geprobeerd in een zo vroeg mogelijk stadium gesignaleerd te

worden. Vervolgens dient alles in het werk gesteld te worden om
een eventuele achterstand voor aanvang van de middelbare
school weggewerkt te hebben. Helaas bestaan er in Amsterdam
nog meerdere scholen die relatief veel kinderen hebben met een taalachterstand.
Voor dergelijke scholen is extra ondersteuning cruciaal. Daarom zijn de Jonge
Democraten Amsterdam voorstander van het programma Stadsscholen020. Dit
programma biedt scholen de hard nodige taalondersteuning middels extra handen in
de klas en slimme samenwerkingsverbanden.
In Nederland, en in het bijzonder in Amsterdam en omgeving, is er een structureel
lerarentekort in het voortgezet onderwijs. Dit tekort is vooral van kwalitatieve aard.
De Jonge Democraten Amsterdam pleiten voor een voortzetting van het gemeentelijk
ondersteuningsprogramma voor leraren. Dankzij dit programma hebben vele
Amsterdamse leraren de afgelopen jaren gebruik kunnen maken van een beurs om zich
verder te ontwikkelen. Dit alleen is echter niet genoeg. Daarom pleiten de Jonge
Democraten Amsterdam ook voor het inzetten van studenten in het middelbaar
onderwijs, die kwalitatief hoogwaardige docenten ondersteunen in het lesgeven aan
grotere klassen. Deze steun is in de vorm van kennis en vaardigheden, maar ook in het
overnemen van administratieve taken. Hiervan profiteren niet alleen leerlingen en
leerkrachten, studenten doen ook ervaring op in het onderwijs en kunnen zo worden
gemotiveerd om zich hier verder in te ontwikkelen. De gemeente dient dit te
financieren met een structureel budget. De Jonge Democraten Amsterdam zijn van
mening dat elke leerling gelijke kansen moet krijgen op toegang tot het onderwijs, en
daarom bij de toetreding tot een school geen selectie mag plaatsvinden op basis van
afkomst – financieel, cultureel of anderzijds. Kandidaat-leerlingen van buiten
Amsterdam mogen bij de veelgebruikte loting geen voordeel hebben boven leerlingen
uit de gemeente zelf, zoals nu het geval is.
Iedere leerling is anders, en daarom moet Amsterdam een breed aanbod van scholing
bezitten. Hierbij dient niet alleen veel aandacht te zijn voor leerlingen die een
leerachterstand hebben, maar tevens voor excellentie. In Amsterdam moet het
mogelijk zijn voor leerlingen om al op jonge leeftijd deel te kunnen nemen aan
uitdagende studieprogramma’s. Geen enkele leerling mag zich vervelen op school
vanwege onderwijs dat onvoldoende uitdaagt en de gemeente moet in samenspraak
met scholen zich inzetten om die leerlingen waarvoor dit wel geldt verder op weg te
helpen. Hierbij kan eventueel een samenwerking worden aangegaan met de
universiteiten en hogescholen. Daarnaast verwachten de Jonge Democraten
Amsterdam van de overheid de flexibiliteit om scholen zelf in te laten spelen op de
wensen van leerlingen en ouders, zonder een nadruk op regels en standaardisering te
leggen.
De Jonge Democraten Amsterdam streven naar een Amsterdam waar iedereen gelijke
kansen op ontwikkeling heeft. De bestaande scheiding tussen ‘achterstand- en
‘populaire’ scholen zorgt er echter voor dat de school waar een kind onderwijs volgt,
direct invloed heeft op diens kansen. Om gelijke kansen voor alle kinderen te
bewerkstelligen staan de Jonge Democraten Amsterdam een beleid van evenwichtige

spreiding voor op basis van sociaaleconomische klasse.
Onderzoek wijst uit dat een dergelijke spreiding zorgt voor een
situatie waarbij kansarme kinderen beter presteren, terwijl de
prestaties van kansrijke kinderen gelijk blijven. Om tot deze evenwichtig gemengde
scholen te komen, moet de kwaliteit van achterstandsscholen toenemen, moeten
populaire scholen voldoende duidelijk maken dat alle kinderen welkom zijn en moeten
ouderinitiatieven voor groepsgewijze aanmelding van kansrijke kinderen op
achterstandsscholen gesteund en gestimuleerd worden. Scholentours kunnen ook een
goed middel zijn om tot meer gemengde scholen te komen. Deze georganiseerde tours
geven ouders de gelegenheid om verder te kijken dan het lijstje van scholen dat ze
aanvankelijk in gedachten hadden en om vooroordelen over bepaalde scholen weg te
nemen
De Jonge Democraten Amsterdam zijn voorstander van:
•
•
•
•
•

Het ontwikkelen van de Brede School, mits de organisatie niet de menselijke
maat overschrijdt.
Innovatie en optimalisatie worden altijd nagestreefd, echter blijft kwaliteit altijd
leidend.
Kwaliteit in het basisonderwijs moet omhoog, dit zou bereikt kunnen met
instroom van meer academici.
Een evenwichtige verspreiding van kinderen op basis van hun
sociaaleconomische klasse.
Minder goed presterende scholen worden verplicht te investeren, om zodoende
de kwaliteit te verbeteren.

3. Ruimtelijke ordening, Huisvesting en Toerisme
3.1 Wonen
Amsterdam is de mooiste stad van de wereld, onder andere omdat Amsterdam
openstaat voor een ieder. Zo wonen er mensen met ongeveer 200 verschillende
nationaliteiten in de stad. Maar deze diversiteit staat door de gespannen woningmarkt
onder druk. De stad blijft in het binnen-en buitenland populair en is al eeuwenlang een
vrijhaven voor onderdrukte groepen, en dit moet natuurlijk zo blijven, maar dat
betekent wel dat er genoeg woningen beschikbaar moeten zijn.
De gemiddelde wachttijd voor een sociale huurwoning is 20 jaar, studenten kunnen
geen betaalbare woning meer vinden, en starters kunnen geen woning meer kopen.
Hierdoor wordt de stad steeds meer een exclusief bastion voor de allerrijksten, terwijl
mensen met een midden- of lager inkomen de stad noodgedwongen moeten verlaten.

De Jonge Democraten Amsterdam zijn voorstanders van veilig,
betaalbaar en prettig wonen. Wij zien echter dat de
Huisvestingsverordening van 2020 zijn doel voorbij schiet: Zo
zien wij niets in een maximum van vijf procent verkamering per wijk, waarbij
vergunningen per loterij worden verdeeld, waardoor woningdelers op staat zouden
kunnen komen staan.
De Jonge Democraten Amsterdam zijn voorstander van radicale veranderingen in het
bestaande woonbeleid. Allereerst moeten binnen stedelijke gemeenten zo snel
mogelijk veel meer woningen gebouwd worden. Hierbij moet een focus liggen op
studenten, jongeren en middeninkomens ( één tot twee keer modaal), omdat juist voor
deze groepen grote woningtekorten zijn. Bij iedere verordening of bestemmingsplan
moet de inzet van de gemeente zijn: “Hoe kan de vrijheid voor de Amsterdammer om te
bouwen verhoogd worden?”
Daarnaast moeten de gemeente en woningbouwcorporaties meer slagkracht krijgen
om scheefwoners aan te pakken; een groot deel van de sociale huurders woont in een
woning die niet correspondeert met zijn of haar inkomen. Hiermee zorgen zij ervoor
dat de wachtlijsten nog verder oplopen dan daadwerkelijk nodig is.
De Jonge Democraten Amsterdam hebben een voorkeur voor bouwen in bestaand
binnenstedelijk gebied. Hierdoor blijft het groene karakter van de rand van de stad zo
veel mogelijk behouden. Dit mag nooit ten kosten gaan van binnenstedelijk groene
gebied zoals parken. Gevolg is wel dat er meer verdicht moet worden en er meer
hoogbouw zal ontstaan. Hiervoor zouden verouderde woningen gesloopt kunnen
worden en plaats kunnen maken voor meer, betere, en vooral duurzamere woningen.
Dit moet de gemeente zo veel mogelijk realiseren rond (nieuwe) OV-knooppunten.
De gemeente Amsterdam moet hierbij verregaande samenwerking zoeken met de
partners binnen de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Samen moeten afspraken
gemaakt worden over de hoeveelheid en type woningen die per gemeente gerealiseerd
gaan worden.
De Jonge Democraten Amsterdam zijn daarom voorstander van:
Het bijbouwen van zo veel mogelijk nieuwe woningen binnen de Amsterdamse
stadsgrenzen, waarbij een focus ligt op het bijbouwen van woningen voor
studenten en middeninkomens (tussen één en twee keer modaal), en waarbij
binnenstedelijk groen behouden blijft.
● Het vrijmaken van bepaalde ‘klasse’ woningen door het bevorderen van een
doorstroomtraject uit de sociale- en middenhuurwoningen.
●

●

●
●
●

●

Het handhaven van het kraakverbod, zodat de leegstaande
woningen gebruikt kunnen worden voor bijvoorbeeld antikraak of tijdelijke studentenhuisvesting, dit wordt door de
gemeente gestimuleerd.
Het bijbouwen van nieuwe woningen zonder dat dit ten koste gaat van
natuurgebieden en binnenstedelijke parken.
De sloop van oude woningen rond OV-knooppunten, die vervangen zouden
moeten worden door meer, hogere en duurzamere woningen.
Meer slagkracht voor de gemeente Amsterdam en woningbouwcorporaties om
scheefhuurders uit hun sociale huurwoning te krijgen, zodat de wachtlijsten
korter kunnen worden.
Nauwe samenwerking met de partners uit de Metropoolregio Amsterdam
(MRA) voor het samen oplossen van de woonopgave die er voor de regio ligt.

3.2 Toerisme
In de afgelopen jaren is de populariteit van Amsterdam als toeristische trekpleister
explosief toegenomen. De Jonge Democraten Amsterdam zijn van mening dat toerisme
een belangrijke factor is voor de voorspoedige economische positie van de stad. Toch
mag deze inkomstenbron niet belangrijker gemaakt worden dan de leefbaarheid en het
unieke karakter van de stad. Goede oplossingen hiervoor zijn het verhogen van de
toeristenbelasting en een betere spreiding van toeristen over zowel de stad als de
regio. Het verder verminderen van overlast in de historische binnenstad moet daarin
prioriteit zijn.
Toerisme brengt veel negatieve externaliteiten met zich mee, zo veroorzaken toeristen
helaas veel (geluids-)overlast voor bewoners van de binnenstad en nemen ze een groot
deel van de publieke ruimte in beslag. Toerisme verbieden is natuurlijk geen optie. In
plaats daarvan zijn de Jonge Democraten Amsterdam voorstanders van het drastisch
verhogen van de toeristenbelasting. De maatschappelijke kosten van toerisme in (de
binnenstad van) Amsterdam worden momenteel bij lange na niet gedekt door deze
belasting, en het biedt een kans om belastingen betaald door Amsterdammers te
verlagen.
De Jonge Democraten Amsterdam zijn ook voorstander om waar mogelijk toeristische
attracties te verplaatsen naar de buitenwijken van de stad. Ook hotels en andere
verblijflocaties moeten gelijkmatig
over de stad verdeeld worden: Het is onwenselijk dat bepaalde buurten alleen nog
maar uit hotels bestaan, en de gemeente houdt hiermee rekening bij het verstrekken
van vergunningen. De Jonge

Democraten Amsterdam ondersteunt de hotelstop die ervoor
zorgt dat er geen nieuwe hotels meer binnen de Ring geopend
mogen worden. Naast dat deze stap voor meer spreiding van
toeristen over
de stad zorgt, komen er meer panden beschikbaar die voor andere doeleinden gebruikt
kunnen worden. Daarnaast pleiten wij voor een hogere toeristenbelasting voor
toeristen die alsnog in een hotel binnen de Ring verblijven.
Woningverhuur via websites als Airbnb zorgt naast de grote overlast voor
omwonenden ook voor een nog grotere krapte op de woningmarkt. Steeds meer
woningen worden primair gebruikt voor de verhuur aan toeristen. De Jonge
Democraten Amsterdam zijn van mening dat in principe een ieder de vrijheid moet
krijgen om zijn eigen bezit te verhuren aan derden, mits anderen hier geen last van
ondervinden. Daarom zijn wij principieel tegenstander van een algemeen verbod op
websites als AirBnB, en bestrijden we overlast liever door het verhogen van
belastingen. Beperkingen in de maximale duur en hoeveelheid woningen die men als
particulier mag verhuren zouden als laatste redmiddel moeten dienen. Om dit actief te
kunnen handhaven zou de gemeente meer armslag moeten krijgen op het gebied van
handhavers en mogelijke straffen. Daarnaast is het belangrijk om de overlast van het
seks- en drugstoerisme zo gering mogelijk te maken. De stad Amsterdam moet in
samenwerking met coffeeshops erop toezien dat problemen met betrekking tot
drugsgebruik onder toeristen beperkt blijven. De bierfiets en andere toeristische
attracties die voor veel overlast voor omwonende zorgen moeten actief door de
gemeente verboden worden.
De Jonge Democraten Amsterdam zijn daarom voorstander van:
● Het in stand houden van de toeristische trekpleister die Amsterdam is, maar
toeristen zoveel mogelijk over de stad en regio proberen te verdelen ter ontlasting van
de historische binnenstad.
● De bouwstop van nieuwe hotels binnen de Ring, zodat deze panden een andere
bestemming kunnen krijgen en toeristen die toch binnen de Ring in een hotel willen via
toeristenbelasting zwaarder belasten.
● Het uit principe niet verbieden van websites als AirBnB, maar wel beperkende
maatregelen zoals maximaal 30 dagen verhuren en een verbod op verhuren als bedrijf
doorvoeren.
● Het samenwerken van de gemeente en coffeeshophouders om de drugsproblematiek
onder toeristen tot een minimum te beperken.

Duurzaamheid
4.1 Duurzaamheid
Om aan het klimaatverdrag van Parijs te kunnen voldoen zullen er veranderingen
plaats moeten vinden in onze dagelijkse gang van zaken. De Jonge Democraten
Amsterdam vinden dat iedereen een bijdrage moet leveren om de doelen van Parijs te
kunnen halen, zonder dat de kwaliteit van leven drastisch omlaag gaat. Daarbij moet
het uitgangspunt zijn dat de grootste rekening bij de grootste vervuilers liggen, oftewel
de vervuiler betaalt. Dit principe zou niet alleen voor bedrijven moeten gelden, maar
ook voor particulieren De makkelijkste manier om dit vorm te geven is door
vervuilende opties duurder en daarmee onaantrekkelijker te maken. Dat kan
bijvoorbeeld door producten met plastic verpakkingen duurder te maken of het
gebruik van de auto duurder te maken door via de provincie opcenten op het
autogebruik te heffen. Dit geld kan vervolgens weer gebruikt worden voor duurzame
oplossingen.
De Jonge Democraten Amsterdam realiseren zich dat een ieder een bijdrage moet
leveren om klimaat neutraler te gaan leven. De overheid als geheel zou hier een
coördinerende rol in moeten vervullen, waarbij er een grotere rol weggelegd is voor
het Rijk en de Provincies dan voor de individuele gemeenten. Het Rijk en de Provincies
dienen erop te waken dat individuele gemeenten elkaar niet in de weg zitten maar juist
elkaar ondersteunen in de diverse duurzame oplossingen. Alleen middels intensieve
samenwerking kunnen de doelen van Parijs daadwerkelijk gehaald worden.
De Jonge Democraten Amsterdam juichen de duurzame maatregelen die de gemeente
Amsterdam neemt tegen het gebruik van gas van harte toe. Om deze aarde in een
leefbare status door te geven aan toekomstige generaties is het zaak dat de
afhankelijkheid van fossiele brandstoffen tot een minimum beperkt wordt. Wel moeten
we waakzaam zijn voor verkeerde redevoeringen om deze duurzame maatregelen door
te voeren. Zo is het een misvatting dat we van het gas af moeten omdat het spoedig op
zal zijn, maar omdat er relatief veel CO2 vrijkomt bij het gebruik van gas ten opzichte
van wind-, zonne- of kernenergie.
Ondanks steeds meer publieke weerstand is het gebruik van plastic de afgelopen jaren
niet aanzienlijk gedaald. De Jonge Democraten Amsterdam vinden dat supermarkten
en andere winkels actief moeten heroverwegen of een plastic verpakking voor een
specifiek product noodzakelijk is. Daarnaast zou de gemeente Amsterdam een
voortrekkersrol moeten nemen in het gebruik van circulaire producten en gebouwen.
Door de opkomst van circulaire oplossingen werken we naar een wereld waar afval niet
meer bestaat en alles in een andere vorm hergebruikt kan worden. Dit is een beweging
die de Jonge Democraten Amsterdam toejuicht. Zo wordt het afval van vandaag de
grondstof van morgen.
De Jonge Democraten Amsterdam zijn daarom voorstander van:

•

•
•

•

Een bijdrage van iedereen om te werken aan een leefbare
aarde voor toekomstige generaties, waarbij de grootste
vervuiler de grootste rekening krijg, bijvoorbeeld door
gebruik van plastic duurder te maken of het autogebruik middels provinciale
opcenten duurder te maken.
Een overheid die de leiding neemt in de diverse duurzame transities, waarbij een
grotere, coördinerende rol weggelegd is voor het Rijk en de provincies.
De duurzame stappen die de gemeente Amsterdam neemt ten opzichte van
bijvoorbeeld het gebruik van gas, zolang daar de juiste argumentatie en
redevoering voor gebruikt worden.
Minder gebruik van plastic en meer toewerken naar circulaire oplossingen zodat
het afval van vandaag de grondstof voor morgen gaat vormen.

Economie
5.1 Economie
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 het budget optimaal wordt benut voor gezondheidszorg, sociale
zekerheden, huisvesting en onderwijs. Maar wij zetten ons niet alleen in voor de
Amsterdamse welvaart op lokaal en regionaal niveau. De Jonge Democraten
Amsterdam onderkennen het belang van globalisering en de rol van Amsterdam als
wereldstad en internationale handelshaven.
Om deze doelen te behartigen, staan voor de Jonge Democraten Amsterdam drie
uitgangspunten centraal:
•

•

•

De arbeidsmarkt te flexibiliseren, om mee te kunnen gaan met de
ontwikkelingen in de economische markt. Zodat ondernemerschap en innovatie
de ruimte krijgen.
Een gunstig internationaal vestigingsklimaat in Amsterdam creëren voor
internationale bedrijven en een prettige woon- en werksfeer voor expats. Dit is
ten gunsten 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.
Waarbij de gemeente een duwtje in de rug geeft, indien nodig, maar waarbij de
vrijheid en verantwoordelijkheid bij de burger ligt.

5.1 Ondernemersklimaat

5.1.1 Bureaucratie en deregulering
Vanuit de sociaalliberale visie van de Jonge Democraten
Amsterdam, pleiten wij voor een transparante informatievoorziening vanuit de
gemeente naar ondernemingen toe. Om beginnende entrepreneurs en ondernemers
een mooie start te geven, is het belangrijk om de juridische procedures eenvoudiger en
doeltreffender te maken. Regelingen limiteert in veel gevallen de handelsmarkt en
dienen lang niet altijd het doel waarvoor zij ooit zijn opgesteld. Derhalve pleitten wij
voor deregulering waar mogelijk en regulering alleen daar waar nodig.
Nederland is een Midden en Klein Bedrijf (MKB)-land en wij hebben vele economische
voordelen te danken aan entrepreneurs in 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, achten wij dat belastingversoepeling en meer vrijstellingen voor MKB-ers
m.b.t. belastinglasten doeltreffende maatregelen zijn.

5.1.2 Netwerkeconomie
Amsterdam is van oudsher een internationale handelsstad. De Jonge Democraten zijn
voorstander van een sterke internationale handelspositie voor de stad Amsterdam.
Door het stimuleren van bedrijfsverzamelgebouwen worden er nieuwe
vestigingsplekken voor grote en kleine bedrijven gevormd. Dit zijn ook prachtige
plekken waar verschillende industrieën bijeenkomen en kunnen netwerken. Hierbij
moet het investeren in een goede infrastructuur de basis vormen.
Daarbij willen wij dat Amsterdam een prettige woonplaats blijft voor expats. Daarom
zien wij het belang van investeringen in het openbaar vervoer en het verstrekken van
gratis WiFi door heel Amsterdam. Dit zijn voorzieningen die in andere wereldsteden al
jaren vanzelfsprekend zijn en waar Amsterdam nog stappen kan maken. 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.
5.2 Werk, Inkomen en Participatie

5.2.1 Kinderopvang
Door de hoge kosten van het stadsleven in Amsterdam, willen de Jonge
Democraten, alle ouders in Amsterdam ondersteunen.
Door de steeds flexibelere arbeidsmarkt, zijn goede kinderopvang mogelijkheden
nodig. Investeren in kinderopvang faciliteiten met voldoende en opgeleid
personeelsleden, zijn daarom een essentieel onderdeel van onze economie.

5.2.2 Bij- en omscholing
Om een flexibele arbeidsmarkt te realiseren is goede bij- en
omscholing noodzakelijk. Werkelozen zullen gemakkelijker aan een baan komen.
Tevens zullen de vele openstaande vacatures worden ingevuld door geschoolde
arbeidskrachten. Dit stimuleert een flexibele arbeidsmarkt.

5.2.3 24/7 economie
Net als de wereld economie, 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.

Volksgezondheid
De Jonge Democraten Amsterdam hebben een liberale visie op de gezondheidszorg in
Amsterdam. We pleiten ervoor om de burger niet te beperken in zijn gedrag en
zorgconsumptie, maar juist de keuzevrijheid van zorg te vergroten. Wij zien een sterke
rol voor de gemeente in het waarborgen van de kwaliteit van zorg en in het geven van
voorlichting over gezond gedrag.
6.1 Toegankelijkheid voor alle culturele groepen
De Jonge Democraten Amsterdam vinden dat de tolk niet mag verdwijnen uit de
gezondheidszorg. In de zorg heeft integratie van culturele minderheden niet de
hoogste prioriteit. Het is de zorgplicht van de arts of behandelaar om te zorgen dat de
patiënt begrijpt wat de behandeling inhoudt. Bovendien voorkomt wederzijds begrip
grote gevaren voor de volksgezondheid. De Jonge Democraten Amsterdam pleiten
daarom dat vergoeding voor tolk- en 15 vertaaldiensten behouden moeten blijven.
Desnoods moet de gemeente Amsterdam deze kosten voor zijn rekening nemen.
Daarnaast pleiten de Jonge Democraten Amsterdam ervoor om in medische
opleidingen meer aandacht te besteden aan de omgang met specifieke problemen die
kunnen optreden door interculturele verschillen tussen zorgverleners en patiënt.
6.2 Seksuele gezondheid en voortplanting

6.2.1 seksuele voorlichting
Amsterdam moet haar reputatie als progressieve stad eer aan doen
en een voorbeeldfunctie innemen als het gaat om seksuele
gezondheid en bespreekbaarheid. De stad is berucht om de prostitutie, wat doorgaans
als een negatief fenomeen wordt gezien. Amsterdam doet er goed aan om de

prostitutie juist ook als schat van kennis te beschouwen die kan
worden overgebracht op jongeren. Amsterdam moet blijven
uitdragen dat seksualiteit bespreekbaar is door middel van
evenementen, zoals de gay-parade en de slettenmars, en door campagnes.
Bescherming tegen seksueel overdraagbare aandoeningen en ongewenste
zwangerschap. Wij als Jonge Democraten Amsterdam vinden dat condooms goed en
goedkoop beschikbaar moeten zijn. Op middelbare scholen moeten meer
condoomautomaten worden geplaatst. De Jonge Democraten Amsterdam pleiten voor
vestigingen van de GGD op meerdere plekken in de stad, waar op SOA’s en
zwangerschap getest kan worden. Ook moeten deze vestigingen advies kunnen bieden
bij ongewilde zwangerschap en seksueel misbruik.

6.2.2 vertrouwenspersonen
Vertrouwenspersonen op middelbare scholen moeten goed worden voorgelicht over
problemen die specifiek in Amsterdam vaak voorkomen. Zo moeten ze een cursus
volgen over de alarmsignalen van eerwraak, seksueel misbruik, uitbuiting door
loverboys en uithuwelijking. Ook moet hen worden 65 geleerd hoe hiermee om te gaan,
omdat verkeerd handelen ernstige gevolgen kan hebben. Op scholen waar veel Turkse
en Marokkaanse leerlingen zitten, moet worden gewaakt voor een
vertrouwenspersoon die uit dezelfde gemeenschap van deze leerlingen komt, omdat de
leerlingen vaak bang zijn dat hun probleem binnen hun culturele gemeenschap niet
geheim blijft. Vruchtbaarheidspreservatie 70 Eicellen invriezen is een recht dat iedere
vrouw in Nederland tot haar beschikking zou moeten hebben. Omdat Amsterdam als
een van de eerste steden deze behandeling aanbiedt, vinden de 14 Jonge Democraten
Amsterdam dat de gemeente hier een voortrekkersrol in moet spelen door vrouwen
goed voor te lichten over de risico’s en de slagingskansen van de behandeling.
6.3 Drugsbeleid

6.3.1 Roken
Om mensen de vrijheid te gunnen om kroegen te bezoeken zonder last te hebben van
sigarettenrook zijn de Jonge Democraten Amsterdam voorstander van een strenge
handhaving van het rookverbod in de horeca.

6.3.2 Softdrugs
De Jonge Democraten Amsterdam zijn van mening dat softdrugs legaal verkrijgbaar
moeten zijn voor meerderjarigen. Ook willen zij dat de productie en het transport
gelegaliseerd zou moeten worden. Zolang het landelijk beleid dit niet toestaat, streven
de Jonge Democraten Amsterdam ernaar dat de gemeente drugs gaat produceren om
te verkopen aan de coffeeshops. Dit moet er voor zorgen dat de problemen rond de
productie en handel in softdrugs worden weggenomen en de beroemde kwaliteit van
Amsterdamse wiet wordt gegarandeerd. De Jonge Democraten Amsterdam verzetten
zich tegen pasjes voor de coffeeshops omdat dit het softdruggebruik van buitenlanders

in de illegaliteit zou drijven. Dit is slecht voor de veiligheid van de
openbare ruimte en voor het tolerante imago van de stad
Amsterdam. Naast de invoering van de wietpas zijn de Jonge
Democraten Amsterdam ook tegen de ‘verscherping’ van het beleid ten aanzien van de
minimumafstand tussen coffeeshops en scholen. Dit zorgt ervoor dat een aanzienlijk
deel van de coffeeshops gedwongen moet verdwijnen en tast de ondernemersvrijheid
aan.

6.3.3 Harddrugs
De Jonge Democraten Amsterdam realiseren zich dat het gebruik van harddrugs
schadelijk is voor de gezondheid. Het gebruik van harddrugs is dan ook niet normaal en
zou ook niet als zodanig gezien moeten worden. Toch zou elk individu zelf de afweging
moeten kunnen maken of zij wel of geen harddrugs willen gebruiken. Daarom streven
wij naar een toleranter beleid waarbij gebruiker wel strafbaar is, maar niet vervolgd
wordt.

6.3.4 Heroïneverstrekking
Het is wenselijk om als gemeente opiaten te verschaffen aan chronische
heroïneverslaafden die er bij herhaalde pogingen niet in zijn geslaagd om af te kicken.
In Amsterdam vormt harddrugsgebruik voor een relatief kleine groep mensen een
groot probleem voor de gezondheid. Van de heroïnegebruikers is een groot deel sociaal
gemarginaliseerd door een psychiatrische ziekte, criminele activiteiten zoals diefstal,
een overlast gevende levensstijl of een instabiele woonsituatie. Bij heroïnegebruik in
normale doseringen (in plaats van een overdosis) is de bijbehorende levensstijl
schadelijker dan de heroïne zelf. Bij de opiatenverschaffing heeft methadon de
voorkeur. Voor de verslaafden die toch blijven terugvallen pleiten de Jonge
Democraten Amsterdam ervoor om naast de methadon heroïne te verstrekken, omdat
ook deze hardnekkig verslaafden een menswaardig bestaan gegund is. Door
verstrekking van heroïne kan de kwaliteit beter worden gewaarborgd en kan de
gemeente effectiever medische zorg en voorlichting bieden. Bovendien kunnen de
gebruikers onder begeleiding de heroïne tot zich nemen, zodat ze dit niet in het
openbaar doen en er op kan worden toegezien dat schone naalden worden gebruikt ter
preventie van infecties zoals HIV.
6.4 Ouderdom
In Amsterdam wordt de groeiende eenzaamheid van ouderen een steeds groter
probleem. De Jonge Democraten Amsterdam streven naar een persoonlijke aanpak om
eenzaamheid te verminderen. Dit kan gedaan worden door het creëren van
intensievere contactmomenten tussen ouderen en hun directe omgeving. Ouderen
kunnen gestimuleerd worden om deel te nemen aan diverse activiteiten, die door de
gemeente aangeboden worden. Tevens moet het voor ouderen mogelijk zijn om mee te
gaan met de veranderende tijd, door kennis te kunnen maken de veranderende
technologie. Buiten de groepsactiviteiten van bijvoorbeeld ouderencentra moet er ook

aandacht zijn voor het individu. Waar het voor de directe
omgeving niet mogelijk is om bij te springen is een grote rol
weggelegd voor vrijwilligers, die deze aandacht kunnen
bewerkstelligen.

Veiligheid
7.1 Veiligheid
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 kosten gaan van alle vrijheid en privacy. Wij vinden dat mensen die de wet
overtreden aangepakt moeten worden. Echter, het dient zo te worden ontworpen dat
het bonafide deel van de samenleving hier geen onevenwichtige hinder van ondervindt.
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. Ons voornaamste uitgangspunt 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.
Diversiteit en Asielbeleid
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
Amsterdam waar een plek is voor een ieder, ongeacht waar je wieg heeft gestaan. 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 en Participatie
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 genders. Elk individu
verdient dezelfde kansen in zijn of haar leven, maar is wel zelf verantwoordelijk voor
het grijpen van deze kansen.
Aan mensen met een handicap moet door zowel de overheid als het bedrijfsleven 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 een ieder die door een handicap beperkt
wordt alsnog mee kan doen.
8.2 Asielbeleid
De gemeente Amsterdam dient waar mogelijk migranten een plek te geven in onze
stad. Echter, mag dit nooit ten koste gaan van de overige Amsterdammers. Zo mag het
niet zo zijn dat migranten voorrang krijgen op de al extreem krappe woningmarkt van
Amsterdam. Oplossingen om hen toch te huisvesten zijn bijvoorbeeld het ombouwen
van oude kantoorpanden naar tijdelijke woonruimte of een project als in de
Riekerhaven, waar studenten en migranten in tijdelijke woningen samenleven. Deze
oplossing zorgt naast huisvesting ook nog voor een makkelijkere integratie in de
samenleving.
De landelijke overheid moet het voortouw nemen in de integratie van migranten 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 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,
levensovertuiging, geaardheid welkom is, mits hij hetzelfde respect voor andere
kan opbrengen.
Een overheid die participatie van mensen met een handicap zoveel mogelijk
ondersteunt.
De opvang van migranten in de stad Amsterdam, mits deze opvang niet ten
koste gaat van de huidige Amsterdammers.
Het uitbreiden van projecten als de Riekerhaven, waar migranten en studenten
samen wonen en samen optrekken.
Integratie via het verenigingsleven door migranten en organisaties te
stimuleren om hierin samen te komen.

Sociale Zekerheid en Werk
9.1 Sociale zekerheid
Inmiddels zijn we de financiële malaise van de afgelopen jaren definitief ten boven
gekomen. De economie trekt weer aan, de werkloosheid daalt en het aantal
beschikbare vacatures stijgt enorm. Toch profiteert nog niet iedereen van de
verbeterde situatie. 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 participeren.
De Jonge Democraten Amsterdam zijn van mening dat armoedebeleid altijd gericht
moet zijn op het zoeken naar structurele oplossingen. Iemand helpen bij het aflossen
van zijn schulden of het ondersteunen middels een financiële bijdrage is niet
voldoende. Het Amsterdamse armoedebeleid moet altijd gericht zijn op het helpen
voorkomen van nieuwe schulden of het overdragen van armoede van generatie op
generatie.
De Jonge Democraten Amsterdam constateren dat voor veel mensen met financiële
problemen het gaan zoeken naar de juiste hulp vaak nog een drempel vormt. Hierbij
spelen factoren als schaamte zeker een rol, maar ook de hoeveelheid verschillende
regelingen die de gemeente Amsterdam aanbiedt zorgen voor extra drempels. De
Jonge Democraten Amsterdam ondersteunen dan ook het voorstel van D66
Amsterdam om dit systeem te versimpelen en alle regelingen te bundelen tot één
armoedebudget. In dit nieuwe systeem bekijkt de aanvrager samen met een
medewerker van de gemeente welke regeling het beste bij zijn situatie past, in plaats
van dat de aanvrager zelf op zoek moet naar een regeling.
Het verrichten van werk moet financieel altijd meer opleveren dan ondersteuning
vanuit de overheid. Hierdoor worden mensen geprikkeld om op zoek te gaan naar
werk. Naast de voldoening die werk oplevert, zorgt het hebben van werk ook voor
verdere economische groei en levert het de gemeente meer op. Helaas is het nog vaak
het geval dat bijstand aantrekkelijker is dan een betaalde baan. Dat komt onder andere
doordat de gemeente 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 af te
bouwen zodat werken meer oplevert dan in de bijstand zitten.
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 niet direct stopzetten van financiële ondersteuning bij
het vinden van werk, zodat werken voor elk individu meer
oplevert dan in de bijstand blijven hangen. 9.2 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 aan de orde van de dag. De Jonge Democraten
Amsterdam vinden dat bedrijven die systematisch discrimineren bij het aannemen van
mensen door de gemeente aangepakt moeten worden en in het uiterste geval op een
zwarte lijst geplaatst dienen te worden.
De Jonge Democraten Amsterdam zijn tegen het invoeren van quota om bedrijven te
dwingen om specifieke groepen aan te nemen. Een vacature dient altijd ingevuld te
worden door de sollicitant die het beste binnen het gezochte profiel past. Daarbij
maakt geslacht, afkomst, geaardheid of beperking vanzelfsprekend niet uit. Een quota
werkt omgekeerde discriminatie in de hand, aangezien iemand mede vanwege een
andere factor dan specifieke kwaliteit aangenomen wordt. Mocht een bedrijf alsnog
aantoonbaar iemand niet geselecteerd hebben aan de hand van een andere factor dan
kwaliteit, dan dient de gemeente deze organisatie bijvoorbeeld te weren bij
aanbestedingen of de naam publiekelijk bekend te maken.
Door de globalisering en de verdergaande robotisering van het werk veranderd de
arbeidsmarkt snel. Dit brengt onzekerheden voor de toekomst: voor zowel de huidige
werknemers als voor de werknemers van de toekomst. Bestaan de banen waartoe wij
nu opleiden in de toekomst nog wel? 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.
Veel jongeren werken naast hun opleiding om een extra zakcentje te verdienen. Daarbij
doen zij (vaak) hetzelfde werk als volwassenen, maar krijgen hier minder voor betaald.
De Jonge Democraten Amsterdam zijn van mening dat iemand die hetzelfde werk
levert als een meerderjarig iemand hier een gelijkwaardige beloning voor dient te
ontvangen. Werkgevers dienen personeel te belonen aan de hand van geleverde
prestaties en zouden niet minder mogen uitbetalen vanwege iemands leeftijd. Echter
zou het verder verlagen van de leeftijd voor het ontvangen van volwassenenloon naar
18 jaar ervoor zorgen dat jongeren minder gemakkelijk aan werk zouden kunnen
komen, aangezien werknemers sollicitanten niet beoordelen op leeftijd maar op
opleiding en ervaring. Daarom zijn de Jonge Democraten Amsterdam tegen het verder
verlagen van de leeftijd voor het ontvangen van volwassenenloon naar 18 jaar. De
Jonge Democraten Amsterdam zijn daarom voorstander van:

•

Het tegenhouden van quota’s die bedrijven of de
gemeente dwingen om specifieke groepen aan te nemen,
aangezien deze omgekeerde discriminatie in de hand
werken.

•

Het aannemen van sollicitanten puur baseren op kwaliteit, opleiding of ervaring
en bedrijven die andere, discriminerende factoren gebruiken voortaan te weren
bij aanbestedingen of hun naam publiekelijk bekend te maken.
Het niet verder verlagen van de leeftijd van het ontvangen van volwassenenloon
naar 18 jaar, aangezien als gevolg er minder beschikbare arbeidsplekken voor
jongeren zullen zijn.

•

Kunst, Cultuur en Media
10.1 Kunst, Cultuur en Media
Kunst, cultuur en media zijn fundamentele onderdelen binnen een democratie en
daarom van een enorm grote waarde voor onze maatschappij. Waar deze essentiële
driehoek nog vaak wordt onderschat, beschouwen de Jonge Democraten Amsterdam
kunst, cultuur en media als van groot belang voor onze samenleving waar alle burgers
toegang tot horen hebben. Ze stimuleren eigenschappen die voor een ieder zijn
ontwikkeling niet uit te sluiten zijn zoals creativiteit, een kritische individuele kijk,
nieuwsgierigheid en authenticiteit. De JDA ziet het als een noodzakelijk goed dat
iedereen diverse en representatieve kunst, cultuur en media tot zijn of haar
beschikking heeft om geëngageerd te blijven.
Ondanks de progressief liberale visie, zijn de Jonge Democraten zich ervan bewust dat
de kunst- en cultuursector zichzelf niet altijd staande kan houden, vanwege het
voorkomende gebrek aan erkenning van de cruciale waarde ervan. Daarom pleiten de
Jonge Democraten voor een structurele brede financiering vanuit de gemeente die de
aanraking van burgers met kunst en cultuur en de toekomst hiervan waarborgt, of
sterker nog, stimuleert. Iedereen moet in aanraking kunnen komen met kunst en
cultuur. Uitdaging en representatie zijn daarbij kernwaarden, zodat iedereen de kans
krijgt om getriggerd te worden door kunst en cultuur en/of zelf tot actie over te kunnen
gaan. Een flexibele overheid is daarom van belang, want de samenleving is constant in
transitie en de kunst- en cultuursector reageert hier als een van de eersten op.
Amsterdam heeft een imago als bloeiende kunst- en cultuurstad en dat moeten we zien
te behouden.
De Jonge Democraten Amsterdam pleiten ervoor om de gelden voor kunst 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. De
Jonge Democraten stellen daarom voor om een commissie samen te stellen van
mensen uit verschillende kunst- en cultuurdisciplines, om als adviesraad te dienen wat

betreft het te verdelen subsidiebudget. De verschillende
gebieden zijn: topinstellingen, opdrachten, projectenaanvragen
en kleinschaligere instellingen/nieuwe makers. Topwerken als de
Stadsschouwburg en het Concertgebouw vormen het fundament van de kunst- en
cultuursector van Amsterdam en het opstapje voor bezoekers om zich verder te
verdiepen in het bruisende kunstleven van Amsterdam. Ondanks dat het
vanzelfsprekend is dat deze instanties gefinancierd worden is het ook interessant om
te onderzoeken in hoeverre deze instellingen zichzelf staande kunnen houden. Voor de
gemeente zijn er ontzettend veel mogelijkheden om gebruik te maken van kunst en
cultuur voor diverse gelegenheden, welke uiteraard onderzocht en benut moeten
kunnen worden in de vorm van gefinancierde opdrachten. Het is belangrijk dat
kunstenaars zelf ook het initiatief kunnen nemen door projecten te starten om de
kunstsector levendig te houden. Niet enkel winstgevende instanties, maar ook
kleinschaligere instellingen en met name nieuwe makers moeten de kans krijgen om
zich te ontplooien. Niet alleen dient dit budget als een opstapje voor deze kunstenaars,
maar zij dragen ook op een innovatieve manier bij aan het divers en bloeiend houden
van het kunst- en cultuurleven van Amsterdam. De Jonge Democraten Amsterdam
roepen ook op om verder te kijken dan de beurs. Kunst en cultuur zijn 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. Het vullen van lege
gebouwen met culturele activiteiten is een win-win situatie: de kunstenaars besparen
op de kosten voor het huisvesten van de activiteiten, de vastgoedeigenaren zien hun
bezit in waarde stijgen. 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
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 Amsterdam juichen ondernemerschap toe, ook bij kunstenaars.
De Jonge Democraten Amsterdam staan positief tegenover initiatieven die
ondernemerschap binnen de kunsten stimuleren. De Jonge Democraten pleiten er
daarom voor ondernemerschap binnen de kunsten een vast vak moet worden op
kunstvakopleidingen om ook de nieuwe generatie kunstenaars goed voorbereid het
kunstcircuit in te kunnen sturen.
Media is van een onschatbaar grote waarde voor een democratische samenleving.
Burgers moeten de mogelijkheid hebben om informatie te kunnen verwerven en/of te
delen, om zo op de hoogte te blijven van de actuele gebeurtenissen en om een eigen
mening en een actieve houding te kunnen hebben in de maatschappij. Sinds de opkomst
van sociale media is dit alles steeds gemakkelijker mogelijk, maar dat neemt niet weg
dat het ook potentiële gevaren met zich meebrengt waar zowel jong als oud goed over
voorgelicht moet worden. Betrouwbare en representatieve lokale media is minstens zo
belangrijk als landelijke media. Niet alleen om de gemeentelijke 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

de Amsterdamse Omroep, die de lokale nieuwsvoorziening op
een objectieve, onafhankelijke en kritische manier bij de burger
kan brengen.
De Jonge Democraten zijn daarom voorstander van:
•

De uitbreiding van het aanbod van de stadspas voor burgers met een lager
inkomen.

•

Naast de bestaande kunst gerelateerde organisaties, ruimte bieden aan de
ontwikkeling van nieuwe makers om zo een kosmopolitischer en
representatiever kunstaanbod te krijgen
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
Een studentenpas om het bezoeken van bijvoorbeeld theatervoorstelling een
stuk goedkoper en dus aantrekkelijker te maken
Het instellen van een raad bestaande uit vertegenwoordigers van de
verschillende kunst- en cultuurdisciplines die vanuit hun expertise advies
kunnen geven over het te besteden budget

•

•
•

