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TEN GELEIDE: DE VERKIEZING VAN 45 GEMEENTEBESTUURDERS IN 
AMSTERDAM

Een nieuwe Gemeenteraad

Amsterdam kiest op woensdag 19 maart 2014 een nieuwe Gemeenteraad. Het is verleidelijk
om het luidruchtige en het soms potsierlijke gelonk van de politieke banenmachines naar de
stem van de kiesgerechtigde burger af te doen als een Circus. ( Zie hiervoor de dagelijkse licht
nihilistische berichtgeving over de verkiezingen van Gemeenteraden in Nederland van het
dagblad  voor  gematigd  linkse  intellectuelen  “De  Volkskrant”).  De  FNV  is  de  algemene
belangenbehartiger  van  de  belangen  van  werknemers,  toekomstige  werknemers  en
voormalige werknemers. Wij hebben niet de luxe om voorbij te kunnen gaan aan of de neus
op te halen voor het verkiezingsproces van de Gemeentebestuurders in ons land. Dit vooral in
een  tijd  waarin  bevoegdheden  en  verantwoordelijkheden  op  het  terrein  van
arbeidsmarktbeleid, armoedebestrijding en zorg in toenemende mate en met toenemende
beleidsvrijheid van het Rijk worden overgeheveld naar de Gemeente.

FNV actief

De FNV in Amsterdam heeft op initiatief van de locale woonafdeling Amsterdam van FNV
Bondgenoten, ondersteund door het bestuur van ABVAKABO afd. Amsterdam en FNV Lokaal
Amsterdam, besloten een eigen bescheiden rol te spelen in het verkiezingsproces van onze
toekomstige gemeentebestuurders. De Amsterdamse FNV heeft in Amsterdam West en in
Amsterdam Oost openbare vergaderingen georganiseerd met gemeentelijke politici rondom
een  aantal  heikele  thema’s:  woningmarktbeleid,  uitvoering  beleid  Gemeentelijke  Dienst
Werk en Inkomen en het Zorgbeleid. Doel van onze activiteit was enerzijds tussen de politici
een  grondige  discussie  uit  te  lokken  over  de  wenselijke  richting  van  inhoud  van  beleid.
Anderzijds is gepoogd een dialoog te bevorderen tussen burgers, hun vertegenwoordigers en
de kandidaat gemeentebestuurders.  Voor een beknopt verslag van deze bijeenkomsten zie
pagina 12 van onze Nieuwsbrief.

Samenleving en Politiek aan het woord

FNV Lokaal Amsterdam ondersteunt deze door de FNV ondernomen activiteiten door het
uitbrengen  van  een  Thema  Nummer  Gemeentebestuur  2014  -  2018  van  onze  Kwartaal
Nieuwsbrief. Wij geven het woord aan een vertegenwoordiger van een Bewonersplatform in
Amsterdam Nieuw-West, Arnold Paalvast, om de Amsterdamse overheid de maat te nemen.
Arnold Paalvast geeft daarnaast onomwonden weer wat zijns inzien in de Bestuursperiode
2014  -2018 in  Amsterdam absolute  prioriteit  moet  hebben:  De  Onderhoud en  Reparatie
Economie. 
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De Partij  van de Arbeid  (PvdA)  vanouds de klassieke sociaal  –democratische bestuurders
partij   in  Amsterdam  zal  volgens  de  peilingen  aan  electorale  erosie  onderhevig  zijn.  De
kiezers vloeien in hoge mate toe aan Democraten66 (D66) en de Socialistische Partij(SP). FNV
Lokaal Amsterdam heeft daarom de toekomstige Raadsleden Mascha ten Bruggencate(D66)
en Maureen van der Pligt (SP) gevraagd nadere uitleg te verschaffen over door hen  gewenst
beleid op het terrein van Werk – Inkomen - Zorg.

Stimuleren Economie en Werkgelegenheid Centraal

FNV Lokaal Amsterdam kent haar plaats. Wij  zullen niet op hoge toon een ellenlange en
klinkende wensenlijst voorleggen aan de 45 te kiezen Gemeentebestuurders. Een opmerking
richting Amsterdamse volksvertegenwoordiging 2014 -2018 willen wij wel maken. De grote
bazen in dit land Mark Rutte, Lodewijk Asscher, Bernard Wientjes en Ton Heerts  hebben
afgesproken  in  het  “Mondriaan  Akkoord”  om  het  regionale  arbeidsmarktbeleid  te
intensiveren. Een harde op papier staande afspraak. Vooralsnog komt hier zeer weinig van
terecht. De hoge langdurige werkloosheid in Amsterdam, boven het landelijk gemiddelde,
vraagt echter om gerichte actie van allen. FNV Bondgenoten in Amsterdam heeft vorig jaar
het  initiatief  genomen om in  de  vorm van  een  Vakbondscafé  Werkgevers,  Werknemers,
Politiek en Onderwijs bijeen te brengen om zich over dit probleem te buigen. De MBO -stages
waren  hierbij  een  aangrijpingspunt.  Het  College  van  B&W  heeft  in  een  z.g.
“Burgemeestershuis  Gesprek”  een  soortgelijke  activiteit  ondernomen.  Dit  was  een
bijeenkomst in de Burgemeesterswoning aan de Herengracht. Een bijeenkomst waarin de
Amsterdamse  werkgevers  schitterden  door  afwezigheid.  FNV  Lokaal  Amsterdam  is  van
mening  dat  de  nijpende  problemen  op  de  Amsterdamse  arbeidsmarkt  vragen  om  een
bijzondere  actie.  Dit  is  het  sluiten  van  een  convenant  tussen  Werkgevers,  Werknemers,
Gemeentebestuur  en  Onderwijs  over  een  geïntensiveerd  Arbeidsmarktbeleid  in  het
Amsterdamse. Een convenant waarin op realistische wijze haalbare doelen worden gesteld.
Een convenant waarin wordt vastgelegd wat ieders bijdrage en verantwoordelijkheid zal zijn
voor  een  stimuleringsbeleid  van  economie  en  werkgelegenheid.  Een  convenant  waarin
inspanningsverplichtingen  van  betrokkenen  worden  beschreven  om  van  Amsterdam  een
levende, welvarende en arbeidzame Stad te maken. Een Stad die er alles aan  doet om een
ieder zijn talenten te laten ontplooien in productieve activiteiten. Ons inziens eervol werk en
een eervolle taakstelling voor de 45 Amsterdammers die na 19 maart 2014 onze Stad gaan
besturen.

Jan Witting, Coördinator FNV Lokaal Amsterdam            
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ARNOLD PAALVAST (VOORZITTER BEWONERSPLATFORM GEUZENVELD-
SLOTERMEER) OVER  GEMEENTEBESTUUR  AMSTERDAM 2014 - 2018

“AMSTERDAM MOET DE HOOGSTE PRIORITEIT GEVEN 
AAN DE ONDERHOUD  EN REPARATIE ECONOMIE”

Vraag:

Welke kijk heeft de voorzitter van het Bewonersplatform Geuzenveld-Slotermeer op grond van een
7-jarige ervaring op het gedrag van de politiek en ambtelijke organisatie in Amsterdam Nieuw-
West? Wat is sterk en wat is zwak? 

Antwoord: 

Ik zie een sterke institutionele bevangenheid. Zowel het bestuur als de ambtelijke organisatie zijn
sterk in zich zelf gekeerd, vooral gericht op ambtelijke effectiviteit. Het gedrag komt niet overeen
met  de  beginselen  uit  de  Code  voor  Goed  Openbaar  Bestuur.  Naar  de  bewoners  toe  is  de
kernhouding die van weinig uitnodigend. Kenmerkend is het niet-responsief zijn. Burgers steken vaak
veel  moeite  in  het  voorleggen  van  onderbouwde  bezwaarschriften.  Hier  wordt  achteloos  aan
voorbijgegaan.  Het  heeft  er  veel  van  weg  dat  aan  de  mening  van  burgers  geen  waarde  wordt
toegekend. Raadsleden in Nieuw West zijn vaak onkundig. Wij zijn als bewoners teleurgesteld en
soms verbitterd.  De ervaring van het Bewonersplatform Geuzenveld Slotermeer is  dat wij  in  het
beleid niets terugzagen van onze boodschap. Opvallend is dat afspraken tussen lokaal bestuur en
vastgoedmanagers niet openbaar zijn. Mijn indruk is dat de lokale bestuurders gegijzeld zijn door de
banken  en  de  vastgoedwereld.  De  Gemeentelijke  Ombudsman  heeft  zelfs  eens  de  ambtelijke
organisatie gedwongen meer open te zijn. Dit moet dus allemaal echt anders. 

Wat wel goed in elkaar zit  zijn  de publicaties van het stadsdeel.  Prachtige folders,  mooie foto’s,
verzorgd  drukwerk.  De  marketing  van  de  eigen  boodschap  is  zeker  sterk  te  noemen.  Ook
burgerparticipatie wordt – helaas – voornamelijk als marketing gimmick ingezet.

Vraag:

Welke veranderingen zijn nodig in het gedrag van politici en ambtelijke organisatie in Nieuw West
om hen meer bewonersvriendelijk te maken?

Antwoord:

Het Stadsdeel Nieuw-West moet werk maken van het naleven van de Code voor Goed Openbaar
Bestuur. Er zijn diverse handvatten voor het bestuur om beter met bewonersorganisaties in gesprek
te gaan. Bestuurders doen er goed aan om gericht en herkenbaar te anticiperen op pijnpunten die
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aanwezig  zijn  bij  bewoners.  Portefeuillehouders  dienen  meer  gesprekken  te  voeren  met
bewonersvertegenwoordigers.  Bij  ernstige meningsverschillen zou het door het NICIS ontwikkelde
instrument voor beleidsbemiddeling1 moeten worden ingezet. Reëel bestaande problemen, zoals het
ontbreken van voldoende Nederlandse taalvaardigheid, moeten bespreekbaar worden gemaakt en
vooral meer aangepakt.

Vraag: 

Het huurbeleid en vooral het beleid van de woningbouwcorporaties is een heet hangijzer. Welke
opvattingen heeft het Bewonersplatform Geuzenveld-Slotermeer hierover? 

Antwoord:

Er is schaarste in de huursector. De overheid dwingt bewoners te vertrekken naar buiten de stad of
zich op de koopmarkt te begeven. Sloop- en nieuwbouwprogramma’s leiden telkens tot onttrekking
van  vaak  honderden  woningen  aan  de  bestaande  woonvoorraad.  De  doorgevoerde
huurprijsverhogingen kennen geen tegenprestatie door verhuurders in de vorm van het leveren van
betere kwaliteit van de woningen. De huursector wordt stiefmoederlijk bedeeld in vergelijking met
de koopsector. De ongeremde hypotheekrenteaftrek bevoordeelt de koopsector. Je kunt zeggen dat
er in de huursector er eigenlijk geen sprake is van een markt. Het is een distributiesysteem waarin
distributiegerechtigden extra betalingen worden opgelegd. Vermogensoverdrachten om bijzondere
heffingen te betalen aan het Rijk die een zeer twijfelachtige reden hebben. De kwaliteit van te veel
woningen  in  Nieuw-West  lijdt  onder  een  25-jarige  moedwillige  verwaarlozing.  Dat  veroorzaakt
omvangrijke en ernstige schade aan de lichamelijke en geestelijke volksgezondheid, aan onderwijs en
arbeidsmarktkansen, aan de veiligheid en het imago van deze buurten.

En  het  toppunt  van  cynisme is  toch  eigenlijk  wel  dat  huurders  in  tijden  van  ernstige  schaarste
medeverantwoordelijk worden gemaakt voor de sloop van hun woning, en dat dan als voorbeeld van
mooie participatie af te schilderen. 

Huurders worden niet serieus genomen. Eigenlijk  kan je zeggen dat vooral de verhuurders en de
lokale overheid zich zelf  niet serieus genomen hebben in hun rol als verantwoordelijken voor de
volkshuisvesting en leefbaarheid. Wij zijn van mening dat goed onderhoud, goede woningtoewijzing
en handhaving van cruciaal belang zijn. Juist dat bepaalt de bruikbaarheid van wijk en woningen op
langere termijn en daardoor ook de aantrekkelijkheid voor de middengroepen. 

Vraag:

Leefbaarheid  is  een  centraal  aandachtspunt  voor  bewonersorganisaties.  Wat  moet  hieronder
worden verstaan? Wat dient in Nieuw West speerpunt te zijn van een beleid voor leefbaarheids
bevordering?

Antwoord:

1 http://nicis.platform31.nl/Wat_doen_wij/Verspreiding/Docbank/Bestuur/Samenwerking/Publiek_private_s
amenwerking/%E2%80%9CHet_woord_%E2%80%98negotiation
%E2%80%99_valt_niet_te_vertalen_in_het_Nederlands%E2%80%9D
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Leefbaarheid is een eigenschap van een buurt of een wijk waardoor mensen daar graag, gezond en
veilig kunnen werken, wonen en recreëren. Een wijk moet schoon, heel en veilig zijn. Waar het om
gaat is dat mensen zich er senang kunnen voelen. Dat je moet kunnen samenleven met anderen
zonder al te grote spanningen. 

Het  inzetten  op  onderhoud  is  speerpunt  voor  een  beleid  gericht  op  leefbaarheidsbevordering.
Verbeterd  onderhoud  is  echt  nodig.  Het  is  een  prima  werkgelegenheidsbevorderend  beleid.  De
beleidsuitvoering  kan  gekoppeld  worden  aan  onderwijsverbetering  door  de  inschakeling  van
jongeren zonder werk.  Deze kunnen worden ingepast  in  leer-  werktrajecten waarbij  zij  voorzien
worden van adequate technische opleidingen. Een betere methode van bestrijding van criminaliteit
is bijna ondenkbaar. 

De groenstructuur van Slotermeer is  uniek.  Het  gedram van de vastgoed wereld  dreigt  nu deze
unieke groenstructuur aan te tasten. De overheid moet weerstand bieden tegen dit gedram. 

Vraag: 

Welke  hoofdboodschap  wil  het  bewonersplatform  Geuzenveld  -Slotermeer  geven  aan  de
Amsterdamse gemeentelijke politici voor de bestuursperiode 2014-2018?

Antwoord:

Ga werk maken van goed openbaar bestuur. Neem de bewoners serieus. Amsterdam Nieuw-West is
hoofdzakelijk een woonwijk. Spreek de vastgoedsector aan om goed onderhoud van woningen de
hoogste prioriteit te geven en daarmee ook onderwijskansen en werkgelegenheid te stimuleren. Laat
het openbare bestuur gebruik maken van haar bevoegdheden en ga corrigerend optreden. 

De onderhouds- en reparatie-economie zal een centrale plaats moeten krijgen in het beleid. En er is
een beweging van koop naar huur. Geef dit dan ook de aandacht die het verdient.    

Voor meer informatie zie: www.bewonersplatform-geuzenveldslotermeer.nl  

Jan Witting

                                                              ◊
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