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Voor u ligt het collegeakkoord 2014-2018 gesloten door de fracties 
van D66, VVD en SP. Met dit akkoord vinden D66, VVD en de SP 
elkaar in een drang naar verandering. We willen Amsterdam een bestu-
ur geven dat zich open stelt voor alle ideeën en zorgen in de stad, om 
samen met de Amsterdammers een sociaal en ondernemend stads-
bestuur te zijn. 

De kracht van Amsterdam is vrijheid. Om elke dag keuzes te maken, 
en om dromen waar te maken. Die vrijheid is pas iets waard als ieder-
een mee kan doen, waar je wieg ook stond. Daarom kiezen D66, VVD 
en SP ervoor iets nieuws te doen. We gaan niet snijden in sociale bud-
getten, maar we binden de strijd aan met kinderarmoede. Ieder kind 
moet de beste kansen krijgen, kunnen sporten of een instrument leren 
bespelen. We investeren flink in de scholen, van Noord tot Nieuw-
West. En we gaan meer Amsterdammers de kans geven mee te doen: 
ook door werk aan te bieden dat de gemeente zelf mogelijk maakt. En 
we geven vertrouwen aan Amsterdammers: van leerkrachten voor de 
klas tot de hulpen bij de huishouding.

We gaan ons best doen om meer ruimte te geven aan de stad. Am-
sterdam hoef je niet dicht te regelen. We geven Amsterdammers de 
ruimte door te snoeien in de regels, belastingen te schrappen en on-
dernemers die zich aan de afspraken houden ruimere openingstijden 
te gunnen. En we maken een einde aan het systeem van voortdurende 
erfpacht.

Amsterdam

Om iedereen mee te laten doen zijn meer woningen nodig: vooral betaal-
bare huurwoningen. De palen moeten de grond in, ook voor jongeren- en 
ouderenwoningen.  Om iedereen mee te laten doen moet de stad toegan-
kelijk zijn. Voor Amsterdammers met een beperking of voor minima die een 
museum willen bezoeken. En om mee te kunnen doen moeten Amsterdam 
kunnen blijven rekenen op goede zorg. We investeren in de huishoudelijke 
hulp, dagbesteding en mantelzorgers.

We gaan Amsterdammers helpen te voorkomen dat ze in de schulden 
raken. En we pakken ook de schulden van de stad zelf aan. Door bezit te 
verkopen en af te lossen op langlopende leningen. We stellen een norm in 
voor rentemeevallers: die worden niet meer uitgegeven, maar gaan naar 
aflossing. We gaan als gemeente goedkoper werken: met minder kantoor-
ruimte en minder dure inkoop. Subsidies zijn een middel, geen doel. Daar 
gaan we op besparen.

Met dit akkoord presenteren D66, VVD en SP verandering. Dat wordt elke 
dag hard werken. En we willen verandering niet alleen laten zien in het be-
leid, maar ook in onze manier van besturen. We gaan samenwerken met 
alle 820.000 Amsterdammers en alle 45 raadsleden. 

Amsterdam is van iedereen.

Jan Paternotte
Eric van der Burg
Laurens Ivens
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Zorg voor 
Amsterdammers 

die het nodig 
hebben

Om deze overheveling succesvol te laten verlopen is 
een groot aantal vernieuwingen nodig. Deze leggen 
we vast in een ambitieuze zorgagenda, waarin de 
kwaliteit en het aanbod van zorg voor de mensen die 
daar gebruik van maken centraal komt te staan. 

We besteden de zorg bestuurlijk aan op basis 
van gunning. Hierbij letten we goed op prijs en 
kwaliteit. Ook willen we de overhead van aanbieders 
terugdringen. Daarnaast bekijken we of wordt voldaan 
aan de inkomensnormering bij het management. 
Naast de traditionele aanbieders kijken we voor 
de verschillende zorgbehoeften ook naar kleine 
aanbieders, sociale firma’s en buurtinitiatieven.  
Degene die de zorg ontvangt krijgt hierbij 
keuzevrijheid en bij het vaststellen van het aanbod is 
de vraag van cliënten leidend. We vertrouwen op de 
deskundigheid van professionals in de zorg. 

Mantelzorgers en informele zorgverleners verdienen 
goede ondersteuning en moeten te allen tijde een 
beroep kunnen doen op professionele zorg en een 
voldoende aanbod van respijtzorg. Coördinatoren van 
informele zorg gaan deel uitmaken van het 
wijkzorgteam. De belangenbehartiging en het 
bewaken van de kwaliteit in de zorg geven we opnieuw 
vorm.
De zorg wordt buurtgericht georganiseerd. Op dit 
moment gaat dat om 22 gebieden in Amsterdam. Die 
aanpak wordt in 2016 geëvalueerd. Op basis van deze 
evaluatie bekijken we of dat de juiste schaalgrootte is, 
of dat er behoefte is aan meer verfijning.

Hulp bij huishouding

Iedereen die nu hulp bij huishouding heeft, houdt 
dat tot 2016. Het college komt aan het eind van 2014 
met een voorstel hoe met nieuwe gevallen wordt 
omgegaan. Om te bepalen wie er recht heeft op hulp 
bij huishouding wordt de mening van professionals, 
zoals  wijkverpleegkundige of huisarts, leidend. De 
harde grenzen van leeftijd en een minimumaantal 
uren komen daarbij te vervallen. We stellen daarbij 
dat iedereen die het niet zelf in zijn eigen netwerk 
kan regelen, hulp krijgt op basis van behoefte. De 
signaleringsfunctie van de hulp bij huishouding wordt 
onderdeel van de gunning.

Dagbesteding

De dagbesteding wordt ondergebracht bij de 
wethouder Werk, Inkomen en Participatie. Ook de 
dagbesteding wordt zoveel mogelijk buurtgericht 
ingevuld. Niet het aanbod van de zorgverleners is 

leidend, maar de vraag van de gebruiker. Hier wordt 
nadrukkelijk ook het aanbod van bijvoorbeeld 
buurtinitiatieven en sociale firma’s bij betrokken.

Maatschappelijke opvang

We investeren extra in maatschappelijke opvang. 
We gaan hiermee nieuwe woonvormen creëren 
en bestaande woonvormen uitbreiden, om zo de 
doorstroming in de maatschappelijke opvang op gang 
te brengen.

Vluchtelingen

We trekken structureel geld uit ten behoeve van de 
uitvoering van de zorgplicht van de gemeente voor 
uitgeprocedeerde asielzoekers.

Jeugdzorg en Jeugdbescherming

De wethouder Jeugd gaat over alle jeugdzorgtaken. 
De signaleringsfunctie voor de zorgbehoefte komt 
primair bij scholen te liggen. Zij worden daarbij 
ondersteund door het schoolmaatschappelijk werk 
en zorgconsulenten. Hiervoor wordt extra budget 
vrijgemaakt. De schoolmaatschappelijk werker 
krijgt hierbij de coördinerende taak en kan daarbij 
terugvallen op de hulp van integrale hulpverleners, 
die nu worden opgeleid. Wijkzorgteams, Ouder-
Kindteams en Samen Doen teams worden verder 
samengevoegd.

Omdat niet alle gezinnen goed vanuit school 
benaderbaar zijn, worden ook de Ouder-Kindcentra 
(OKC’s) betrokken bij de invulling van de jeugdzorg. 
Naast signalering kunnen zij ook goed de 
gesprekspartner zijn voor de ouders en het kind.

Gezinnen krijgen zo altijd een vast aanspreekpunt 
voor jeugdzorg, dat contact houdt met de 
verschillende gespecialiseerde professionals. Het 
gezin wordt nadrukkelijk betrokken bij het bepalen 
van de zorgbehoefte. Amsterdam werkt door met het 
principe dat voor ieder gezin een regisseur primair 
verantwoordelijk is, zodat de aanpak past bij de 
situatie van kind en gezin. Het afgelopen jaar is door 
deze methode het aantal dwangmaatregelen voor 
gezinnen met succes teruggebracht. Waar mogelijk 
dient voorkomen te worden dat een gezin onder 
toezicht komt te staan of een kind uit huis geplaatst 
moet worden. In het kader van de Top1000-aanpak 
blijft de gemeente inzetten op preventieve interventie 
bij gezinnen waar kinderen dreigen te ontsporen, 
onder meer door inzet van het Preventief Interventie 
Team (PIT).

Amsterdam staat voor goede zorg voor wie dat nodig 
heeft. Door de rijksdecentralisaties en bezuinigingen 
wordt het bieden van die zorg aan Amsterdammers een 
enorme uitdaging. Zowel organisatorisch als financieel zal 
er veel van de gemeente gevraagd worden om te zorgen 
voor een succesvolle overheveling van deze taken. Daarbij 
moet nog meer dan normaal gelet worden op de belangen 
van de mensen die zorg nodig hebben. De vanuit het Rijk 
geïnitieerde mega-operatie mag wat ons betreft niet ten 
koste gaan van de kwaliteit en het aanbod van de zorg. 




