
JvW: ‘Succesvolle politieke samenwer- 
king op lokaal niveau is sterk persoons- 
afhankelijk. Er moet op het persoonlijke 
vlak een match zijn. Samenwerking tussen 
de VVD en de PvdA is gedoemd te mis-
lukken, wanneer er bij fractieleden van 
beide partijen een duidelijke ‘anti’(VVD 
of PvdA)houding bestaat. Die bespeur ik 
in stadsdeel Zuid gelukkig niet’.

MvB: ‘Sociaal-democraten en liberalen 
delen de emancipatiegedachte, zeker 
wanneer het gaat om het bevorderen 
van de zelfstandigheid. Natuurlijk is de 
waardering van de rol van de overheid 
verschillend. Maar daar heb je op lokaal 
niveau minder last van’. 

JvW: ‘Ik zie het gevaar niet zo. Lokale 
overheden hebben hun eigen autonomie 
en een eigen grondwettelijke positie. 
Natuurlijk is er wanneer het om de fi-
nanciën gaat een (grote) afhankelijkheid 
van de landelijke overheid. Dat moeten 
we niet bagatelliseren. We hebben echter 
keuzevrijheid. Laten we ons vooral rich-
ten op het lokale’.

MvB: ‘Er zijn in het coalitieakkoord 
voor Zuid afspraken gemaakt waar VVD 
en Partij van de Arbeid achter staan. 
Het beleid in uitvoering verandert niet 
door de regeringsplannen. De Partij van 
de Arbeid moet wel, waar mogelijk, de 
doorwerking van de scherpe kantjes 
van het regeringsbeleid op lokaal niveau 
verzachten. Daarbij moeten geen illusies 
gewekt worden. Het instrumentarium 
is beperkt. Zo mag de lokale overheid 
geen inkomenspolitiek voeren. En juist 
de inkomenspolitiek kan een bron van 
polarisatie zijn’.

MvB: ‘De politieke samenwerking van 
de VVD met de PVV zou een dergelijke 
bron van spanning kunnen zijn. Vanuit 
de Haagse politiek komt wel erg na- 
drukkelijk de boodschap dat sommige 
mensen, in het bijzonder moslims, niet 
welkom zijn. Die Haagse boodschap staat 
haaks op de Amsterdamse gedachte van 
‘de boel bij elkaar houden’.

JvW: ‘Ik geloof dat mensen goed in 
staat zijn het verschil tussen de VVD en 
de PVV onder ogen te zien. Wilders is 
niet voor niets uit de fractie van de VVD 
gezet. De PVV zit bovendien niet in de 
regering. Je kunt de regeringspartijen 
niet verwijten dat ze op zoek gaan naar 
meerderheden. De VVD is voor een 
streng asielbeleid, maar is absoluut niet 

van mening dat moslims niet welkom zijn. 
Het is, ook voor de lokale VVD, belangrijk 
om zich duidelijk tegenover de PVV te 
positioneren. De VVD kent niet de fixatie 
op geloof die andere partijen wel kennen, 
ook dat is trouwens iets dat we met de 
PvdA delen’

JvW: ‘Het is, vanuit Amsterdams ge-  
zichtspunt, een vreemd moment om de 
deelraden ter discussie te stellen. We 
moeten ons wel realiseren dat het hier 
om voorgesteld landelijk beleid gaat, 
waarop onze invloed klein is. 
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SAMENWERKING TEGEN EEN ACHTERGROND VAN                  
TOENEMENDE POLARISATIE.

Jeroen van Wijngaarden is fractievoorzitter van de 
VVD in stadsdeel Zuid. Marijn van Ballegooijen heeft 
dezelfde functie in hetzelfde orgaan voor de Partij van 
de Arbeid. De VVD bestuurt samen met de Partij van 
de Arbeid (en D66) het stadsdeel. De redactie van ‘De 
Stem’ sprak met hen. Over lokale politieke samenwer-
king bij de hergeboorte van de landelijke links/rechts 
tegenstelling.

In de landelijke politiek neemt de 
links/rechts polarisatie onmisken-
baar toe. Die polarisatie kan toch 
niet aan de lokale politiek voorbij-
gaan?

Zijn de Partij van de Arbeid en de 
VVD eigenlijk natuurlijke partners in 
het lokaal bestuur van Amsterdam?

Waar zitten de spanningsbronnen 
wanneer het gaat om de 
doorwerking van de landelijke 
politiek in de lokale politiek?

door : Job van Amerongen

Hebben we in 2010 voor het laatst 
in Amsterdam gestemd voor een 
deelraad?



Sinds dit voorjaar is Femke 
Roos, naast fractielid voor de 
PvdA, ook voorzitter van de 
stadsdeelraad. Hoe vergaat 
het haar?

door: Michiel Blom 

Raadsvergadering

Woensdag 20 oktober. De 
maandelijkse raadsverga-             

dering in het stadsdeelkantoor. Op 
de agenda staat een uitvoerings-
notitie over Kunst en Cultuur in 
Zuid. De raadszaal puilt uit. Maar de 
aanwezigen zijn niet gekomen voor 
Kunst of Cultuur. Liefst 39 insprek-
ers hebben zich vooraf bij de griffie 
aangemeld. Hét onderwerp van de 
avond blijken de voorgenomen be-
zuinigingen op het sociale domein 
te zijn. Medewerkers, vrijwilligers 
en gebruikers van buurthuizen en 
wijkopbouwcentra willen hierover 
hun bezorgdheid overbrengen aan 
de raadsleden. Raadsvoorzitter 
Femke Roos is goed voorbereid. 
Ze stelt een maximum spreek-
tijd in van precies 1 minuut en 

legt vriendelijk uit dat er vol-
gende maand in de Commissie 
Samenleving meer tijd beschikbaar 
is voor inspraak. Er is verrassend 
weinig weerstand tegen de korte 
spreektijd, en Femke handhaaft de 
minuut streng. Het blijkt dat veel 
insprekers in een minuut prima hun 
punt kunnen maken. 

Terugblik
Het Parool bericht de volgende dag 
over de bewogen raadsvergadering. 
Femke wordt gecomplimenteerd 
met haar optreden. Normaal is Het 
Parool niet zo complimenteus. 
Twee weken later spreek ik Femke 
over haar eerste ervaringen als 
deelraadsvoorzitter. Ze kijkt zelf 
met tevredenheid terug op de 
vergadering van 20 oktober: “Ik 
vind het belangrijk dat iedereen 
de ruimte krijgt om zijn of haar 
visie te geven op een onderwerp. 
Insprekers en raadsleden. Dat 
hoort bij het democratische pro-
ces. Maar daar hoort ook bij dat 
je soms streng moet zijn om dat 
proces efficiënt te laten verlopen. 
Anders komt niet iedereen aan 

bod.”
Hoe vindt ze het om raadsvoorzit-
ter te zijn, vraag ik haar. Femke: “Ik 
vind het echt leuk om te doen. Je 
bent als voorzitter verantwoordeli-
jk voor een ordelijk en efficiënt 
verloop van alle vergaderingen. 
Indirect ook die van de commissies, 
via de commissievoorzitters. Dat 
is een mooie uitdaging. Er zit een 
hoop voorbereiding in achter de 
schermen. De vergaderingen wor-
den voorbereid in het presidium, 
waarin een afvaardiging van de 
partijen in de raad zitting heeft. De 
raadsvoorzitter zit het presidium 
voor. De deelraad wordt verder, 
inhoudelijk en procedureel, onder-
steund door de griffie. Als raads-
voorzitter ben je voor hen het 
eerste aanspreekpunt. Als voorzitter 
ben je echt bij alles betrokken. Daar 
gaat een hoop tijd in zitten, maar dat 
vind ik geen probleem.”

Dubbelrol

Naast raadsvoorzitter is Femke ook 
‘gewoon’ fractielid. Zijn die twee 

rollen wel te combineren? Femke: “Ik 
kan mijn inhoudelijke rol als fractielid 

Interview

 Femke Roos: Hoedster van het democratisch proces

(vervolg pag 5)
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Twee kandidatenn
Pim Bliek is tijdens de 
ledenvergadering (de ALV) 
met 22 van de veertig stem-
men gekozen als de nieuwe 
voorzitter van de Partij van 
de Arbeid afdeling Zuid. De 
35-jarige Bliek wil zich de ko-
mende tijd vooral richten op 
het enthousiasmeren van de 
leden om actief te worden in 
de afdeling. “Het moet lukken 
om in een afdeling met ruim 
duizend leden meer mensen 
actief te betrekken bij de 
partij. Mijn uitdaging is eruit 
te halen wat erin zit.” Ook 
de 37-jarige Martijn Meeter, 
sinds een half jaar woonachtig 
in Zuid, had zich kandidaat 
gesteld. 

Nadat beide heren zich voor-
stelden, hielden vier sprekers 
uit het publiek een pleidooi 
voor één van de kandidaten. 

Zo kwam oud gemeentraad-
slid Auke (Noord/Zuidlijn) 
Bijlsma in het geweer 
voor Meeter en poneerde          
duoraadslid Flora Breemer 
drie hypothesen waaruit 
bleek dat in haar ogen Meeter 
de beste kandidaat was. Twee 
oud-deelraadsleden uit Oud 
Zuid , Jan Witting en Floor 
Sluiter namen het op voor 
Bliek: “Een man die met zijn 
poten in de modder staat.” 
Bliek won maar Martijn 
Meeter deed het niet onver-
dienstelijk met 16 stemmen. 

Afscheid van                                                                                                                                              
Lucien Nix
De afdeling nam afscheid van 
Lucien Nix. Drie jaar lang 
was hij het boegbeeld van 
de afdeling. Er waren bloe-
men, een cadeau en mooie 
woorden van Egbert de Vries. 
Gelukkig blijft Lucien met zijn 
niet aflatende enthousiasme 

campagne voeren. Daarnaast 
noemde De Vries het een 
grote verdienste van Lucien 
Nix dat het fusieproces tus-
sen de afdelingen Oud Zuid 
en Zuideramstel geruisloos is 
verlopen. 
De fractie aan het werk
Na champagne en een toast 
op de nieuwe voorzitter 
was het woord aan de deel-
raadsleden. Fractievoorzitter 
Marijn van Ballegooijen ver-
telde waar zij zich het eerste 
halfjaar voor hebben ingezet. 
Er ligt een werkplan voor de 
komende vier jaar. In januari 
komt de fractie een dag bij 
elkaar om concreter op alle 
portefeuilles in te gaan.  

De afgelopen maanden is 
gewerkt aan een antwoord 
op het beleidskader Sociaal 
Domein en de begroting. De 
fractie heeft een grootschalig 
onderzoek verricht door  met 
alle instellingen, buurtwerkp-
laatsen en centra te spreken. 
Om te horen hoe er, ondanks 
de bezuinigingen, winst kan 

worden behaald in betere 
samenwerking en een andere 
aanpak van het buurt- en 
opbouwwerk. De fractie pre-
senteert in de notitie Sociaal 
Sterk Zuid haar ideeën over 
het welzijnswerk. Centraal 
daarin staan het “Huis in de 
wijk”, het behoud van het   
wijksteunpunt wonen en ex-
tra aandacht voor vrijwilligers 
en mantelzorgers. 

Als laatste kreeg Ben 
Manassen het woord. Hij brak 
een lans voor het behoud van 
tramlijn 25 door de Rijnstraat. 
Bovendien benadrukte hij  
nog eens dat de zorg zwaar 
onder druk staat en dat 
vooral de mensen met de 
krappe beurs dat merken. 

Er werd nog wat gedronken 
en nagepraat en de laatste 
sloot om elf uur de deur van 
Huize Lydia. 

Vereniging

Wisseling van de wacht in Huize Lydia 

Voor u ligt de laatste Stem van 2010. 
Het is een turbulent jaar geweest, met 
hoogte- en dieptepunten. De val van 

het kabinet, het vertrek van Wouter Bos, het 
aantreden van Job Cohen als partijleider en 
daarmee voor Amsterdam het vertrek van 
een geliefde burgemeester. Een teleurstellend 
resultaat voor de Gemeenteraad, hoewel de 
schade in Amsterdam nog beperkt bleef. Een 
spannende landelijke verkiezingsstrijd, die 
helaas net onvoldoende resultaat opleverde 
voor onze partij. Wat volgde was naar mijn 
smaak de meest bizarre formatie ooit, met 
een nog meer verbijsterende uitkomst.

Gure herfst
Het was een gure herfst. Ook al paaide 
het nieuwe kabinet de kiezer met nog wat 
nazomerse voorstellen als lekker hard 
doorrijden en inbrekers je huis uit meppen, 
de voortekenen voor een hele koude winter 
lieten zich al zien. Keiharde bezuinigingen op 
kunst en cultuur, het dumpen van mensen in 
de sociale werkvoorziening in de bijstand, er 
komt geen eind aan de lijst van onnodige en 
rechtse voorstellen. Men haalt het geld liever 
bij de minder bedeelden die niks kunnen doen 
aan de crisis, inplaats van het te halen bij de 
villasubsidie.

Niet alleen woorden
De Partij van de Arbeid heeft een andere 

visie, een sociaal alternatief. Wij willen 
wèl eerlijk delen. Wat mij betreft 
moeten we op ons felst oppositie 
voeren. Het wordt tijd dat de PvdA 
haar actieverleden weer afstoft, de 
ideële veren weer opplakt en een lans 
breekt voor �\de sterkste schouders, 
de zwaarste lasten�. Niet alleen in 
woorden in de Tweede Kamer, maar 
ook overal op de straten en pleinen. 

Iedereen doet mee in een sociaal 2011
Dit is dè tijd om de mensen te 
laten zien dat de PvdA geen partij 
is van theeknuffelaars, maar dat 
we een actiepartij zijn. Een partij 
met een sociaal alternatief. Geen 
bestuurdersverhaal, maar concrete 
standpunten, concrete actie. Dit is 
het moment waarop de PvdA haar 
veerkracht moet tonen. Ik roep 
iedereen op om hier de komende tijd 
aan mee te doen. 
Tot slot wil ik alle leden ondanks deze 
gure winter een prachtig en warm 
Kerstfeest toewensen en wens ik 
iedereen een mooi, gezond, liefdevol en 
vooral sociaal 2011!

Pim Bliek

Van de voorzitter

een geliefde burgemeester. Een teleurstellend 
resultaat voor de Gemeenteraad, hoewel de 
schade in Amsterdam nog beperkt bleef. Een 
spannende landelijke verkiezingsstrijd, die 
helaas net onvoldoende resultaat opleverde 
voor onze partij. Wat volgde was naar mijn 
smaak de meest bizarre formatie ooit, met 

het nieuwe kabinet de kiezer met nog wat 

doorrijden en inbrekers je huis uit meppen, 
de voortekenen voor een hele koude winter 
lieten zich al zien. Keiharde bezuinigingen op 

breekt voor �\de sterkste schouders, 
de zwaarste lasten�. Niet alleen in 
woorden in de Tweede Kamer, maar 
ook overal op de straten en pleinen. 

Iedereen doet mee in een sociaal 2011
Dit is dè tijd om de mensen te 
laten zien dat de PvdA geen partij 
is van theeknuffelaars, maar dat 
we een actiepartij zijn. Een partij 
met een sociaal alternatief. Geen 
bestuurdersverhaal, maar concrete 
standpunten, concrete actie. Dit is 
het moment waarop de PvdA haar 
veerkracht moet tonen. Ik roep 
iedereen op om hier de komende tijd 

door: Estella Heesen
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Door: Jan Nico Knip

Er valt weer wat te kiezen op 2 maart 2011

De Amsterdamse VVD is voor afschaffing van de stads-
delen. De VVD in Zuid wil vooral een zorgvuldige dis-
cussie voeren en zich niet op afschaffing of bestendiging 
van de stadsdelen vastpinnen’.

MvB: ‘We hebben de evaluatie van de commissie 
Mertens net achter de rug. Die evaluatie heeft er toe 
geleid dat het aantal stadsdelen is verminderd van 
veertien naar zeven. De meerwaarde van stadsdelen is 
echter erkend. Het is uiterst merkwaardig dat de re-
gering zich niets van de bevindingen van de commissie 
Mertens aantrekt’.

MvB: ‘Ik was bijzonder onder de indruk van de insprek-
ers. Waar en hoe bewoners over inspreken, bepaalt in 
belangrijke mate hoe zorgvuldig wij een besluit nemen. 
Insprekers bepalen het gewicht van een bepaalde mening 
en beïnvloeden daarmee de politieke keuze die wij als 
fractie maken’.

JvW: ‘Insprekers komen hoogst zelden een lofzang 
houden over hoe goed het lokaal bestuur het doet. Het 
is aan de politiek om keuzes te maken en zich niet te 
laten leiden door cliëntelisme. Dat neemt niet weg dat de 
bezorgdheid van veel bewoners indruk op me gemaakt 
heeft. De indruk bestond, dat bepaalde voorzieningen in 
het geheel zouden verdwijnen. Een onterechte indruk. De 
communicatie van het dagelijks bestuur is hierbij onvoldo-
ende zorgvuldig geweest’.

Tot slot: recent bezocht ik een vergadering van de 
commissie Welzijn van stadsdeel Zuid. Bij die verga-
dering waren heel veel insprekers aanwezig. Ik heb 
de sterke indruk dat die mensen er voor niets waren. 
De stadsdeelraad heeft zich niets van de insprekers 
aangetrokken en de eigen bezuinigingskoers bepaald.

SAMENWERKING TEGEN EEN ACHTERGROND VAN TOENEMENDE POLARISATIE.

U hebt er vast vier jaar na uit-
gekeken: op 2 maart mag u 
weer naar de stembus, dit 

maal voor de provinciale staten van 
Noord Holland.  

U heeft daar nog niet bij stilgestaan?  
Daarin staat u niet alleen; de opkomst 
komt al jaren zelden boven de 50% 
en kent een dalend verloop met als  
dieptepunt een opkomst in Noord 
Holland van 41% in 1999.

Toch is de provincie op het gebied 
van ruimtelijke ordening, mobiliteit en 
cultuur 
Meer profileren
“De Partij van de Arbeid zal zich in 
de campagne duidelijk profileren op 
beleidsterreinen van de provincie” 
aldus Onno van der Vlerk, voorzit-
ter van het Gewest Noord Holland. 
“We zullen ons sterk maken voor 
goed openbaar vervoer, tegen de cul-
turele uitkleding, die door dit kabinet 
is ingezet, en voor het realiseren van 
meer woningbouw in Noord Holland”. 
Tekenend voor dit kabinet is volgens 
hem het stoppen van de rijksbijdrage 
voor investeringen in natuur, “met een 
pennenstreek door staatssecretaris 
Bleeker onderuitgehaald ”.” Wel in-
vesteren in een compacte stad maar 
niet investeren in de natuur erom 
heen” is volgens van der  Vlerk voor 

de PvdA fractie in de staten onaan-
vaardbaar. 

Een leeuw die niet alleen brult
Een ander item, dat in de campagne 
zal worden benadrukt, is de inzet 
voor een sterke Eerste Kamer die 
rechtstreeks gekozen wordt door de 
statenleden. De tijd van een Eerste 
Kamer “als een leeuw die wel wil maar 
niet meer kan” is duidelijk voorbij.  

De rol van de Eerste Kamer wordt 
groter door het verdrag van Lissabon 
waarin is vastgelegd dat de nationale 
parlementen rechtstreeks op de 
hoogte worden gesteld van Europese 
voorstellen. Het parlement kan met de 
‘subsidiariteitstoets’ bezwaren kenbaar 
maken aan de Europese Commissie. 
Een  duidelijke uitbreiding van de be-
voegdheden dus. Volgens Kim Putters, 
lid van de Eerste Kamer en kandidaat 
fractie voorzitter, moet dit de Eerste 
kamer motiveren verder te gaan in 
het zoeken naar haar bevoegdheden, 
eventueel nieuwe.  Zo is hij een sterk 
voorstander van het ‘terugzendrecht’ 
van de Eerste kamer, dus een wets-
voorstel niet alleen aannemen of ver-
werpen maar ook een wetsvoorstel 
terugsturen naar de Tweede Kamer. 

Zo wordt de Eerste Kamer een leeuw 
die niet alleen brult maar ook bijt.



Interview/Fractie

gelukkig goed scheiden van mijn 
voorzittersrol. Als ‘mijn’ onder-
werpen, onderwijs en welzijn, in 
de raad aan bod komen, laat ik 
de woordvoering wat vaker 
aan anderen over. Bijvoorbeeld 
aan Marijn van Ballegooijen. En 
soms wil ik het zelf doen. Dan 
neemt de vice-raadsvoorzitter 
mijn rol tijdelijk over. Bij de in-
houdelijke voorbereiding heb ik 
veel steun aan ons duoraadslid 
Daan Sajet. Die weet erg veel 
van de WMO, dus daar maak ik 
graag gebruik van.” 

De volgende uitdaging voor de 
raadsvoorzitter dient zich al 
aan: de jaarlijkse behandeling 
van de programmabegroting in 
de deelraad van eind november. 
Verspreid over twee vergadera-
vonden. Lees daar meer over 
elders in deze Stem.

door: Marijn van Ballegooijen, 
fractievoorzitter

Voor Zuid zijn armoedepreventie en 
veiligheid de speerpunten in 2011. 

Dat is de conclusie van de begrotingsbe-
handeling op 24 en 25 november in de 
stadsdeelraad. Veel van de voorstellen van 
de fractie van de PvdA zijn overgenomen, 
een resultaat om trots op te zijn. Maar 
het is de eerste begroting in jaren waarin 
sprake is van bezuinigingen. Die treffen 
vooral de ambtelijke organisatie, het werk 
in de openbare ruimte, maar ook het wel-
zijnswerk. Werknemers in deze beleidsge-
bieden gaan onzekere maanden tegemoet. 
Dat maakt de begroting ook een zware 

verantwoordelijkheid.

Armoedepreventie en veilig-
heid
Het aantal aanvragen voor schuldhulpver-
lening is in stadsdeel Zuid sterk gestegen 
sinds de economische crisis. Typisch voor 
Zuid is dat ook veel kleine zelfstandigen 
in de problemen zijn geraakt. Het budget 
voor schuldhulpverlening wordt daarom 
flink uitgebreid. Er is ook geld om het 
ondernemersklimaat voor onze kleine 
zelfstandigen te verbeteren. Een amende-
ment van ons fractielid Brahim Abid om 
winkeliers bij huurproblematiek te helpen 
via het wijksteunpunt wonen is door 
de deelraad aangenomen. Het stadsdeel 
gaat initiatieven nemen om mensen die 
moeilijk aan een baan komen via vrijwil-
ligerswerk of een stage te helpen met 
een zinvolle dagbesteding of betaald werk. 
Voorheen werd dit door de Dienst Werk 
en Inkomen uitgevoerd, nu doen de stads-
delen dit. Een PvdA-voorstel verdubbelde 
het budget hiervoor.
 
Op het gebied van veiligheid wordt ge-
werkt aan preventie van huiselijk geweld, 
een thema waar de PvdA al een aantal 
jaren mee aan de weg timmert. Het stads-
deel zal werken aan het voorkomen van 
brand en koolmonoxide vergiftiging. Met 
een amendement van PvdA en VVD is een 
‘noodbudget’ vrijgemaakt voor veiligheid 
op straat bij overvallen en jeugdoverlast, 
denk aan camera’s of DNA-douches.
Verder zijn, samen met de coalitiepartijen 
VVD en D66, voorstellen gedaan voor 
extra budget voor de bestrijding van soci-
aal isolement, voor kunst en cultuur, voor 
verkeersveiligheid en voor verbetering 

van de toegankelijkheid van de openbare 
ruimte voor bewoners met een beperking.

Lasten eerlijk delen
De rekening moet betaald worden. De 
komende jaren krijgt het stadsdeel minder 
geld uit Den Haag terwijl er door de crisis 
voor bestrijding van armoede en uitslui-
ting juist meer geld nodig is. Deze bezui-
nigingen kunnen wij niet voorkomen. Wij 
kunnen er wel voor zorgen dat de lasten 
rechtvaardig worden verdeeld. Waarbij we 
bewoners met een kwetsbare maatschap-
pelijke positie zoveel mogelijk helpen hun 
positie te verbeteren. 
Dat is de insteek waarmee de fractie deze 
begroting heeft behandeld. 
Bij de bezuinigingen wordt in de eerste 
plaats gekeken naar de eigen stadsdeelor-
ganisatie, daar vallen de hardste klappen. 
Daarnaast zal het stadsdeel soberder 
werken in de openbare ruimte, bijvoor-
beeld bij het onderhoud van groen en het 
vervangen van straatmeubilair. Diverse 
diensten aan bewoners, waar we eerder 
op toelegden, zullen kostendekkend wor-
den gemaakt, denk aan de afvalinzame-
ling.  Een deel van de bezuinigingen zal 
welzijn betreffen, waaronder opbouwwerk 
en buurthuiswerk. Dat is, in verhouding 
tot de uitgaven die het stadsdeel daar-
aan doet, gelukkig een relatief klein deel 
van de bezuinigingen. Die bezuinigingen 
starten pas in 2012, maar omdat veel 
werkgevers in 2011 al een reorganisatie 
zullen starten is dit nu al ingrijpend voor 
de werknemers. Verreweg de meeste 
inspraakreacties van bewoners gingen hier 
over. Uit die reacties bleek dat de rol die 

(vervolg pag 6)

Femke Roos Hoedster van het democratisch proces
(vervolg van pag 2)
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Fractie

wijkopbouwcentra spelen bij de gezellig-
heid en sociale banden van een buurt heel 
belangrijk is.

Huis van de wijk
Om de bezuinigingen bij welzijn op een 
sociaal rechtvaardige manier in te vullen 
heeft de PvdA fractie een plan ingediend 
voor een sociaal sterk Zuid. In dat plan 
worden met het stadsdeelbestuur richt-
lijnen afgesproken over hoe het welzijn 
vormgegeven wordt. Het voorstel is met 
steun van onze coalitiepartners VVD en 
D66 aangenomen. Hoofdingrediënt van 
dat plan is de ‘Huizen van de wijk’ waar 
welzijnsorganisaties samen gehuisvest 
worden. Dus bezuinigen op stenen en 
de dienstverlening in stand houden. Zo 
kiest de fractie voor samenwerking tus-
sen instellingen. Betere samenwerking 
moet leiden tot minder dubbel werk 

en meer zicht op de gaten die er in het 
welzijnsaanbod zullen vallen. Wij streven 
naar vijf van zulke huizen. Bij elke locaties 
hoort een door vrijwilligers bestuurde 
organisatie die bewoners ondersteunt 
en stimuleert om zich voor hun buurt 
en buurtgenoten in te zetten. Verdere 
afspraken gaan over het verminderen van 
administratieve overhead, een sterk loket 
zorg en samenleving voor vragen over 
zorg en welzijn, ruimte voor professionals 
om hun eigen expertise te gebruiken en 
voldoende ondersteuning aan huurders 
met een huurconflict. 

Met het aannemen van de begroting be-
gint voor de deelraadsfracties een span-
nend jaar. Onze fractie zal de vinger aan 
de pols houden en goed volgen hoe het 
onze bewoners vergaat. 

(vervolg van pag 6)
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Het jaar loopt ten einde. 
Dit is dan ook de laatste 

Stem van Rood Zuid voor 
dit Jaar.

Het is tevens het einde van 
een politiek bewogen en 
hectisch jaar.  Maar 2011 zal 
niet minder belangrijk zijn 
met voor de PvdA een be-
langrijke testcase in maart bij 
de provinciale verkiezingen, 
en een hopelijk versterkte 
Eerste Kamer. De reactie en 
medewerkers van De Stem 
van Rood zuid wensen u en 
de uwen prettige kerstdagen 
een gelukkig uiteinde  En een 
goed begin van 2011. 

Wij hopen U snel weer 
te zien in het nieuwe jaar 
bijvoorbeeld  op de Nieu-
wjaarsborrel op 13 januari 
in Cafe Divas,Waalstraat 46 
in Amsterdam. De officiële 
uitnodiging ontvangt u zo 
spoedig mogelijk.

Tot dan.              De Redactie 
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