
Ruimte voor werk en betrokkenheid in Zuid 

 

Wij zien grote meerwaarde voor de bestuurscommissie als direct gekozen bestuurslaag, dicht bij 

bewoners en ondernemers. Alle gekozen partijen in de bestuurscommissie hebben aangegeven in 

nauw contact te willen staan en anders, slimmer en vaker de bewoners en ondernemers te willen 

betrekken. Deze ambitie gaat de bestuurscommissie de komende jaren in gezamenlijkheid oppakken 

en uitvoeren. 

Opgaven voor Zuid 

De centrale gedachte bij onze samenwerking als D66, VVD en PvdA is dat we de ruimte geven aan de 

bewoners en ondernemers in Zuid. Zo moeten op de woningmarkt meer huurwoningen in het 

middensegment komen, zowel in nieuwbouw als in bestaande bouw. Door meer ruimte voor 

ondernemers komen er meer banen. En we zorgen dat de bewoners van Zuid meer kansen op die 

banen krijgen via participatie.  

De gevolgen van bezuinigingen, bijvoorbeeld in de zorg, zullen we merken in ons stadsdeel. We 

nemen als stadsdeel maatregelen om de risico´s op werkloosheid, schooluitval en vereenzaming 

zoveel mogelijk te beperken. Initiatieven van bewoners, ondernemers en maatschappelijke 

organisaties krijgen in Zuid de ruimte. En we zorgen dat de kinderen van de vele stadsgezinnen in 

Zuid veilig kunnen spelen en dat schoolroutes veiliger worden. 

In de gesprekken met alle gekozen partijen in de bestuurscommissie Zuid kwamen diverse 

onderwerpen als de breed gedeelde “opgaven voor Zuid” naar voren. Deze worden ook in onze 

opgaven en maatregelen zichtbaar. 

Maatregelen en financiën 

Om deze opgaven aan te gaan pakken, hebben wij met elkaar maatregelen afgesproken. Hiermee 

gaan de portefeuillehouders afzonderlijk, maar in gezamenlijkheid aan de slag. Het Dagelijks Bestuur 

werkt daarbij vanuit de inhoudelijke portefeuilles en koppelt deze aan de specifieke opgaven in de 

verschillende gebieden van Zuid. Over de budgetten om deze maatregelen uit te kunnen voeren 

zullen wij aparte afspraken maken. De verhouding met gemeenteraad en College en de (financiële) 

ruimte die zij bieden is daarbij van belang. De portefeuillehouder Financiën heeft hierin een 

belangrijke rol. 

Bestuurscommissie, Gemeenteraad en College  

De relatie met de centrale stad is voor de bestuurscommissie erg belangrijk. De functie van ‘ogen en 

oren’ over onderwerpen die niet tot de taken en bevoegdheden behoren zal ook ‘een mond’ krijgen 

richting gemeenteraad, College en ambtelijke diensten. Dit geldt juist voor die punten die voor Zuid, 

haar bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties belangrijk zijn. Hiervoor is, zowel 

bestuurlijk als ambtelijk, een goede verbinding en samenwerking van belang. 

Wij benoemen hiertoe in eerste instantie:   ruimte voor keuzes in de uitvoering, mogelijkheden voor 

het ‘modale huursegment’, de belangen van erfpachters, goede dienstverlening, zorg die aansluit bij 

de opgaven in Zuid, voldoende klaslokalen en vrije schoolkeuze, verkeersveiligheid en parkeren. Wij 

zullen in ieder geval op deze gebieden actie ondernemen richting het College van B&W en de 

Gemeenteraad. We beginnen hiermee direct, met een brief aan de formateur van het nieuwe 

College. 

 



 

 

Dit bestuursakkoord is het resultaat van gesprekken die D66, als grootste fractie na de verkiezingen 

op 19 maart 2014, heeft geïnitieerd. Na open en inspirerende ontmoetingen met alle fracties in de 

bestuurscommissie van Zuid, hebben D66, VVD en PvdA elkaar gevonden om de komende periode 

een Dagelijks Bestuur te vormen.  

 

Wij geven de ruimte aan Zuid, in het belang van Zuid. 

 

Sebastiaan Capel (D66) 

Paul Slettenhaar (VVD) 

Marijn van Ballegooijen (PvdA) 

 

 



Wonen en Ruimtelijke Ordening 

De woningmarkt in Zuid moet toegankelijk zijn voor alle inkomensgroepen. We geven daarom 

prioriteit aan het realiseren van meer huurwoningen voor middeninkomens, zowel in nieuwbouw als 

in bestaande bouw. Dit bevordert de doorstroming op de woningmarkt en gaat scheefwonen tegen. 

Maatregelen: 

- In te starten nieuwbouwprojecten is onze ambitie om vijftig procent van de woningen in de 

categorie ‘modale huurwoningen’ (woningen boven de liberalisatiegrens, met een huur tot 

ca. 950 euro per maand) te realiseren. Om dat te stimuleren benaderen we actief 

ontwikkelaars, waarbij we ons inzetten om woningen voor dit segment te behouden.  

- We willen extra middelen beschikbaar stellen voor de Bestemmingsreserve Bevordering 

Woningen Middensegment. 

- We bepleiten grondprijzen die grotere modale huurwoningen mogelijk maken, waardoor 

stadsgezinnen de ruimte krijgen. 

- We zorgen voor maatwerk in de verschillende buurten. In buurten met een hoog percentage 

sociale woningbouw, stimuleren we bijvoorbeeld het splitsen en samenvoegen van woningen 

in particulier bezit. We willen hiervoor meer ruimte creëren, passend binnen de kaders van 

het stedelijk beleid. 

- We gaan door met het stimuleren van verduurzaming van bestaande bouw en duurzame 

nieuwbouw.  

- We geven ruimte aan initiatieven voor zelfbouw en benutten de ruimte in 

bestemmingsplannen of creëren die.  

- We blijven bewoners ondersteunen via de Wijksteunpunten Wonen.  

- We voeren een actief beleid om achterstallig onderhoud (verkrotting) van huizen tegen te 

gaan. 

- We streven ernaar dat corporatiewoningen in bezit van de corporaties blijven, waarbij 

corporaties de mogelijkheid hebben deze woningen in het sociale of modale segment te 

verhuren. 

- Studenten zijn een belangrijke doelgroep in Zuid. We willen studenten de ruimte geven een 

geschikte woning te vinden in ons stadsdeel. 

- We stimuleren transformatie van leegstaande gebouwen naar andere functies, waarbij 

wonen de voorkeur heeft. 

Economische Zaken, Werk en Inkomen 

Het is onze ambitie om mensen aan het werk krijgen. Daarbij richten we ons op alle groepen in het 

stadsdeel. Vitale en veilige winkelstraten, met ruimte voor diversiteit, ambachtseconomie en 

buurtwinkels, zijn van belang voor zowel ondernemers als bewoners. Ondernemers krijgen de ruimte 

voor eigen initiatieven. 

Maatregelen: 



- We behouden de winkelstraatmanager en kijken waar mogelijk naar uitbreiding van deze 

functie. Het stadsdeel krijgt meer mogelijkheden om met bedrijfsinvesteringszones (BIZ) te 

werken. Samen met ondernemers kijken we naar de wens om hier gebruik van te maken. 

- We maken bestemmingsplannen flexibel en geven mengformules, ondersteunende horeca, 

broedplaatsen en tijdelijke initiatieven de ruimte. Op deze manier pakken we leegstand aan. 

Een centrale winkelloods kan hier ook bij helpen, evenals het actief benaderen van 

verhuurders.    

- We zetten actief in op acquisitie van bedrijven die zich in Zuid willen vestigen.  

- Het terugdringen van de jeugdwerkloosheid is een grote uitdaging voor de samenleving en 

voor Zuid in het bijzonder. We zetten de projecten op het gebied van jeugdwerkloosheid van 

de afgelopen jaren door. 

- We richten onze inzet om mensen aan het aan het werk te krijgen ook op niet-traditionele 

doelgroepen als ZZP’ers, ouderen en jonge werkzoekenden. Re-integratie is een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid van de portefeuillehouder Economische Zaken en de 

portefeuillehouder Sociale Zaken. 

- Het participatiecentrum heeft de afgelopen jaren goede resultaten behaald. We willen meer 

mensen langs deze weg aan het werk helpen. 

- We stimuleren veiligheidsmaatregelen bij en door ondernemers, onder andere via het 

Keurmerk Veilig Ondernemen. 

Veiligheid  

Het veiligheidsniveau in Amsterdam-Zuid is hoog. Onze ambitie is om dit, in goede samenwerking 

met de politie, zo te houden. Daarbij betrekken we een netwerk van bewoners en professionals. We 

zetten in op preventieve maatregelen om bewoners weerbaar te maken en investeren in jeugdwerk. 

Cameratoezicht is altijd tijdelijk en wordt periodiek geëvalueerd. 

Maatregelen: 

- Meer veiligheid (objectief en subjectief) bereiken we met maatregelen als handhaving, 

tegengaan jeugdoverlast, de inzet van straatcoaches en andere preventieve maatregelen. 

- Maatregelen die ingrijpen op de privacy, zoals preventief fouilleren en cameratoezicht, gaan 

altijd samen met het opstellen van een veiligheidsplan. Dit doen we samen met 

professionals, buurt en de politie. 

- We blijven aandacht besteden  aan het tegengaan van jeugdoverlast, onder andere door de 

inzet van straatcoaches 

- We gaan door met de aanpak van overvallen op ondernemers en in woningen.  Ondernemers 

bieden we een veiligheidsscan aan en ondernemers die slachtoffer zijn geweest van een 

overval steunen we met goede nazorg.  

- Om het aantal woninginbraken te verlagen, geven we bijzondere aandacht aan kwetsbare 

groepen zoals senioren. Dit doen we bijvoorbeeld met voorlichting over babbeltrucs en het 

plaatsen van deurspionnen en kierstandhouders. 

 



- We zetten in op het tegengaan van straatroven, met name op plaatsen waar veel toeristen 

zijn. Daarnaast bestrijden we horecaoverlast en handhaven we op branches als Shisha-

lounges en massagesalons. 

- Veiligheid op scholen heeft prioriteit. Bedreigde instellingen of scholen die extra 

veiligheidsmaatregelen moeten nemen, blijven we steunen met middelen vanuit het 

stadsdeel. We dringen er daarbij op aan dat ook de centrale stad en het Rijk hun 

verantwoordelijkheid nemen.  

Jeugd en Onderwijs 

Op het gebied van Jeugd en Onderwijs zetten we de lijn van de afgelopen periode voort. We 

bewaken de uitvoering van het Integraal Huisvestings Plan, zodat er ook in de toekomst voldoende 

ruimte blijft voor kinderen en ouders om hun school in hun buurt te kiezen. 

Maatregelen: 

- We zetten in op talentontwikkeling bij jongeren en op het voorkomen van voortijdig 

schooluitval.  

- We stimuleren ouderparticipatie in het onderwijs, o.a. via ouderpanels.  

- We bevorderen buiten- en naschoolse activiteiten, die op één locatie plaatsvinden. 

- We zorgen voor schone en veilige speelpleinen. 

- We vergroten van kansen van jongeren door het creëren van stageplekken. 

- We steunen initiatieven die excellente leerlingen uitdagen. en bieden hen ruimte. 

- Als leerlingen een achterstand hebben, bijvoorbeeld op taalgebied, blijven ze in aanmerking 

komen voor extra ondersteuning, bijvoorbeeld via voor- en vroegschoolse educatie. 

- We blijven het buurtjeugdwerk ondersteunen. Daarnaast steunen we initiatieven van 

bewoners op het gebied van jeugd, zoals bijvoorbeeld in de buurtspeeltuinen en 

speeltuinverenigingen. 

- We willen een ambitieuze jeugd-en-veiligheidsaanpak om jeugdcriminaliteit te voorkomen. 

We streven een integrale veiligheidsaanpak na waarbij de verschillende disciplines (politie, 

justitie, jeugdwerk, gezinshulp) nauw samenwerken. 

- De problematiek van kwetsbare jongeren pakken we integraal aan. Daaronder valt ook dat 

we actief beleid voeren op goede huisvesting voor deze groep. 

Zorg/WMO, Ouderen 

We bevorderen dat de zorg dichtbij huis en vraaggericht wordt georganiseerd. Per buurt creëren we 

maatwerk. We willen samenhang creëren met de structuur die de centrale stad heeft gemaakt om de 

decentralisaties in de zorg vorm te geven. We gaan door op de lijn die met het uitvoeringsbesluit 

Zorg voor Zuid is ingezet.  

Ouderen wonen langer thuis en verzorgingshuizen komen leeg te staan. De faciliteiten die de locaties 

van de verzorgingshuizen bieden, grijpen we waar mogelijk aan om woningen voor ouderen te 

creëren. In de buurt hebben ouderen hun faciliteiten. Hierdoor kunnen ze langer thuis kunnen blijven 

wonen. 



Maatregelen: 

- We verbinden vrijwilligers, professionals en de structuur van de veertig wijkteams die uit de 

centrale stad komt. 

- We stimuleren initiatieven van onderop, zoals de Stadsdorp Zuid en mantelzorgers.  

- Net als de afgelopen jaren nemen we maatregelen om eenzaamheid terug te dringen, sociaal 

isolement te voorkomen en de sociale cohesie te bevorderen. Elementen als de 

wijkverpleegkundige, dagbesteding, hulpdiensten, buurtkamers, waakvlamcontacten, 

vrijwilligersondersteuning, samen koken en eten en sterke cliëntenraden zijn daarvoor onze 

belangrijkste instrumenten. 

Welzijn  

We geloven in de eigen kracht van bewoners. Daarom willen we ruimte geven aan 

bewonersinitiatieven en bewoners stimuleren zelf activiteiten te ontplooien. Mantelzorgers hebben 

een belangrijke, vaak zware taak: zij kunnen rekenen op onze ondersteuning. De Huizen van de Wijk 

worden zoveel mogelijk zelfredzaam en geleid door de bewoners zelf. 

Maatregelen: 

- We zetten in op kleinschalige initiatieven. We zien een beweging van grote structuren en 

grote organisaties naar kleinschalige initiatieven. Deze beweging willen we stimuleren. 

- We willen per wijk participatiemakelaars creëren, die per buurt kleinschalige initiatieven 

stimuleren. We kijken daarbij naar alle doelgroepen binnen het stadsdeel. De rol van 

professionals verandert hierbij. 

- Voor de functie van ontmoeting kijken we breder dan de Huizen van de Wijk en 

welzijnsorganisaties. Ook hier bieden we ruimte aan kleinschalige initiatieven. 

- We maken goede afspraken met onze partners over output en outcome, zoals in de 

afgelopen periode is ingezet. Hierdoor blijft het welzijnswerk effectief en doelmatig. 

Openbare Ruimte, Groen en Parken  

Een schone, hele en veilige openbare ruimte vinden we van groot belang omdat dit een grote invloed 

heeft op het leefbaarheidsgevoel van bewoners. Handhaving is hierbij belangrijk. Daarnaast moet de 

openbare ruimte voor alle groepen toegankelijk zijn, zeker voor ouderen en minder validen. 

Maatregelen: 

- We willen graag de Rode Loper naar de RAI doortrekken. 

- We willen het onderhoud van de openbare ruimte, parken en groen op peil houden. 

Afgelopen jaren is achterstallig onderhoud weggewerkt.  

- We zetten in op het goed en duurzaam onderhouden van speelplaatsen. 

- We gaan verder met het beter toegankelijk maken van de openbare ruimte voor minder 
validen. 

  



Reiniging, Milieu en Duurzaamheid 

We willen de plaatsing van ondergrondse afvalcontainers in het stadsdeel voortzetten. Daarnaast 

nemen we maatregelen om het percentage afval dat gescheiden wordt te verhogen. 

Maatregelen: 

- We gaan door met het plaatsen van ondergrondse afvalcontainers. 

- We stimuleren bewonersinitiatieven en medebeheer op het gebied van schoon en groen. 

- We zetten in op het schoonhouden van containerlocaties, en handhaven op het juist 

aanbieden van afval door bewoners en ondernemers. 

- Grof afval moet op een makkelijke manier worden aangeboden en opgehaald, zoals het nu 

op al bepaalde plekken in het stadsdeel mogelijk is, zonder te bellen. 

- We blijven de activiteiten van de Natuur- en Milieuteams in het hele stadsdeel 
ondersteunen. 
 

- We stimuleren het aanleggen van groene daken, woningisolatie en het zelf opwekken van 
energie, bijvoorbeeld door het plaatsen van zonnepanelen.  

 
- We blijven de geluidsoverlast van vliegbewegingen boven het stadsdeel monitoren. We 

bewaken via overleggen de gemaakte afspraken hierover. 
 
Verkeer & Parkeren 

De verkeersonveiligheid in Amsterdam Zuid is te hoog. Dat erkennen we en pakken we aan. De 
congestie, het verkeer en vooral het aantal fietsers in Amsterdam-Zuid neemt sterk toe in diverse 
buurten en wijken. Vrachtverkeer, touringcars en schoolkinderen maken gebruik van dezelfde routes. 
Dat leidt tot gevaren op het gebied van verkeersveiligheid. We willen de komende jaren de 
verkeersveiligheid voor voetgangers en fietsers sterk verbeteren. Veilige schoolroutes hebben daarbij 
prioriteit.  

Daarnaast leidt een toename van het aantal fietsers tot problematiek op het gebied van 
fietsparkeren. Met name in De Pijp doemen die problemen op, onder meer door de komst van de 
Noord-Zuidlijn. We gaan die problematiek te lijf. In het zuidelijk deel van het stadsdeel neemt de 
verkeersdruk en daarmee de onveiligheid toe door bezoekers van de Zuidas. De Zuidas mag haar 
verkeers- en parkeerproblematiek niet afwentelen op de omliggende buurten. 

We willen daarnaast voldoende parkeerplaatsen voor bewoners, ondernemers en bezoekers. Ons 
streven is dat zoveel mogelijk parkeerplaatsen inpandig of ondergronds worden.  

Maatregelen: 

- Onder meer om redenen van verkeersveiligheid en zetten wij in op vrijliggende fietspaden en 

ruimte voor fietsers. 

- Mocht tussen de hoeveelheid parkeerplaatsen en verkeersveiligheid frictie ontstaan, dan 

gaat verkeersveiligheid boven parkeerplaatsen. Bestaande vrijliggende fietspaden 

verdwijnen in principe niet. 

- We handhaven de bezoekersvergunning. 



- Meeropbrengsten van parkeren worden conform rechtmatige bestedingsvoorwaarden 

geïnvesteerd in de Openbare Ruimte. 

- We reserveren middelen voor het herinrichten van grote straten en kijken waar kleine 

ingrepen bijdragen aan verkeersveiligheid en voeren die uit. 

- We geven extra prioriteit aan de verkeersveiligheid op schoolroutes. Indien noodzakelijk 

weren we zwaar (vracht)verkeer van schoolroutes. 

- De blijvend gevaarlijke tramlijn 51 moet veel veiliger worden, stadsdeel Zuid blijft bij de 
centrale stad aandringen op verbetering van de veiligheid totdat dit voldoende is 
gewaarborgd. 

- Het laden en lossen van vrachtwagens en touringcars leidt tot veel problemen met de 

doorstroming en verkeersveiligheid, met name in de spits. We willen deze problematiek 

aanpakken, bijvoorbeeld door de inzet van klein en duurzaam vervoer. 

Sport 

In het stadsdeel moeten voldoende goede mogelijkheden om te sporten zijn, of dat nu in 

verenigingsverband is of individueel. Deze dienen zoveel mogelijk bereikbaar en toegankelijk te zijn 

voor alle sportende groepen in Zuid. Op deze manier stimuleren we dat Amsterdammers sporten . 

Locaties waar veel – ook door kinderen - gesport wordt, moeten goed en veilig bereikt kunnen 

worden.  

Maatregelen: 

- We willen de beide zwembaden in Zuid goed en veilig houden en breed toegankelijk houden 

voor alle bewoners en bezoekers. 

- We zetten in op breed gebruik van de velden, we stimuleren sportdeelname, gedeelde 

voorzieningen door clubs, sportvoorzieningen in de openbare ruimte. 

- De middelen voor sport besteden we zo veel mogelijk aan voorzieningen die rechtstreeks 

bijdragen aan de beoefening van sport, zowel in verenigingsverband als in de openbare 

ruimte. 

- We blijven investeren om kinderen met sport in contact te brengen. 

Kunst & Cultuur 

Op het gebied van Kunst en Cultuur kiezen we ervoor om door te gaan op de ingeslagen weg. 

Cultuur, van Rijksmuseum tot amateurkunst, is belangrijk voor een levendig stadsdeel. 

Maatregelen: 

- Het stadsdeel blijft middelen beschikbaar stellen voor cultuur in de openbare ruimte. Daarbij 

is betrokkenheid van bewoners belangrijk en stimuleren we bewonersinitiatieven op dit 

gebied. 

- We gaan door met projecten voor cultuureducatie. 

- We houden een adviesfunctie op het gebied van cultuur in stand. 

- We stimuleren culturele creatieve ontmoetingsplekken en broedplaatsen. We erkennen het 

belang van de ‘rafelranden’ in Zuid. 



- Bij adviezen van Bureau Monumenten maakt het stadsdeel steeds een eigen afweging tussen 

het eigendomsrecht en het belang om de monumentenstatus te geven. 

Financiën 

Wij zetten in op solide stadsdeelfinanciën. De reserves en voorzieningen die de afgelopen jaren zijn 

opgebouwd, benutten we om in de komende jaren kansen te verzilveren. Inzichtelijkheid van 

financiën voor bewoners en ondernemers vinden we van belang. 

Maatregelen: 

- We stimuleren transparantie van de begroting en betrokkenheid van bewoners en 

ondernemers bij de begroting van Zuid. Daarom gaat het stadsdeel werken met een vorm 

van buurtbegrotingen.  

Dienstverlening 

De dienstverlening in ons stadsdeel dient binnen de mogelijkheden van het programma “1 Stad, 1 
Dienstverlening” maximaal toegesneden te zijn op de behoefte in stadsdeel Zuid. Afgesproken is dat 
de stad financieel verantwoordelijk is voor het succesvol uitvoeren van de bezuinigingen binnen het 
cluster dienstverlening. De service aan bewoners en ondernemers gaat daarbij niet achteruit. 
 
Maatregelen: 

- Binnen het retailconcept zijn  service in het Engels en avondopenstelling van groot belang. 
 

- Tijdens de implementatie van de nieuwe dienstverlening blijft de kwaliteit op peil. 
 

- We staan open voor nieuwe voorstellen die aansluiten bij de behoefte van bewoners en 
ondernemers. 

 

Internationale gemeenschap 

In Amsterdam Zuid zijn veel internationale bewoners en bedrijven gevestigd. We hebben hier 

aandacht voor en zorgen er zo voor dat Zuid aantrekkelijk is als vestigingsplaats voor bewoners en 

bedrijven uit het buitenland. 

Maatregelen:  

- Dienstverlening is toegankelijk voor internationale bewoners en bedrijven 

- We werken samen met instanties als het Expatcenter, Amsterdam in Business en Amsterdam 

Marketing, evenals de hier gevestigde bedrijven en internationale scholen. 



Portefeuilleverdeling Dagelijks Bestuur 

D66 – Sebastiaan Capel 

Veiligheid (incl jeugd en veiligheid, evenementen), Toezicht en (integrale) handhaving 

Financiën 

Ruimtelijke Ordening en Wonen  

Participatie bewoners en ondernemers (coördinerend) 

Kunst en Monumenten 

Onderwijs 

Bestuurlijk Stelsel 

Gebiedsgericht werken (coördinerend)  

Zuidas 

Gebieden: Hoofddorpplein-/ Stadionbuurt en Rivierenbuurt 

VVD – Paul Slettenhaar 

Verkeer en parkeren 

Economische Zaken (incl KVO, horeca, toerisme) *  

Openbare Ruimte, groen en parken 

Afval, milieu en duurzaamheid en waterbeheer 

Sport 

Dienstverlening  

Gebieden: Buitenveldert en Museumkwartier 

PvdA – Marijn van Ballegooijen 

Zorg/ ouderen 

Welzijn (incl. Huizen van de Wijk) 

Sociale Zaken ( incl armoede, schuldhulpverlening, diversiteit en discriminatie) * 

Jeugd 

Gebied: De Pijp 

 

Vergunningverlening loopt via inhoudelijke portefeuilles 

* Reïntegratie is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de portefeuillehouder Economische Zaken 

en de portefeuillehouder Sociale Zaken 

 


