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Onderwijs en wetenschap
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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 geeft onderwijs burgers de mogelijkheid zich te
emanciperen, het vormt kritische burgers en is daarom een voorwaarde voor een goed
functionerende democratie. Ten derde is het onderwijs een belangrijk middel om te voldoen aan
maatschappelijke en economische behoeften, onder andere op de arbeidsmarkt.
Een kwalitatief hoogwaardig onderwijssysteem is van groot maatschappelijk belang voor een
democratie, in het bijzonder in een maatschappij die in toenemende mate economisch afhankelijk is
van haar kennis. Hierbij is niet alleen technische en commerciële kennis van groot belang, maar ook
de algemene ontwikkeling en vorming van verantwoordelijke, kritische burgers. Wel dient de
overheid zich er rekenschap van geven dat het haar taak is te stimuleren, niet om te dicteren. Het
uitgangspunt moet dan ook een overheid zijn die haar burgers vertrouwt, en elk van hen de
mogelijkheid geeft zijn of haar talenten zo goed mogelijk te ontplooien.
1.1 Rol van de overheid
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. Dat betekent dat de overheid de leerplichtwet zeer streng handhaaft, en keuzevrijheid niet
verward wordt met de vrijheid om minder te leren.
Onderwijs is mensenwerk, en dat betekent dat het eindeloos vergroten van instellingen op de
werkvloer geen meerwaarde oplevert. Het is echter wel zaak het onderwijsbudget zo efficiënt
mogelijk te besteden. De Jonge Democraten Amsterdam juichen de ontwikkeling van de Brede
School dan ook toe, mits organisaties de menselijke maat niet ontstijgen. Een instelling van
hanteerbaar formaat geeft docenten, ouders en leerlingen de mogelijkheid om invloed op en
medezeggenschap in het bestuur te hebben, en zo verantwoordelijkheid te nemen voor de kwaliteit
van het onderwijs.
1.1.2 Bureaucratie en deregulering
Een docent moet lesgeven, onderwijsgeld moet naar onderwijs gaan. Helaas gaat een derde van de
werktijd van een docent op aan administratieve taken, en bestaat meer dan de helft 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 dan ook voor een harde reset. Alle administratieve taken
van het onderwijspersoneel moeten bekeken worden, en op nut en noodzaak gewogen worden. Het
streven moet zijn, dat een docent minimaal 80 procent van zijn of haar tijd aan lesgeven moet
kunnen besteden.
Wat betreft schaalvergroting roepen de Jonge Democraten Amsterdam op tot prudentie en
pragmatisme. Te lang is dogmatisch vastgehouden aan het idee dat groter beter is, maar kleine
klassen en gemengde scholen zijn niet altijd haalbaar. Elke situatie vraagt een andere oplossing, maar
de kwaliteit van onderwijs moet altijd leidend zijn.
1.2 Algemeen
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1.2.1 Bibliotheken
De bibliotheek is, ondanks de opkomst van digitale media, nog altijd 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. Aangezien deze kennisdeling
tegenwoordig meer en meer op internet plaatsvindt, verandert de rol die de bibliotheek speelt. De
rol van sociale ontmoetingsplaats is steeds belangrijker geworden. 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. Ook stimuleren bibliotheken de integratie van
niet-westerse allochtonen, en spelen zij een rol in het beheren en ontsluiten van de Nederlandse
literatuur. De gemeente moet bibliotheken dan ook blijven ondersteunen.
Bibliotheken lijken niet te ontkomen aan de bezuinigen die het gevolg zijn van de kredietcrisis. De
Jonge Democraten Amsterdam zijn niet op voorhand tegen het bezuinigen op bibliotheken. Daarbij
moet echter niet de kaasschaaf toegepast worden: liever één vestiging weg dan drie vestigingen
onder de maat. Ook aan de inkomstenkant valt te winnen: 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.
1.2.2 Toetsing
De toetsing van kennis heeft als doel om vast te stellen of een leerling of student voldoende kennis
en/of vaardigheden heeft. Dit gebeurt veelal door middel van de toekenning van een cijfer. Bij
belangrijke toetsen, zoals een CITO toets op de basisschool of een eindexamen van de middelbare
school wordt de toets door een onafhankelijk instituut opgesteld en volgens bepaalde voorschriften
afgenomen. Op deze manier wordt een onafhankelijk oordeel geveld over de capaciteiten van
degene die de toets maakt. Ervaring leert dat aan het resultaat van deze toetsen veel waarde wordt
gehecht. Het zou goed zijn deze wijze van toetsen op bredere schaal toe te passen, te beginnen bij de
basisscholen en hoogste opleidingsniveaus op middelbaar onderwijs en hoger onderwijs. Op deze
wijze wordt objectief het functioneren van docenten en studenten gemeten, aan de hand van vooraf
bepaalde criteria. Een soortgelijk systeem wordt in Denemarken op grote schaal succesvol toegepast.
1.2.3 Speciaal onderwijs
Speciaal onderwijs bestaat uit alle onderwijsvormen die afwijken van het reguliere onderwijs. Dit is
omdat het reguliere onderwijs niet geschikt is voor bepaalde mensen. Veelal wordt gesteld dat
speciaal onderwijs betrekking heeft op mensen die niet goed genoeg presteren op verscheidene
gebieden, die daardoor niet kunnen meekomen. Het speciaal onderwijs moet ook die mensen
bedienen voor wie het hoogste niveau niet uitdagend genoeg is, of die een dusdanig uniek talent
hebben voor bepaalde dingen die extra aandacht in het onderwijs verdienen.
Scholen moeten zelf aanvragen in kunnen dienen voor het ontwikkelen van speciaal onderwijsprojecten bij de gemeente. Methodes die op deze manier ontwikkeld worden, kunnen worden
gedeeld met andere scholen, zodat het principe van “best practices” breed toegepast kunnen
worden. Op deze manier wordt de verantwoordelijkheid voor het speciaal onderwijs bij de scholen
gelegd, en worden deze financieel gestimuleerd innovatief te zijn in het onderwijs op maat.
1.2.4 Bijzonder onderwijs
De Jonge Democraten Amsterdam zijn kritisch ten aanzien van bijzonder onderwijs. Onderwijs waarin
een levensbeschouwing 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
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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.
1.3 Lerarenopleidingen
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1.3.1 PABO in Amsterdam
De Jonge Democraten Amsterdam pleiten voor kwaliteitsverbetering in het basisonderwijs. De
kwaliteit van de basisschoolleraren laat momenteel ruimte over voor verbetering. 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 academisch geschoolde
basisschoolleraar gaat sensitief om met etnische, culturele en religieuze diversiteit. Als multiculturele
stad heeft Amsterdam hierbij veel baat. Waar Amsterdam als enige stad in Nederland twee
universiteiten heeft, zou de stad een voortrekkersrol moeten spelen in het verder ontwikkelen en
aanbieden van de academische PABO. De Jonge Democraten zijn daarom tegen een numerus fixus.
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.
1.4 Lager onderwijs
1.4.1 Inrichting van de school
Momenteel ligt de leeftijd waarop kinderen voor het eerst naar school gaan op vier jaar, en tot hun
twaalfde volgen zij dezelfde lessen. Op dat moment wordt voor het eerst onderscheid gemaakt
tussen verschillende niveaus, een enkel probleemgeval daargelaten. Het moet mogelijk worden om
meer onderscheid aan te brengen op basis van talenten van verschillende leerlingen. Daarnaast is de
kwaliteit van het onderwijs niet optimaal, met name op het gebied van rekenen. Een
geautomatiseerde onderwijsvorm waarbij ondersteuning van computers gebruikt wordt kan hiervoor
uitkomst bieden. Op deze manier behoeft het klassikaal onderwijs geen verdere aanpassing, en
kunnen klassen van gemengd niveau blijven bestaan.
Kleine scholen
Het streven is om scholen in het lager onderwijs klein te houden, dat wil zeggen maximaal twee
klassen per niveau. Wel is het van belang dat scholen die in elkaars omgeving bepaalde faciliteiten
kunnen delen, zoals een sportveld of sportzaal, dat ook te laten doen. Dit zorgt namelijk voor een
efficiënter schoolsysteem.

140

Brede 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.
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Voorscholen
Voorscholen zijn scholen waar peuters spelenderwijs voorbereid worden op de basisschool. Dit is
met name het geval voor peuters die nog niet geheel mee kunnen komen op het gebied van taal. De
4
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Jonge Democraten Amsterdam zijn voorstander van een verplichte voorschool voor jonge kinderen
tussen de 2 en de 4 jaar met een taalachterstand. Op het consultatiebureau zullen tests moeten
worden afgenomen bij kinderen van 2 om te signaleren of het taalniveau achterblijft. Een opgelopen
achterstand in de eerste jaren is op latere leeftijd moeilijk weg te werken en moet daarom zo snel
mogelijk gesignaleerd en bestreden worden.
Taalonderwijs
Goed taalonderwijs is onontbeerlijk voor het functioneren in de maatschappij. Achterstanden
moeten geprobeerd in een zo vroeg mogelijk stadium gesignaleerd te worden. Voorts dient alles in
het werk gesteld te worden om een eventuele achterstand voor aanvang van de middelbare
school weggewerkt te hebben.
1.5 Voortgezet onderwijs
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1.5.1 Lerarentekort
In Nederland, en in het bijzonder in Amsterdam en omgeving, is er een structureel lerarentekort. Dit
tekort is vooral van kwalitatieve aard. Een kwantitatieve oplossing biedt dan ook geen soelaas. De
Jonge Democraten Amsterdam pleiten voor het inzetten van studenten in het middelbaar onderwijs,
die kwalitatief hoogwaardige docenten ondersteunen in het lesgeven aan grotere klassen.
Gevorderde studenten hebben voldoende kennis en vaardigheden om leerlingen te ondersteunen.
Daarnaast kunnen zij de administratieve taken van leerkrachten voor een aanzienlijk deel
overnemen. 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.
Daarom moedigen de Jonge Democraten Amsterdam de bestaande initiatieven om studenten als
assistent in te zetten in het voortgezet onderwijs aan, en streven ze naar verdere ontwikkeling
hiervan. De Jonge Democraten Amsterdam pleiten voor voortzetting van de nu aflopende PAL- en
ECA-projecten – Persoonlijke Assistent van Leraren (landelijk) en Educatief CoAssistent (in
Amsterdam en Rotterdam) – die het mogelijk maakten voor scholen om subsidie aan te vragen voor
het aannemen van studenten. De gemeente dient dit te financieren met een structureel budget.
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1.5.2 Toegankelijkheid/Loting
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. Wanneer populaire scholen
niet kunnen voldoen aan de vraag, is loting het meest neutrale middel om leerlingen te selecteren.
Kandidaat-leerlingen van buiten Amsterdam mogen hierbij geen voordeel hebben boven leerlingen
uit de gemeente zelf, zoals nu het geval is.
Om te voorkomen dat scholen genoodzaakt zijn tot dergelijke maatregelen, steunen de Jonge
Democraten Amsterdam de gemeente in het aanmoedigen van deze scholen om meer ruimte te
maken voor nieuwe scholieren. Het ontwikkelen van dependances is hiervoor een oplossing, hoewel
dit leidt tot grotere schoolgemeenschappen. 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.
1.5.3 Inrichting van de school
De Jonge Democraten Amsterdam zijn van mening dat kleinere scholen de voorkeur verdienen
boven grotere gemeenschappen. Grote scholen kunnen op sommige terreinen efficiënter
functioneren, maar dit weegt niet op tegen de nadelen van de anonimiteit die dit met zich
meebrengt. Direct en persoonlijk contact tussen bestuurders, docenten en leerlingen is van groot
5
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belang voor inzicht in het functioneren van individuen, en zorgt voor de meest prettige werk- en
leeromgeving. Net als het basisonderwijs vormt ook het voortgezet onderwijs een belangrijk
onderdeel van de persoonlijke ontwikkeling, die breder is dan het opdoen van vakspecifieke kennis.
Daarom dient het beleid ten aanzien van de omvang van scholen zich niet uitsluitend te richten op de
consequenties voor de kosten per leerling, maar op de kwaliteit van het onderwijs en tevens op
bredere maatschappelijke factoren. Schoolgemeenschappen die verschillende opleidingen aanbieden
en daarmee de doorstroom hiertussen vergemakkelijken, hebben wel de voorkeur boven categorale
scholen. Daarom is het onwenselijk om deze scholen te forceren om het leerlingenaantal drastisch
terug te dringen, en moet het mogelijk en aantrekkelijk blijven voor scholen om verschillende
onderwijsniveaus naast elkaar te laten bestaan.
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1.5.4 Onderwijs op maat
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.
1.5.5 Gemengde scholen en spreidingsbeleid
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 sociaal-economische klasse. Recent 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.
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Spijbelaars
De overheid moet de ontwikkeling van kinderen veiligstellen. Dat betekent dat de leerplichtwet
scherp gehandhaafd dient te worden. De Jonge Democraten Amsterdam pleiten ervoor om het
zwaartepunt van de bestrijding van jeugdcriminaliteit bij de handhaving van de leerplichtwet te
leggen. Dit voorkomt dat jongeren, die beginnen als problematische spijbelaars, verder afdalen naar
crimineel gedrag. Door er op tijd bij te zijn biedt een goede aanpak deze jongeren bovendien kansen
die ze op eigen kracht wellicht niet hadden gegrepen. Hierbij moet gewaakt worden voor
overreactie. Elke puber mist weleens een les. De overheid moet pas ingrijpen op het moment dat
scholen een probleem signaleren en ouders en leerling niet zelf tot verbetering kunnen komen.
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Verantwoordelijkheid ouders
De verantwoordelijkheid voor de opvoeding van een kind ligt primair bij de ouders. Problemen met
een leerling worden dan ook zo veel mogelijk opgelost in de driehoek school-ouder-kind. Als dat niet
lukt, en de overheid er in de vorm van bijvoorbeeld een leerplichtambtenaar aan te pas moet komen,
6
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dan worden de ouders zoveel mogelijk bij de oplossing van de problematiek betrokken.
1.6 Middelbaar Beroepsonderwijs
Goed mbo-onderwijs is van essentieel belang voor onze maatschappij. Dit type onderwijs draagt bij
aan de algemene ontwikkeling, bevordering van burgerschap en een professionele beroepshouding.
De Jonge Democraten vinden dat individuele ontplooiing, door middel van talentontwikkeling,
leidraad moet zijn binnen dit type onderwijs.

Kwaliteit docenten
Goed onderwijs wordt verzorgd door goede docenten. Om de kwaliteit van het onderwijs te
waarborgen dienen er daarom uitsluitend bevoegde docenten voor de klas te staan. Zij-instromers in
het onderwijs moeten binnen twee jaar een pedagogische aantekening halen. Startende docenten
krijgen extra begeleiding van ervaren docenten die een opleiding tot coach gevolgd hebben.
Docenten dienen voldoende tijd en middelen te hebben om hun werkzaamheden uit te voeren. Om
dit te bereiken dient bij het vormen van klassen rekening gehouden te worden met het aantal
leerlingen. Dit kan per vak, docent, lesmethode en school verschillen. Daarom is het van belang dat
het formaat in overleg met de docenten wordt bepaald. Het is van belang dat docenten zich blijven
ontwikkelen om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen in de maatschappij en de daarbij behorende
verandering in de behoeften van studenten. Docenten moeten daarom de gelegenheid krijgen om
workshops en bijscholingscursussen te volgen.
Zorg en Begeleiding
Uitval op het mbo wordt voor een groot deel veroorzaakt door psychosociale factoren en
motivatieproblemen. Om dit te voorkomen en de student te kunnen ondersteunen, zijn persoonlijke
aandacht en begeleiding door mentoren of gespecialiseerde coaches noodzakelijk.
Leerlingen met een grotere ondersteuningsbehoefte, als gevolg van allerlei soorten handicaps en
leer- en gedragsproblemen, moeten ook toelaatbaar zijn op kleinschalige mbo’s . Mbo’s moeten
voldoende financiële middelen krijgen om deze leerlingen passende ondersteuning te kunnen
bieden.
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Doorstroming
Het moet voor mbo-studenten mogelijk zijn zich zo breed mogelijk te ontwikkelen. Daarom pleiten
de Jonge Democraten Amsterdam voor een flexibele doorstroom binnen de verschillende niveaus die
het mbo-onderwijs aanbiedt. Tevens achten wij mogelijkheden tot het versnellen en vertragen van
opleidingen als geschikte manieren om te kunnen differentiëren. Ook is het van belang dat
excellente leerlingen genoeg worden uitgedaagd om het uiterste van hun kunnen te tonen.
De Jonge Democraten Amsterdam vinden het een meerwaarde dat een opleiding op verschillende
instellingen gegeven wordt. Hierdoor kunnen instellingen andere accenten leggen. Dit bevordert de
diversiteit binnen de opleidingen en geeft studenten een breder kader waarbinnen zij zich kunnen
specialiseren. Een goede voorlichting is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat leerlingen zich bewust
zijn van het aanbod binnen verschillende studies. Het is daarom wenselijk dat er op het vmbo
uitgebreide aandacht wordt besteed aan vakkenpakketkeuze en studievoorlichting.
Controle op kwaliteit
De kwaliteit van het mbo-onderwijs wordt gecontroleerd door de onderwijsinspectie . Die kwaliteit
kan op verschillende manieren gemeten worden. De Jonge Democraten zijn van mening dat een
boetesysteem een negatief effect heeft op de kwaliteit van het onderwijs, omdat het risico op
versoepelen van normering of het aanpassen van de moeilijkheidsgraad van toetsing vergroot wordt.
Wij pleiten daarom voor een systeem waarin zwakke scholen verplicht worden om een bedrag te
investeren om de kwaliteit te verbeteren. De Jonge Democraten vinden daarom dat de
7

onderwijsinspectie wat betreft boetes uitdelen breder moet kijken dan naar alleen de resultaten van
de studenten.

300

305

Aansluiting op de arbeidsmarkt
MBO opleidingen zijn bij uitstek geschikt om jongeren doelgericht op te leiden voor een specifiek
beroep. Binnen de opleiding dient er daarom veel aandacht te zijn voor praktijkervaring en
aansluiting op de arbeidsmarkt. Deze aansluiting dient in de lespraktijk zichtbaar te zijn, maar ook op
het gebied van beleid en examinering. Stageplekken dienen vooral in de regio gezocht te worden en
studenten dienen bij hun stage zowel intern, door vakmensen, als extern, door docenten, begeleid te
worden.

Economie
5

10

Voor de Jonge Democraten Amsterdam staan drie uitgangspunten centraal om de bloei van de
Amsterdamse economie te garanderen. Ten eerste dient de overheid zichzelf pragmatisch op te
stellen en regeldruk te verminderen, om aan te sluiten bij de steeds meer flexible arbeidsmarkt van
deze stad. Om continuïteit in creativiteit en ondernemingsdrang te behouden, moet Amsterdam
bruisen. Ten tweede moet er een dienstverlenende overheid zijn ter ondersteuning van de
Amsterdamse netwerkeconomie. Hierbij speelt de internationale aantrekkingskracht een grote rol.
Voor buitenlandse bedrijven en expats moet Amsterdam een aantrekkelijke vestigingsplaats blijven.
Ten derde moet iedereen kunnen participeren, waarbij de overheid dient als springplank indien
nodig en als vangnet wanneer het echt niet anders kan.
2.1 Ondernemersklimaat
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2.1.1 Duurzaamheid
De Jonge Democraten Amsterdam vinden duurzaamheid en innovatie essentieel voor een stad als
Amsterdam om op termijn concurrerend te blijven. Duurzame en innovatieve ondernemers moeten
daarom door de gemeente gestimuleerd worden. Dit betekent niet dat de subsidiekraan open kan.
Groene ondernemers kunnen echter wel fiscaal gestimuleerd worden. De gemeente moet ook bij het
verhuren van panden die haar eigendom zijn de voorkeur geven aan innovatieve en groene
ondernemers. Tot slot vinden de Jonge Democraten Amsterdam dat er snel meer oplaadpalen
moeten komen voor elektrische auto’s en scooters (zie ook 5.2.2).
2.1.2 Bureaucratie en deregulering
De Jonge Democraten pleiten voor transparantie, flexibiliteit en snelle service bij de (lokale) overheid
ten opzichte van bedrijven. Een goed voorbeeld hiervan is een centraal ondernemersloket in
Amsterdam waar alle ondernemers bij terecht kunnen. Hier kunnen ondernemers terecht voor alle
zaken waar ze mee te maken hebben. Daarnaast streven de Jonge Democraten naar administratieve
lastenverlichting. Aanbestedingen van de overheid moeten ook gericht zijn op het MKB en ZZP’ers.
De juridische drempel voor het uitvoeren van overheidsprojecten moet verdwijnen en alle
ondernemers moeten in aanmerking kunnen komen. Dit draagt bij aan het vrijemarktprincipe en
zorgt voor een betere concurrentie tussen grote en kleine bedrijven.
2.1.3 Netwerkeconomie
In Amsterdam zijn in de laatste jaren meer en meer de bedrijfsverzamelgebouwen opgekomen. Dit
8
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zijn netwerkplaatsen die bijdragen aan de netwerkeconomie die de Jonge Democraten Amsterdam
voor ogen hebben in Amsterdam. Verder pleiten de Jonge Democraten Amsterdam voor gratis
draadloze internetverbindingen in de gehele binnenstad, inclusief bibliotheken en musea. Dit
bevordert het zakelijk verkeer en het is een goede manier om diversiteit in openbare ruimtes te
verwezenlijken. Amsterdam aantrekkelijk voor expats, wat volgens de Jonge Democraten behouden
moet worden en waar mogelijk versterkt.
2.2 Werk, Inkomen en Participatie
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2.2.1 Loonkostensubsidie
De Jonge Democraten Amsterdam pleiten voor het afbouwen van de loonkostensubsidie. Het is van
belang dat het aanbod op de arbeidsmarkt sterker wordt, en deze subsidie werkt dat juist niet in de
hand. Werkgevers dienen personeel aan te nemen op basis van hun kwaliteiten en niet op basis van
subsidies. Het geld dat bespaard wordt uit de loonkostensubsidie kan worden geïnvesteerd in bij- en
omscholing. Zo krijgt iedereen de gelegenheid zijn talenten te ontwikkelen en daarmee een sterk
aanbod op de arbeidsmarkt te creëren.
2.2.2 Kinderopvang
De JDA erkent dat goede zorg voor baby’s en peuters in het belang is van de gehele maatschappij.
Om die reden moet het voor alle Amsterdammers mogelijk zijn werk te combineren met zorg voor
kinderen, ongeacht de samenstelling van het gezin. Investeren in kinderopvang is daarvoor
essentieel. De Jonge Democraten Amsterdam zijn van mening dat het wegens de flexibele
arbeidsmarkt noodzakelijk is dat opvangtijden aangepast kunnen worden aan uiteenlopende
werktijden. De overheid dient het aanbod van goede kinderopvang te faciliteren en te stimuleren.
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2.2.3 Bij- en omscholing
Om een flexibele arbeidsmarkt te realiseren is goede bij- en omscholing noodzakelijk. Omgeschoolde
of bijgeschoolde werkzoekenden zijn aantrekkelijker voor werkgevers en zij verhogen de flexibiliteit
op de arbeidsmarkt. Dit punt staat verder uitgewerkt in het hoofdstuk Onderwijs.
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2.2.4 Sociale Zekerheid
De Jonge Democraten Amsterdam vinden het van het grootste van belang dat alle burgers
deelnemen aan het arbeidsproces. In de praktijk blijft er altijd een groep waarvoor het (tijdelijk) te
moeilijk is om het maatschappelijke tempo bij te benen. De JD vindt het belangrijk dat er wordt
geïnvesteerd in integratie en herintegratie op de arbeidsmarkt. Een uitkering mag alleen in zeer
uitzonderlijke gevallen een permanent karakter hebben.
2.2.5 24/7 economie
De Jonge Democraten Amsterdam zien dat Amsterdam zich aan het ontwikkelen is in een stad waar
elke dag van de week, en elk uur van die dagen activiteiten plaatsvinden. Amsterdam heeft ook een
infrastructuur die zich uitstekend leent voor een economie die nooit door dag of tijd stil komt te
staan. Daarom is het volgens de JDA in het belang van de stad om de winkeltijden vrij te geven, zodat
elke ondernemer zelf kan bepalen wanneer een faciliteit open hoort te zijn. De overheid kan niet
weten wat het beste is voor de ondernemer en klant, daarom moet hier vertrouwen in de vrije markt
het uitgangspunt zijn. Voor culturele en openbare instanties zoals bibliotheken en musea, maar ook
voor winkels en nachtclubs en bars moet er voornamelijk in de avonduren uitbreiding van de
openingstijden plaatsvinden.
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2.2.6 Schiphol
De Jonge Democraten Amsterdam pleiten voor een open visie ten aanzien van (toekomstige
uitbreiding van) Schiphol. Schiphol dient op een zo duurzaam mogelijke manier uit te breiden.
Daarbij kan worden gedacht aan uitbreiding bij de huidige locatie, maar tevens aan uitbreiding in de
regio Groot-Amsterdam, zoals bijvoorbeeld nabij Lelystad. Verder is de JD van mening dat de
gemeente Amsterdam de aandelen van Schiphol moet behouden, omdat Schiphol economisch en
maatschappelijk van groot belang is voor Amsterdam en omgeving. Privatisering werkt alleen als er
concurrentie is en die is er niet in Amsterdam en omgeving. Er is dus een sterke medezeggenschap
nodig van de gemeente Amsterdam om de belangen van omwonenden en belanghebbenden te
kunnen behartigen.

Kunst, Cultuur en Media
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3.1 Uitgangspunten
De JDA ziet kunst, cultuur en media als essentiële onderdelen van de maatschappij. Zij
vertegenwoordigen universele menselijke eigenschappen als creativiteit, reflectie, nieuwsgierigheid,
en zij inspireren onderlinge kritiek en dialoog. Vanwege deze meerwaarden staan zij in een goed
functionerende maatschappij op een hoog niveau en worden zij gedragen door zowel de burgers als
de (lokale) overheid. In deze visie is toegankelijkheid het kernpunt, omdat de maatschappij als geheel
slechts kan profiteren van de grote potentie wanneer zoveel mogelijk burgers, jong en oud, toegang
hebben tot de uitingen van deze segmenten. Flexibiliteit is de andere kernwaarde, want om optimaal
in te kunnen spelen op de wisselende omstandigheden dient de overheid zich flexibel op te stellen bij
het maken van beleid.
3.1.1 Kunst en Cultuur
Omdat de waarde van kunst zich niet makkelijk laat kapitaliseren, moet de overheid de kunst en
cultuur ondersteunen. Daarom pleiten de Jonge Democraten Amsterdam voor een levendige
kunstsector waarin toegankelijkheid centraal staat. De JDA pleit voor het behouden van de hoge
status die Amsterdam heeft als kunst en cultuurstad. Kunst dient slechts door de overheid te worden
gefinancierd wanneer zij een breed draagvlak heeft in de maatschappij, of wanneer zij aanvullend
en/of vernieuwend is.
3.1.2 Media
Objectieve en onafhankelijke nieuwsvoorziening is van cruciaal belang voor de lokale democratie. De
Jonge Democraten Amsterdam achten het bestaan van een Amsterdamse Omroep dan ook van
belang. De Jonge Democraten Amsterdam streven naar een pluriform medialandschap waarin
ontwikkelingen in de stad objectief, onafhankelijk en kritisch worden gevolgd. Toegankelijkheid staat
hierbij centraal, ongeacht het medium.
3.2 Toegankelijkheid
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3.2.1 Stadspas
De Jonge Democraten Amsterdam zijn voorstander van het aanbod van een Stadspas die kunst ,
10

maar ook sport en educatie toegankelijk maakt voor mensen met minder financiële armslag.
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3.3 Kunstsubsidies
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3.3.1 Verdeling
De Jonge Democraten Amsterdam pleiten ervoor om de gelden voor kunst in vier moten te verdelen:
topinstellingen, kunst-mkb en experiment, projectgelden en opdrachten. De Jonge Democraten
Amsterdam zien voor alle moten twee constanten: flexibiliteit en commitment. Er dient flexibel te
worden omgegaan met de wisselende omstandigheden binnen de sectoren door alle betrokken
partijen. Verder is het tevens van groot belang dat, waar mogelijk, op lange-termijn doelen zal
worden ingezet, om stabiliteit en vertrouwen op te wekken.
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Projectgelden
Projectgelden moeten door alle instellingen, zowel groot als klein, aangevraagd kunnen worden en
gehonoreerd worden door een commissie bestaande uit zowel experts als leken.
Kunst-mkb en experiment
De Amsterdamse cultuursector is beroemd vanwege haar vele kwalitatief hoogwaardige kleine
instellingen en initiatieven. Het is van zeer groot belang dat de gemeente juist de middenlaag actief
ondersteunt, zowel financieel als materieel. De Jonge Democraten Amsterdam onderschrijven het
belang van vernieuwend en aanvullend aanbod in deze sector.
Topwerken
Het Stedelijk, het Concertgebouw, de Stadsschouwburg: instanties die de belangrijkste werken uit
hun sector aanbieden. Hun voortbestaan is cruciaal voor de kunst en cultuur daaromheen. Zij
verdienen structurele ondersteuning van de gemeente. Deze moet zekerheid bieden aan de kunst en
onze cultuur. Het is van groot belang dat instanties het vermogen hebben tegen de private sector op
te kunnen, om zo bescherming te bieden tegen de grillen van de korte termijn. Grote werken hebben
een historisch en cultureel belang dat los staat van zaken als imago, toerisme en andere inkomsten.
Amsterdam is een stad waar het belang van kunst en cultuur voorrang heeft op de winst. De
gemeente moet hier langjarige toezeggingen over doen zodat een cultuurinstelling enig risico kan
nemen zonder in gevaar te komen. Dit behoort wel binnen maatschappelijk verantwoorde kaders te
blijven.
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Opdrachten
De Jonge Democraten Amsterdam pleiten ervoor om een deel van de kunstgelden voor
gemeentelijke opdrachten te reserveren. Zowel grote als kleine instellingen en individuen moeten
hier aanspraak op kunnen maken.
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3.3.2 Natura
De gemeente Amsterdam zal in haar ambities op gebied van kunst en cultuur op de grenzen van de
financiële mogelijkheden stuiten. De Jonge Democraten Amsterdam roepen dan 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
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kunst.
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3.3.3 Financiële randvoorwaarden
Wanneer een kunstinstelling financieel goed presteert en geld overhoudt, is het op dit moment niet
mogelijk om eventueel overgehouden subsidie terug te storten. De Jonge Democraten Amsterdam
willen dat dit onmiddellijk mogelijk gemaakt wordt, omdat de bestaande situatie efficiënt en
goedkoop werken bestraft.
Verder pleiten de Jonge Democraten Amsterdam ervoor om bij het verstrekken van kunstsubsidie
een dwingende verhouding op te leggen tussen de hoeveelheid geld die aan het primaire
arbeidsproces uitgegeven mag worden, ten opzichte van de overhead en personeel dat niet bijdraagt
aan het primaire arbeidsproces: het maken van kunst.
3.3.4 Cultureel ondernemerschap en mecenaat
De Jonge Democraten Amsterdam juichen ondernemerschap toe, ook bij kunstenaars. Het mecenaat
kan alleen met fiscale maatregelen gestimuleerd worden, maar crowdfunding wordt beter mogelijk
dankzij initiatieven als voordekunst.nl. De Jonge Democraten Amsterdam staan positief tegenover
dergelijke initiatieven, maar waarschuwen dat de markt de rol van kunstsubsidie nooit in zijn geheel
over zal kunnen nemen. Crowdfunding kan fungeren als aanvulling en uiteindelijk substituut voor
kortlopende subsidies, wanneer er wordt vastgesteld dat de geldstroom die kan worden gegenereerd
voldoende is, maar vanwege het tijdelijke karakter hiervan dienen de sector en de overheid zich
hierin flexibel op te stellen.

Volksgezondheid en sport
4.1
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Volksgezondheid

4.1.1 Uitgangspunten
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.
4.1.2 Toegankelijkheid voor alle culturele groepen
De Jonge Democraten Amsterdam denken dat zorg die op de burger is toegespitst het meest
effectief is. 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
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.
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4.1.3 Zelfstandige behandelcentra
De Jonge Democraten Amsterdam pleiten voor een systeem van gereguleerde marktwerking waarbij
we streven naar volledige keuzevrijheid van zorg voor de patiënt. Marktwerking in de zorg moet de
kwaliteit van zorg te verbeteren. Daarom streven de Jonge Democraten Amsterdam ernaar om
kwaliteitsonderzoeken naar de Amsterdamse zorginstellingen door zorgverzekeraars te stimuleren,
zodat patiënten zelf hun zorg kunnen kiezen uit een kwalitatief hoogwaardig aanbod.
Tevens pleiten de Jonge Democraten Amsterdam voor transparantie op de zorgmarkt. De opmars
van zelfstandige behandelcentra, ofwel de particuliere zorginstellingen, moet beteugeld worden
door
middel van kwaliteitseisen. Deze kwaliteitseisen richten zich op het medische vlak en voorzien
daarnaast in vereisten met betrekking tot multidisciplinaire samenwerking, informatievoorziening en
nazorg voor de patiënt.
Om de keuzevrijheid van zorg voor de patiënt te vergroten pleiten de Jonge Democraten Amsterdam
voor een hechtere samenwerking met andere gemeenten. Een hecht netwerk moet gecreëerd
worden waaraan de gemeente, zorgverzekeraars, patiënten en zorgaanbieders deelnemen.
Gezamenlijk dragen zij de verantwoordelijkheid voor de gezondheidszorg in Amsterdam. Deze
samenwerking beoogt voor iedere Amsterdamse burger de gewenste zorg aan te bieden.
4.1.4 Seksuele gezondheid en voortplanting
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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. In de eerste klas van de middelbare scholen van Amsterdam zou een enthousiaste
prostituee uitgenodigd kunnen worden om over zijn/haar beroep te vertellen en om uit te leggen
hoe seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA’s) en zwangerschappen voorkomen kunnen
worden. Ook kan eventueel aan de behoefte van de scholieren worden voldaan om te praten over de
leuke kanten van seks.
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.
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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
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
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
13

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.
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Perinatale gezondheid
In Amsterdam zijn de verschillen in perinatale babysterfte (babysterfte rond de geboorte) tussen
verschillende etnische groepen en verschillende buurten veel te groot. In buurten met een lagere
sociaaleconomische status is de babysterfte hoger dan in rijkere buurten, omdat de moeders niet
snel de stap nemen om contact op te nemen met een verloskundige en omdat ze minder vaak
aankloppen met problemen. De Jonge Democraten Amsterdam streven ernaar om de babysterfte in
sommige buurten specifiek af te laten nemen. Op scholen, buurthuizen, bij huisartsen en andere
publieke gebouwen moet een voorlichtingscampagne worden gestart over verloskundige begeleiding
en het beschikbaar zijn van zwangerschapstesten bij de drogist. Ook buurtwerkers in de
probleemwijken moeten weten van dit probleem en een rol spelen bij het hulp zoeken.
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4.1.5 Drugsbeleid
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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.
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.
Harddrugs
De Jonge Democraten Amsterdam pleiten voor een voortrekkersrol van de stad Amsterdam op het
gebied van tolerant harddrugsbeleid. De Jonge Democraten Amsterdam streven ernaar om de
productie, de verkoop en het gebruik van harddrugs uit de illegaliteit te halen. Als veranderende
regelgeving het mogelijk maakt pleiten wij er voor om de gemeente ook harddrugs te laten
produceren.
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 overlastgevende levensstijl of een
instabiele woonsituatie. Bij heroïnegebruik in normale doseringen (in plaats van een overdosis) is de
bijbehorende levensstijl schadelijker dan de heroïne zelf.
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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.
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4.1.6 Ouderdom en eenzaamheid
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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.
4.2 Sport
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4.2.1 Breedtesport
De Jonge Democraten Amsterdam vinden dat sport een belangrijke rol vervult binnen de gemeente
voor preventieve gezondheidszorg, sociale samenhang en algemene levensvreugde, en vinden dat
sport daarom moet worden gestimuleerd. De laatste jaren heeft Amsterdam een inhaalslag gemaakt
wat betreft sportdeelname van haar inwoners. Dit komt gedeeltelijk door de opkomst van de
“ongeorganiseerde sporter”. Dit is positief en dient gestimuleerd te worden, bijvoorbeeld door
rekening te houden met hardlopers bij stadsplanning. Onderzoek naar de wensen van deze sporters
is daarvoor noodzakelijk. De focus van het sportstimuleringsbeleid dient echter wel te blijven op de
sportverenigingen, die een sociaal bindende functie hebben en topsporters opleiden. De gemeente
focust in haar beleid vooral op kinderen (“kinderen eerst”). De Jonge Democraten Amsterdam zijn
van mening dat naast kinderen ook ouderen (55+) een belangrijke doelgroep vormen omdat de
preventieve gezondheidseffecten bij ouderen relatief groot zijn. Ook moet er worden ingezet op een
hogere participatiegraad van allochtone inwoners bij sportverenigingen.
4.2.2 Topsport
Topsporters fungeren als voorbeeld voor (jonge) sporters en dienen ondersteund te worden door de
gemeente. Topsport is echter vooral een middel om het uiteindelijke doel, zoveel mogelijk mensen
actief aan het sporten krijgen, te bereiken. Daarom vinden de Jonge Democraten Amsterdam dat
topsporters die subsidie ontvangen van de gemeente zich actief moeten inzetten om hun sport te
promoten; bijvoorbeeld door middel van het geven van clinics.
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De Jonge Democraten Amsterdam vinden dat professionele en commerciële sportinstellingen niet
gesubsidieerd moeten worden. Ook indirecte investeringen in professionele sportclubs in de vorm
van leningen wijzen zij af, omdat deze in het verleden bij verschillende gemeenten tot problemen
door belangenverstrengeling hebben geleid.
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4.2.3 Olympische Spelen
De Jonge Democraten Amsterdam staan achter het plan om te proberen de Olympische Spelen in
2028 naar Amsterdam te halen. Het organiseren van de Olympische Spelen is een mooie gelegenheid
om Amsterdam goed op de kaart te zetten als levendige en gastvrije stad. Ook zal het de
sportatmosfeer in Amsterdam ten goede komen. Bovendien zal er veel moeten worden verbeterd
aan de (sport-)infrastructuur, wat bedrijven en overheid zal stimuleren tot investeringen. Deze
investeringen zijn wenselijk, getuige de kwaliteitsimpuls die deze investeringen tot nu toe hebben
gebracht.

Duurzaamheid: Energie, milieu en mobiliteit
5

De Jonge Democraten van Amsterdam streven naar een samenleving waarbij rekening wordt
gehouden met de leefbaarheid van nu en van de toekomst. Een langetermijnvisie bij plannen die nu
gemaakt worden is daarbij van belang. De burger zelf blijft echter verantwoordelijk. De overheid
speelt daarbij slechts een voorzienende rol. Duurzaamheid is erg breed. Voedsel hoort ook bij
gezondheid en educatie hoort ook bij onderwijs. In dit programma wordt echter geprobeerd een
beeld te schetsen van hoe burgers van Amsterdam hun leven zo duurzaam mogelijk kunnen
inrichten.
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5.1 Afval
Het afvalbeleid van de Jonge Democraten is er op gericht om onoverkomelijk restafval zoveel
mogelijk terug te dringen tot een minimum. Daarom leggen wij de nadruk op het hergebruiken van
afval en zijn wij voor het stimuleren van een circulaire economie. De gemeente dient hierin het
voortouw te nemen, maar burgers blijven daarnaast zelf verantwoordelijk. De gemeente dient te
zorgen voor de noodzakelijke faciliteiten. Een mogelijkheid hoe de gemeente dit kan doen is de stad
te voorzien van genoeg afvalinzamelpunten en genoeg informatievoorzieningen beschikbaar te
stellen over afval en hergebruik.
5.2 Voedsel
De Jonge Democraten van Amsterdam zijn van mening dat de achtergrond van voedsel kenbaar
gemaakt moet worden aan burgers. Zo wordt onder andere duidelijk gemaakt hoeveel energie het
verbouwen van voedsel kost. Dit kan de gemeente doen door ruimte te bieden voor kleinschalige,
lokale initiatieven voor het verbouwen van voedsel, zoals stadslandbouw. Dit kan gebeuren door
bouwgronden of braakliggende terreinen die voor langere tijd niet-actief worden gebruikt tijdelijk
beschikbaar te stellen voor dit soort initiatieven.
5.3 Vervoer en Verkeer
De Jonge Democraten willen dat er zo min mogelijk uitlaatgassen geproduceerd worden door verkeer
en vervoer in Amsterdam. Dit kan bijvoorbeeld bereikt worden door elektrisch vervoer te stimuleren.
De gemeente heeft hierin een faciliterende rol door oplaadpunten te plaatsen. Een ander voorbeeld
is het zo efficiënt mogelijk inrichten van de (openbare) ruimte, zodat de gebouwde omgeving zo goed
mogelijk bereikbaar is. Dit scheelt in vervoersbewegingen, met als resultaat minder uitstoot van
uitlaatgassen en een efficiënter gebruik van energie. Een laatste voorbeeld is het stimuleren van
openbaar vervoer. Uitgangspunt is wel dat het openbaar vervoer in Amsterdam goed bereikbaar,
betrouwbaar en snel is. Oftewel een goed alternatief biedt voor gemotoriseerd verkeer zoals auto’s,
motors, scooters en dergelijke. Een van de meest gebruikte vervoersmiddelen en tevens de aller
duurzaamste blijft natuurlijk de fiets. De gemeente zou het gebruik hiervan kunnen stimuleren door
fietsen veiliger te maken door het scheiden van de fietspaden van de ander wegen en door het
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aanbieden van meer en betere fietsenstallingen.
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5.4 Duurzaam bouwen
Wanneer er gebouwd wordt dient er zoveel mogelijk rekening te worden gehouden met het
besparen van energie. Uitgangspunt is dat dit zowel in geval van nieuwbouw als
reconstructieprojecten gebeurt, door gebruik te maken van goede isolatie en materialen die lang
meegaan. Daarnaast moeten de gebouwen zo worden gebouwd dat duurzame en multifunctionele
aanpassingen makkelijk verricht kunnen worden. Bijvoorbeeld het mogelijk maken van de plaatsing
van zonnepanelen of het anders gebruiken van een bouwwerk.
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5.5 Educatie
De Jonge democraten Amsterdam vinden dat mensen al vanaf een jonge leeftijd in aanraking moeten
komen met duurzaamheid. Wij willen daarom scholen stimuleren om hier informatie in te voorzien.
Bewustzijn creëren over wat duurzaam handelen is staat hierbij centraal. De educatie is echter niet
alleen gericht op jonge mensen maar ook om de oudere burger voor te lichten over duurzame
energietoepassingen. Daarbij dient oog te zijn voor zowel de duurzaamheidaspecten alsmede de
financiële voordelen die zich op lange termijn uitbetalen. Zo kiest de burger niet alleen voor een
gedegen, maar mogelijk ook voor een financieel aantrekkelijk alternatief.

Ruimtelijke ordering en volkshuisvesting
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Amsterdam is een zeer geliefde stad om te wonen en te leven. Om Amsterdam aantrekkelijk te
houden voor zowel de huidige als nieuwe bewoners is het van belang dat er een gezonde
woningmarkt is, er voldoende groenvoorzieningen zijn voor iedereen en dat pleinen de
internationale allure uitstralen die ze verdienen. Vooral de woningmarkt is wat dat betreft een punt
van zorg. Amsterdam ervaart namelijk de meeste hinder van landelijke problemen op
huisvestingsgebied. Deze landelijke problemen dienen zo snel mogelijk opgelost op te worden om de
Amsterdamse woningmarkt weer gezond te maken. Voorbeelden hiervan zijn onder andere de
hypotheekrenteaftrek en de huurprijsregulering. Met name de hypotheekrenteaftrek leidt tot
kunstmatig hoge huizenprijzen en dient daarom geleidelijk te worden afgeschaft.
6.1. Betaalbaar wonen voor iedereen
De Jonge Democraten Amsterdam zijn bezorgd over de beschikbaarheid van betaalbare huur- en
koopwoningen. Met name voor starters op de woningmarkt, mensen met een laag inkomen, jonge
gezinnen en studenten is het moeilijk geschikte woonruimte te vinden. Naast de nationale
oplossingen voor deze problemen, zijn ook lokale oplossingen nodig. Zo is het noodzakelijk om de
problemen rond de erfpacht in Amsterdam op te lossen. Doordat de gemeente de
erfpachtcontracten kan herzien is het vooral voor mensen met lagere inkomens moeilijker een
hypotheek te krijgen. Tevens is het nodig om de doorstroming te bevorderen, dit kan door voldoende
huizen voor starters te bouwen. Ook is het nodig om een extra huurklasse toe te voegen, naast
sociale huur en particuliere huur. De sociale huur is door de huidige wachttijden en de maximale
inkomensgrenzen voor velen niet toegankelijk. Bij particuliere huur worden vaak juist weer strenge
inkomenseisen gesteld, zodat dit voor verschillende groepen onbetaalbaar is. Een tussenklasse
ontbreekt en de Jonge Democraten Amsterdam zien het als een taak voor de overheid om deze te
creëren. Omdat Amsterdam bovengemiddeld last heeft van de doorstromingsproblemen moet
Amsterdam beginnen met het sturen van deze ontwikkelingen. Een belangrijke eerste stap hierin is
om veelverdieners te dwingen te verhuizen uit sociale huurwoningen door middel van
doorstroomcontracten, zoals dat nu ook gebeurt met studenten.
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De Jonge Democraten Amsterdam zijn voorstander van een divers woningaanbod in de stad. Er moet
genoeg keuze zijn in soort, bijvoorbeeld hoog- en laagbouw, huur- en koopwoningen en prijsklasse.
In een vast quotum voor aantallen sociale huurwoningen in de stad wordt niets gezien. Beter is om
hier in flexibel te zijn en de diversiteit in het oog te houden. Belangrijk is wel om de binnenstad
toegankelijk te houden voor iedereen en niet alleen voor de hogere inkomensklassen.
Amsterdam moet blijven handhaven van het kraakverbod. Kraken zorgt niet voor aanzienlijk minder
woningnood in de stad, ook mag krapte op de woningmarkt geen argument zijn om te kraken. Kraken
heeft grotendeels zijn ideologie dat het vroeger had verloren. Tevens zorgt het verblijf van krakers
voor extra hoge kosten voor de eigenaar en soms voor overlast en meer criminaliteit in een buurt. Bij
lange leegstand van een pand moet er ingegrepen worden en aangedrongen op andere
mogelijkheden zoals antikraak of tijdelijke studentenhuisvesting. De Jonge Democraten Amsterdam
zien hierin een rol voor de overheid.
6.2. Studentenwoningen
Amsterdam heeft een groot tekort aan studentenwoningen. Dit tekort moet zo snel mogelijk
opgelost worden. De Jonge Democraten Amsterdam zijn er voor om zo snel mogelijk tijdelijke
woonvoorzieningen neer te zetten die op termijn worden vervangen door permanente
voorzieningen.
Als tijdelijke voorziening kan er gekeken worden naar kantoorpanden. Dit is echter lastig omdat veel
kantoorpanden niet de mogelijkheden hebben voor was- en kookfaciliteiten. In een aantal panden is
deze mogelijkheid er echter wel. De Jonge Democraten Amsterdam pleiten er dan ook voor om zo
snel mogelijk een onafhankelijk onderzoek te laten doen naar de mogelijkheden voor het ombouwen
van deze panden. Een andere tijdelijke oplossing is het plaatsen van containers, zoals die al op
verschillende plekken in de stad staan. Deze containers moeten dan op goed bereikbare plaatsen
neergezet worden, bijvoorbeeld op industrieterreinen in de directe omgeving van de stad. Als laatste
oplossing kan er gekeken worden naar complexen die binnenkort gesloopt worden. Door contracten
tot aan de sloop aan te bieden kunnen deze panden voorzien in de vraag op korte termijn.
Alhoewel korte termijn voorzieningen belangrijk zijn, moet er ook zo snel mogelijk begonnen worden
met de bouw van permanente voorzieningen. Deze voorzieningen moeten voldoende gespreid
worden over de stad uit het oogpunt van diversiteit. Grote campusachtige projecten zijn hierin
ongewenst, omdat het de structuur van de stad aantast. Bovendien moeten er op meer plekken in de
stad studentenkoopwoningen worden gerealiseerd, zoals het project Villa Mokum in het
Amstelkwartier.
6.3 Openbaar groen
Voor de Jonge Democraten Amsterdam is openbaar groen belangrijk, daarom moet het voor
iedereen mogelijk zijn om binnen 15 minuten in het groen te staan. De inrichting van Amsterdam
moet hiervoor ongeveer hetzelfde blijven, een compacte stad met groene lobben die de stad in
steken. Bij nieuwbouw buiten het centrum moet er dan ook voldoende ruimte zijn voor parken en
ander openbaar groen. Een duidelijke scheiding tussen stad en platteland is wenselijk. Open ruimte is
een kwaliteitselement dat makkelijk zijn waarde verliest door versnippering, doorsnijding en
onderbreking door het willekeurig bouwen in deze ruimte. Daarnaast dient het openbaar groen
uitgebreid te worden door meer bomenrijen te planten. Deze bomenrijen kunnen ook toegepast
worden voor de entreestraten van de stad waardoor deze meer allure krijgen.
Het budget voor parkonderhoud is nu niet toereikend. Met name in het Vondelpark is overdag de
rommel van de vorige dag nog te zien. De Jonge Democraten Amsterdam vinden dat de parken ten
alle tijden schoon moeten zijn. Dit moet onder andere gebeuren door meer vuilnisbakken te
plaatsen, maar ook door eerder in het seizoen opruimploegen aan te stellen.
De parken in de stad zijn van iedereen. Het eigen tuin bezit is in de stad laag en daarom moet het
mogelijk zijn om het park te gebruiken als tuin. Barbecueën moet daarom mogelijk blijven in de
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parken. Het menselijke genot gaat hier voor het behoud van het gras. Eventueel kan er wel gedacht
worden aan plekken die met grind speciaal worden ingericht voor barbecueën.
6.4. Projecten
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6.4.1 Rode loper en stationsplein
Het stationsplein en de rode loper, het gebied tussen de Prins Hendrikkade en het Weteringcircuit,
zijn voor velen de belangrijkste en eerste entree tot Amsterdam. Het gebied is de laatste jaren
verloederd. De Jonge Democraten Amsterdam vinden dat dit gebied onmiddellijk aangepast moet
worden om er de entree van te maken die Amsterdam verdient. Dit betekent onder andere dat de
auto hier niet thuis hoort. De ruimte die hierdoor vrijkomt moet gebruikt worden voor groen en
voetgangers en fietsers. Ook de gevels en gevelreclame dienen aangepast te worden, zodat het
gebied meer allure krijgt. Daarnaast moet het gebied ondernemers trekken die in kort de sfeer van
Amsterdam laten zien, de sleutelzin hierbij is diversiteit in de functies in het gebied.
6.4.2 Pleinen
Naast de belangrijkste entree van de stad zijn ook de belangrijkste pleinen van Amsterdam toe aan
een opknapbeurt. De pleinen die veel toeristen, maar ook veel Amsterdammers trekken zien er
verloederd uit. De Jonge Democraten Amsterdam pleiten daarom voor renovatie van het
Leidseplein, Rembrandtplein, Stadionplein en Weesperplein. Bij het laatste plein moet gekeken
worden naar een integrale visie in combinatie met de Wibaut-as.
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6.4.3 Havenoevers
De havenoevers van de stad zijn gewilde locaties om te wonen, aan het water maar toch in de buurt
van het centrum. Door diverse bouwprojecten zijn deze oevers nu bijna volgebouwd. Naast de
Westerdokskade is echter nog plaats voor uitbreiding. Het terrein wordt nu gebruikt voor havens, die
eigenlijk niet binnen de ring horen te liggen. Door aan beide zijden van het IJ woningbouwvoorzieningen zoals supermarkten en terrassen toe te laten, wordt een nieuw gewild woongebied
gecreëerd. Bovendien wordt stadsdeel Noord door deze ontwikkeling meer bij het centrum
betrokken.

Justitie en veiligheid
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De Jonge Democraten Amsterdam willen een veilige en leefbare stad, maar vooral een stad met
vrijheid voor iedereen. Meer veiligheid zorgt voor meer vrijheid, maar vrijheid en privacy moeten zo
min mogelijk opgegeven worden om te proberen meer veiligheid te creëren. 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.
Uit de huidige top 600 aanpak in Amsterdam blijkt dat politie, justitie en hulpverlening weten waar
en bij wie de problemen liggen. Hierdoor kunnen deze veelplegers relatief makkelijk worden
aangepakt. Wij zijn dan ook groot voorstander van deze aanpak. Ons inziens is het daarom van groot
belang dat de gemeente voldoende ruimte biedt aan justitie en politie.
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
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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. Hetzelfde geldt voor het gebruik van harddrugs.
Regulering zal handhaving vergemakkelijken en de drempel naar hulpverlening verlagen.
7.1 Openbare orde en veiligheid
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7.1.1 Evenementen
Evenementen zijn van grote waarde voor de stad en omgeving. Niet alleen op economisch gebied
maar ook voor de culturele ontwikkeling van de stad. Het is dan ook belangrijk dat private
ondernemingen de ruimte wordt geboden om kunst-, muziek- of sportevenementen te organiseren.
De burgemeester dient altijd de verantwoordelijkheid te houden voor de veiligheid en de openbare
orde. Voorts zijn de Jonge Democraten Amsterdam van mening dat organisatoren in sterkere mate
zelf voor veiligheid rondom het evenement moeten zorgen en indien nodig meedelen in de kosten
voor herstel van de stad na afloop van het evenement.
Grote evenementen en met name de voetbalwedstrijden en huldigingen van Ajax, zorgen voor grote
structurele druk op de politiecapaciteit en tevens voor hoge kosten welke tot nu toe voor het
merendeel op de schouders van de gemeente rusten. Vooral ten aanzien van deze
voetbalevenementen zijn de Jonge Democraten Amsterdam van mening dat de organisatie een
groter deel van de kosten moet dragen. Indien de organisator niet akkoord gaat met de verdeling van
de kosten, dan wordt de vergunning voor het evenement niet, of in een andere vorm verleend. Op
deze manier kunnen de kosten van de overlast aan de supporters die het veroorzaken doorberekend
worden.
7.1.2 Sluitingstijden horeca
Jonge Democraten Amsterdam zijn voor het volledig vrijgeven van de sluitingstijden in de horeca in
Amsterdam. Ondernemers in de horeca zouden zelf moeten kunnen bepalen wanneer zij sluiten. Het
is niet aan de overheid om ondernemers hierin te belemmeren. Een bruisende uitgaanscultuur is
immers onmisbaar bij het predicaat van wereldstad dat Amsterdam zichzelf wil aanmeten. Ook is
het, door langer door te gaan, goed voor de Amsterdamse economie. Tevens bevorderen vrije
openingstijden in de horeca de veiligheid op straat. Het uitgaanspubliek zal hierdoor in minder grote
getale tegelijkertijd een uitgaansgelegenheid verlaten, waarmee de kans op opstootjes en de
noodzaak tot handhaving door de politie afnemen. Tegelijkertijd wordt het openbaar vervoer om
dezelfde reden minder belast, hetgeen meer veiligheid met zich meebrengt voor zowel personeel
van
de OV-bedrijven, als voor de gebruikers van de diensten.
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7.1.3 Wet BIBOB
Jonge Democraten Amsterdam onderkennen het belang van de Wet BIBOB. Men moet de
onderwereld gescheiden houden van de bovenwereld. Het vergeven van vergunningen of subsidies
aan criminelen moet daarom te allen tijde voorkomen worden. De gemeente ontbeert echter de
mankracht, ervaring en expertise om die scheiding bij vergunnings-, en subsidieaanvragen te
waarborgen. Het uitvoeringsbureau BIBOB is daarom een goed initiatief, die haar waarde
ruimschoots bewezen heeft.
In de huidige procedure wordt echter wel erg nadrukkelijk de grens van de privacywetgeving
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opgezocht. Aanvragers dienen namelijk veel vertrouwelijke informatie af te geven, die vervolgens
met meerdere instanties worden gedeeld. Uit onderzoek is gebleken dat de bij de procedure
betrokken ambtenaren in bepaalde gevallen niet weten welke gegevens zij aan andere instanties
mogen verstrekken. Hierdoor kan die informatie bij onbevoegde personen terechtkomen.
Het is daarom van groot belang om de BIBOB-procedure scherp te evalueren en indien nodig te
hervormen, zodat inbreuk op de privacy van de aanvrager zoveel mogelijk wordt beperkt. Hiervoor
dienen in elk geval de betrokken ambtenaren deugdelijk te worden voorgelicht over de
informatiestromen binnen de BIBOB-procedure.
Voorts vormt de onderhavige wet door de bureaucratische en tijdrovende procedure een
belemmering voor bonafide ondernemers bij het opstarten van hun ondernemingen. Dit terwijl van
een wereldstad als Amsterdam juist mag worden verwacht dat zij het ondernemen bevordert.
Ter voorkoming van buitensporige hinder voor de aanvrager en met name de ondernemers, is het
van belang dat er voor alle aanvragen een zogenaamde Lex Silencio Positivo gaat gelden. Dit betekent
dat indien een bepaalde termijn na aanvraag is verstreken, de aanvrager ervan uit mag gaan dat de
vergunning, dan wel subsidie wordt verleend.
Om dit te bevorderen dient (een gedeelte van) het Coördinatiebureau BIBOB Amsterdam te
verdwijnen. Dit zal een schakel uit de lange BIBOB-ketting knippen en daarmee de besluittermijn
verkorten. Bovendien wordt de adviserende rol van het bureau overbodig als de behandelende
ambtenaren meer training krijgen op dit gebied. Tevens dient er onderzocht te worden waar de
vergunningsplicht kan worden vervangen door een meldingsplicht.
7.1.4 Politie & Justitie
Algemene plaatselijke verordening
Wij van de Jonge Democraten Amsterdam zien graag een veilige en vrije stad voor iedereen mits die
niet voor overlast of ordeverstoringen zorgen. Wij willen dan ook dat de alcoholverboden die nu
gelden in diverse Amsterdamse straten en parken verdwijnen. Omdat een enkeling zich met alcohol
op niet kan gedragen betekent niet dat je alcohol voor iedereen moet verbieden. De APV voorziet al
in gevallen dat er overlast wordt veroorzaakt of wanneer de openbare orde wordt verstoord.
Hetzelfde geldt voor het aanstaande barbecueverbod in parken en het blowverbod op verschillende
straten.
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Handhaving
De Jonge Democraten Amsterdam vinden dat aan het aanstaande boerka-verbod geen prioriteit
moet worden gegeven. Mochten er signalen zijn dat een van deze vrouwen in hun vrijheid beperkt
wordt dan zal dit middels de kant van de zorgverlening moeten worden aangepakt, niet middels het
strafrecht.
De Jonge Democraten Amsterdam vinden dat op het gebied van de handhaving van de wet op de
identificatie moet er met redelijkheid gekeken worden naar het feit en de situatie voordat
overgegaan word tot dwangmaatregelen.
7.2 Drugs en Prostitutie
7.2.1 Drugsbeleid
Drugs brengen veel problemen met zich mee. Zo werkt het criminaliteit in de hand, veroorzaakt het
gezondheidsproblemen, en zorgt het voor schooluitval onder jongeren. Het bestrijden van drugs
drukt zwaar op de begroting van politie en justitie. En door het huidige gedoogbeleid van softdrugs is
er aan een groot deel van de problematiek niks te doen.
De Jonge Democraten Amsterdam vinden daarom dat dit beleid moet worden vervangen door een
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beleid waarin de gemeente de regie in handen kan nemen. Dit betekent legalisering en regulering
van zowel soft- als harddrugs.
Door legalisatie en regulering wordt er de kans verschaft om bepaalde kwaliteitseisen te stellen aan
de drugs. Zo kunnen bepaalde schadelijke stoffen worden geweerd uit de drugs, of in elk geval aan
regels worden gebonden. Vergelijkbaar met de manier zoals dit al met alcohol en tabak gebeurt.
Daarbij kunnen er meer eisen worden gesteld aan coffeeshops, zoals voorlichting en een
minimumleeftijd. Bovendien zal deze legalisering druk wegnemen bij de politie voor controle en
wordt de drugs voor een belangrijk deel uit de criminaliteit gehaald.
Zolang legalisatie nog niet haalbaar is, moet de gemeente zorgen dat er voldoende voorlichting
wordt gegeven. Niet alleen aan (basis)scholieren, maar ook aan bijvoorbeeld toeristen. Verder moet
er bij grote evenementen een mogelijkheid zijn om zogenaamde partydrugs, bijvoorbeeld XTC, te
kunnen laten testen op haar kwaliteit.
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7.2.2 Prostitutie
Het terugdringen van raamprostitutie vormt geen bijdrage aan het bestrijden van vrouwenhandel en
gedwongen prostitutie. De prostitutieramen zorgen juist voor een controleerbare en zichtbare vorm
van prostitutie. Hierdoor kunnen prostituees beter beschermd worden en verdwijnen niet in de
anonimiteit. De Jonge Democraten Amsterdam vinden dan ook dat de raamprostitutie in Amsterdam
moet blijven en niet verder moet worden beperkt.
7.3 Privacy
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7.3.1 Cameratoezicht
De Jonge Democraten Amsterdam vinden dat cameratoezicht terughoudend moet worden
toegepast. Cameratoezicht lost geen misdaad op maar verplaatst het. Cameratoezicht is erg
belangrijk voor de opsporing maar wij willen niet dat op elke straathoek een camera komt. Wij willen
terughoudendheid met camera’s op de openbare weg. Wel zijn wij van mening dat er in
samenwerking met de winkeliers en ondernemers gezorgd moet worden voor goed cameratoezicht
binnen. Ook zijn wij voor cameratoezicht in uitgaansgebieden en tijdens grote evenementen mits
deze live worden uitgekeken.
7.3.2 Preventief Fouilleren
De Jonge Democraten Amsterdam zien preventief fouilleren als een ernstige inbreuk op de
persoonlijke levenssfeer van Amsterdammers. De minimale opbrengsten hiervan wegen niet op
tegen deze inbreuk. Tevens wegen de opbrengsten niet op tegen de personele inzet van de politie en
de druk die het meebrengt op een buurt. Dit middel leent zich wel goed om te worden ingezet bij
bijvoorbeeld evenementen met hoge veiligheidsrisico’s.

150
7.4
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Jeugd

School en educatie zijn erg belangrijk voor de jeugd. Schoolgaande jongeren komen minder snel in de
criminaliteit terecht en hebben logischerwijs meer kans op een vervolgopleiding en een
arbeidsplaats.
De Jonge Democraten Amsterdam willen dat er beter en efficiënter wordt samengewerkt tussen
scholen, hulpverlening en politie. Het komt nu te vaak voor dat geweld tegen medeleerling of leraren
opgelost wordt binnen de muren van de school. Hetzelfde geldt voor overige misdrijven en
overtredingen.
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De Jonge Democraten Amsterdam zien graag dat er een convenant komt tussen de politie en de
scholen waarin de scholen verplicht worden om misdrijven en overtredingen aan te geven bij de
politie. In overleg met politie en hulpverlening kan er dan een geschikte maatregel getroffen worden
voor de leerling. In het geval van geweld of bedreiging met geweld richting een leraar moet er in de
toekomst altijd aangifte worden gedaan bij de politie.
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7.5 Discriminatie
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De Jonge Democraten Amsterdam hebben de fundamentele rechten hoog in het vaandel staan.
Hierin mogen burgers niet worden beperkt. Wij vinden daarom dat discriminatie op welke grond dan
ook ontoelaatbaar. Hoewel Nederland en in het bijzonder Amsterdam bekend staan om hun
tolerantie, komt bijvoorbeeld homofobie of discriminatie op basis van godsdienst nog te vaak voor.
De Jonge Democraten Amsterdam vinden dat minderheden in alle vrijheid voor hun geloof, seksuele
voorkeur etc. uit moeten kunnen komen. De gemeente moet hierin een voortrekkersrol vervullen. Zij
zou projecten moeten ondersteunen waarin thema's als homoseksualiteit een rol spelen. De
gemeente voert op dit moment al beleid om op scholen homoseksualiteit bespreekbaar te maken.
Dit soort beleid ontbreekt echter nog richting sportclubs, terwijl zij vaak bijdragen aan een
waardepatroon waarin homoseksualiteit en ‘niet-mannelijk’ gedrag in z’n algemeenheid scherp
wordt afgekeurd. Voor die clubs die subsidie van de gemeente krijgen moeten protocollen
ontwikkeld worden om afwijkende seksuele voorkeuren binnen en buiten de sport bespreekbaar te
maken.
Daarbij moet de gemeente als personen in één dezer vrijheden worden belemmerd, in staat zijn hard
aan te pakken. Dit is in de eerste instantie een taak van de politie, maar ook de gemeente en de
woningbouwvereniging kunnen in deze een belangrijke taak hebben. Er moet ten alle tijden
voorkomen worden dat de slachtoffers zich genoodzaakt voelen om te verhuizen uit Amsterdam.
De Jonge Democraten Amsterdam staan achter recente initiatieven om de strafmaat te verhogen
voor geweld vanuit discriminatoire motieven. De bereidheid om aangifte te doen van hatecrimes
groeit gelukkig. Blijven investeren in de ‘roze politie’ is van groot belang voor het contact met de
homogemeenschap en de effectiviteit van het optreden van de politie.

Internationaal
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8.1 Uitgangspunten
Vroeger stond Amsterdam bekend als dé broedplaats waar kooplieden, wetenschappers en
ondernemers samenkwamen, daar de hoofdstad dé hub van de wereld was. De Jonge
Democraten Amsterdam vinden dat Amsterdam zich moet herprofileren als de bakermat voor
kennis, tolerantie en innovatie. Amsterdam moet weer een kickstart krijgen en een
ambitieuzere rol gaan spelen op het wereldtoneel. Het aantrekken van internationaal
bedrijfsleven, het behouden en verder consolideren van het toerisme en het verder profileren
als kenniseconomie zijn hiervoor van essentieel belang. Nederland staat in de wereld bekend
als een progressief, liberaal land met respect voor mensenrechten. Amsterdam moet deze
positieve boodschap blijven uitstralen.
8.2 Bedrijfsleven
Het aantrekken van internationaal bedrijfsleven naar de hoofdstad is voor groot belang voor de
stad. Bedrijven creëren werkgelegenheid voor de stad en regio, consolideren de positie van
Amsterdam als metropool én als centrum voor handel en bedrijvigheid in Europa. Bovendien
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zijn bedrijven van ongekend belang voor innovatie en vernieuwing. In de moderne economie
zijn bedrijven steeds minder gebonden aan een vaste locatie, wat inhoudt dat de concurrentie
tussen steden en regio’s om bedrijven aan te trekken toeneemt, en dat deze meer moeten
kunnen aanbieden. Amsterdam beschikt reeds over enkele “hotspots”; aantrekkelijke
toplocaties voor internationale bedrijven om zich te vestigen. De Zuidas, slechts 10 minuten
per trein verwijderd van luchthaven Schiphol, is hier een voorbeeld van. De Jonge Democraten
Amsterdam zijn van mening dat deze hotspots verder ontwikkeld en uitgebreid dienen te
worden, door het verbeteren van infrastructuur, faciliteiten en bereikbaarheid, teneinde
hoogwaardige dienstverlening en innovatie aan te trekken. Op de midden- en lange termijn is
het aantrekken van kennisintensieve bedrijven een prioriteit voor de hoofdstad.
Amsterdam moet op financieel en zakelijk terrein meegroeien met Europese centra zoals
Londen en Frankfurt. De stad en het WTC moeten zich actief inzetten om grote
beursevenementen en congressen naar Nederland te krijgen zodat de RAI kan blijven
innoveren en groeien. Daarnaast moet de stad zich voortdurend bekommeren om het
vestigingsklimaat voor expats te verbeteren.
8.3 Toerisme; drugs en musea
Naast de internationale bekendheid die de Amsterdamse grachten en verschillende musea genieten,
heeft de stad onder toeristen tevens een reputatie als seks- en drugsstad. De Jonge Democraten
Amsterdam zijn van mening dat de hoofdstad het imago van tolerantie ten opzichte van seks
en drugs moet behouden, het is immers een van de redenen waarom toeristen Amsterdam
bezoeken. Amsterdam ontvangt vele toeristen per jaar, wat een belangrijke inkomstenbron voor de
stad is. Amsterdam moet zich daarom blijvend ervoor inzetten om voor toeristen een toegankelijke
stad te zijn, maar tevens in samenwerking met coffeeshops erop toezien dat problemen met
betrekking tot drugsgebruik door toeristen beperkt blijven, door bij het verkopen van drugs aan
toeristen te voorzien in voorlichting over het gebruik ervan.
8.4 Amsterdam als kenniseconomie
Amsterdam als hoofdstad van Nederland heeft een internationale naamsbekendheid die ze
moet gebruiken. Al jarenlang loopt Amsterdam achter met het trekken van internationale
studenten, hier moet verandering in komen. Slechts een klein percentage van de studenten in
Amsterdam is afkomstig uit het buitenland, terwijl dit percentage bij andere studies aan
bepaalde universiteiten in Nederland en elders in de wereld veel hoger is. Internationale
studenten maken van een stad een internationale wereldstad en Amsterdam heeft dit nodig.
Om dit te bewerkstelligen zien wij het als een noodzaak om de universiteiten in Europa beter
met elkaar te laten samenwerken. Door deze betere samenwerking moet het voor studenten
makkelijker zijn om langere tijd in het buitenland te studeren.
Amsterdam moet het onderwijs aantrekkelijker maken voor internationale studenten en
studenten die de Nederlandse taal niet machtig zijn. Eén van de oplossingen is het aanbieden
van méér Engelstalige vakken, minors en voltallige academische opleidingen. Momenteel is de
hoeveelheid en kwaliteit van goed Engelstalig onderwijs te laag, waardoor internationale
studenten zich minder aangetrokken voelen tot Amsterdam dan tot andere steden, zoals
Brussel, Wenen en Londen. Een hogere mate van internationalisering van de
onderwijsinstellingen, betere communicatie en samenwerking tussen de Europese
universiteiten en Amsterdamse onderwijsinstellingen zijn noodzakelijk om Amsterdam mee te
laten concurreren in een wereld waar kennis steeds belangrijker wordt.
Onze stad kampt al geruime tijd met een gebrek aan betaalbare woonruimte voor studenten.
Om Amsterdam internationaal gezien een aantrekkelijke stad te maken, moet de stad zich
inzetten om méér betaalbare woonruimte voor internationale studenten te bewerkstelligen.
Middels publiek-private samenwerking kan het gemeentebestuur in samenwerking met
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projectontwikkelaars zowel bestaande leegstaande kantoorpanden omvormen, als nieuwe
complexen en campussen bijbouwen. Bovendien moet er voortdurend aandacht zijn voor het
welzijn van de zowel de Nederlandse als de internationale studenten. Het moet voor hen
eenvoudig zijn om met allerlei vragen bij één duidelijke afdeling terecht te kunnen voor student
gerelateerde zaken.

Diversiteit en participatie
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De stad Amsterdam kent zowel veel culturele als sociaaleconomische diversiteit. De Jonge
Democraten Amsterdam streven naar een samenleving waarin men zijn eigen identiteit
behoudt, maar ook oog heeft voor elkaar. Alhoewel de verantwoordelijkheid hiervan in eerste
instantie bij de burger ligt, kan de gemeente een ondersteunende rol bieden voor individuen
met mindere mogelijkheden om te participeren.
Hieronder wordt aan de hand van de onderwerpen integratie, onderwijs en emancipatie nader
toegelicht hoe zowel burgers, instanties en de gemeente aan de diversiteit en participatie van
burgers in Amsterdam kunnen bijdragen.
9.1 Integratie
Amsterdam is van oudsher een internationale ontmoetingsplaats en tot op de dag van vandaag
een multiculturele stad. Een reputatie waar de Jonge Democraten Amsterdam trots op zijn. De
Jonge Democraten Amsterdam geloven in de kracht van deze diversiteit, die leidt tot een
dynamische samenleving die steeds verder ontwikkelt. De veelheid van culturen moeten in
Amsterdam gemoedelijk kunnen samenleven, zonder dat men langs elkaar heen leeft. Het is
daarom van het allergrootste belang dat elk individu de mogelijkheid krijgt te integreren in de
Amsterdamse samenleving. Leeftijd, geslacht, etnische achtergrond of inkomen mogen nooit
beperkend zijn in de mogelijkheden tot integratie van individuen. De Jonge Democraten
Amsterdam gaan uit van het eigen initiatief van het individu, maar zien in dat voor sommige
individuen de mogelijkheden tot het nemen van initiatief beperkter zijn dan anderen. Deze
mensen moeten daarom ondersteund worden in hun integratieproces in Amsterdam om
participatie voor hen zo goed mogelijk te maken.
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9.1.1 Inburgeringscursus
Integratie en contact tussen individuen begint met communicatie. Taal is het eerste en
belangrijkste middel om te kunnen communiceren en daarmee integreren en participeren in
een samenleving. De Jonge Democraten Amsterdam zijn voorstander van een verplichte
inburgeringscursus voor alle migranten die door de gemeente gratis verstrekt wordt, mits de
cursus met goed gevolg is afgelegd. De Gemeente Amsterdam heeft een faciliterende taak in
het op toegankelijke wijze beschikbaar te maken van de inburgeringscursus voor migranten. De
inburgeringscursus moet in eerste instantie gericht zijn op het aanleren van de Nederlandse
taal om de participatiekansen van migranten zo snel mogelijk te kunnen vergroten. Met het
beheersen van de Nederlandse taal zijn migranten tevens beter in staat de pluriformiteit van
de Nederlandse cultuur eigen te maken.
9.1.2 Buurtinitiatieven
Amsterdam kent de meeste inwoners van Nederland, maar is ook een stad waarin mensen
eenzaam kunnen zijn. Het is van belang dat de inwoners van Amsterdam niet langs elkaar heen
leven, maar oog hebben voor elkaar. Om het contact in de buurt te vergroten en zo participatie
van mensen in hun eigen wijk te bevorderen is het van belang dat de gemeente Amsterdam
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iedere mogelijke vorm van buurtinitiatieven stimuleert en faciliteert.
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9.1.3 Diverse wijksamenstelling
Verschillende culturen zijn in Amsterdam doorgaans ongelijk verdeeld over de verschillende
wijken van de stad. Dit gescheiden wonen en volgen van onderwijs werkt etnische concentratie
en segregatie in de hand. De Jonge Democraten van Amsterdam beschouwen dit als
onwenselijk. De Jonge Democraten Amsterdam zijn daarom voorstander van een diverse
wijksamenstelling, maar steunen geen doelgroepenbeleid dat deze diversiteit forceert. De
Gemeente Amsterdam dient, voor zover mogelijk in samenwerking met woningcorporaties,
oog te hebben voor mogelijke etnische concentratie in eenzelfde wijk en een actieve rol te
nemen in het vergroten van sociale cohesie, tolerantie en integratie in deze gebieden. De
Gemeente Amsterdam kan bijvoorbeeld haar inwoners te stimuleren zoveel mogelijk gemengd
te wonen en onderwijs te volgen. Daarnaast kan het stimuleren van een gemengd aanbod aan
sociale woningbouw, huur- en koopwoningen zorgen voor een trek van zowel lage, midden als
hoge inkomens naar verschillende wijken. De Jonge Democraten Amsterdam erkennen het
bestaan van achterstandswijken in Amsterdam. Om de diverse wijksamenstelling ook hier te
bevorderen kan de gemeente de leefbaarheid van deze achterstandswijken vergroten door te
investeren in kwaliteit van wonen, openbare orde en (groene) openbare gelegenheden
9.2 Onderwijs
Volgens de Jonge Democraten Amsterdam is goed onderwijs van essentieel belang bij het
vergroten van sociale mobiliteit. Door kwalitatief goed onderwijs te volgen, ontwikkelt het
individu zich en vergaart meer kennis en kunde, om zo van dubbeltje een kwartje te worden.
Hierdoor worden kansen op de arbeidsmarkt vergroot. Door actief te zijn op de arbeidsmarkt wordt
participatie van het individu in de samenleving bevorderd.
9.2.1 Migranten
Migranten moeten bewust gemaakt worden van de urgentie van het volgen van onderwijs om
zo snel mogelijk in de Nederlandse samenleving te kunnen integreren. Nog te vaak blijkt dat
migranten in een lagere sociaaleconomische positie verkeren omdat ze de taal niet machtig
zijn. Hierdoor wordt de kans op een vaste baan en economische zelfstandigheid verkleind.
Tevens mist bij sommige docenten momenteel onvoldoende inzicht om goed onderwijs te
geven aan en te anticiperen op de multiculturele samenleving. Zeker in een multiculturele
samenleving als Amsterdam, waar mensen met verschillende culturele achtergronden
onderwijs volgen, is dit wel van belang. Door docenten te trainen in interculturele sensitiviteit
wordt het effect van onderwijs voor iedereen vergroot. Een docent met begrip voor de
verschillen in culturen weet beter hoe je kennis moet overbrengen aan mensen met andere
normen en waarden.
9.2.2 Gemengd onderwijs en ouderbetrokkenheid
De Jonge Democraten keuren het bestaan van zwarte en witte scholen in Amsterdam niet per
definitie af. De gemeente kan daarentegen wel diversiteit en verscheidenheid binnen scholen
stimuleren maar moet dit niet forceren. In principe geldt de vrijheid van onderwijs. Dit
betekent dat ouders zelf mogen beslissen waar hun kinderen naar school gaan en de overheid
daar geen beslissende factor in moet zijn. Om meer intercultureel begrip te creëren mag de
overheid samen met scholen wel ouderbetrokkenheid stimuleren, zodat ook zij op een actieve
wijze bijdragen aan de integratie van het kind.
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9.3 Emancipatie
De Jonge Democraten Amsterdam zijn van mening dat emancipatie een onvoltooid dynamisch
proces is, waar voortdurend aan gewerkt moet worden. Hoewel er dikwijls van wordt
uitgegaan dat de emancipatie van diverse groepen voltooid is, blijkt dat er in Amsterdam
diverse groeperingen zijn die op basis van sekse, seksualiteit, geloof, etniciteit of leef tijd
leeftijd of beperking structureel worden achtergesteld. Maatschappelijke aandacht blijft
daarom nodig.
9.3.1 Economische zelfbeschikking
Arbeidsparticipatie is belangrijk vanuit zowel een economisch als emancipatoir oogpunt.
Iedereen dient gelijke economische kansen te hebben in zijn of haar carrière. Bedrijven dienen
waakzaam te zijn voor discriminatie op de werkvloer. Leeftijd, etniciteit, geslacht of seksualiteit mag
geen enkele rol spelen in
het aannemen en de werkzaamheden van (potentiële) werknemers. De
Jonge Democraten Amsterdam zijn daarom geen voorstander van positieve
discriminatie op de werkvloer.
Het blijkt echter dat het salaris van vrouwen vaak lager is dan dat van mannen bij vergelijkbare
functies. Arbeidsparticipatie voor vrouwen dient daarom aantrekkelijker gemaakt te
worden, gezien de zorg voor kinderen en het huishouden te vaak leidt tot de keuze om thuis te
blijven. De Jonge Democraten Amsterdam zien kansen voor de gemeente Amsterdam om
economische zelfbeschikking van vrouwen te stimuleren door middel van flexibele werktijden,
crèches binnen bedrijven en het ondersteunen van voorscholen en brede scholen. Met
dergelijke maatregelen biedt de gemeente Amsterdam meer perspectief voor het combineren
van werk en zorg, voor vrouwen én mannen.
9.3.2 Vrijheid van seksualiteit
Jarenlang werd Amsterdam internationaal geroemd als tolerante vrijhaven waar iedereen
zichzelf kon zijn. Het afgelopen decennium is dat imago van acceptatie en vrijheid echter steeds
meer in de verdrukking geraakt door homo-gerelateerd geweld en discriminatie. De Jonge
Democraten Amsterdam vinden het zorgelijk dat Amsterdam steeds minder vanzelfsprekend
een thuis is voor homoseksuelen en transgenders (ook wel: de LGBTIQ-gemeenschap). Om
Amsterdam weer de reputatie van een open, tolerante en diverse stad terug te geven zetten zij
op dit gebied in voor: De aanpak van discriminatie en fysiek geweld, het vergroten van de
maatschappelijke acceptatie van homoseksualiteit, het op de kaart zetten van Amsterdam als
roze hotspot in Europa.
Amsterdam het van groot belang om Amsterdam als roze hoofdstad weer prominent op de
kaart te zetten en als internationaal voorbeeld te dienen. Dit heeft zowel commerciële
voordelen, als voordelen ten aanzien van vergrote diversiteit en tolerantie in de stad. Om
Amsterdam als thuishaven van vrijheid van seksualiteit te profileren, is de zichtbaarheid van
homoseksualiteit cruciaal. Om deze zichtbaarheid te bevorderen is het belangrijk dat
organisaties en ondernemingen de vrijheid krijgen om evenementen en activiteit rond dit
thema te ontwikkelen. Het is hierin van belang dat de gemeente niet een leidende rol op zich
neemt, maar veeleer kaders schept en faciliteert, zoals bij de totstandkoming van de Gaypride.
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