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Veiligheid
De moordcijfers in Amsterdam liggen drie keer zo hoog als het Nederlands gemiddelde. De
onderwereld en de georganiseerde misdaad worden machtiger en machtiger en opereren
openlijk op straat, met de recente moorden op advocaat Derk Wiersum en Peter R. de Vries
als trieste dieptepunten. Tieners lopen tegenwoordig met grote messen over straat en steek-
en schietpartijen zijn aan de orde van de dag. Voor JA21 is de maat vol.

Daarom voeren we stadsbreed preventief fouilleren in, en om daders op te sporen breiden
we cameratoezicht uit. We vertrouwen op de expertise van de politie om grote en kleine
criminaliteit op te sporen op basis van daderprofielen. Die profielen en criteria worden
opgesteld door de politie op basis van hun ervaring met verschillende dadergroepen. Wie
zich aan de wet houdt, heeft daar niets van te vrezen. Immers, iedereen is onschuldig tot het
tegendeel bewezen is.

Amsterdam heeft dringend extra politieagenten nodig. Wij blijven lobbyen bij het Rijk voor
1.000 extra agenten. Amsterdam moet ook een aantrekkelijke werkplek zijn voor agenten,
en dat is de stad alleen als we ook daadkrachtig en efficiënt met onze politie omgaan, en
niet toegeven aan ‘woke’ eisen van politici en activisten. We vertrouwen de politie en we
gaan deze vakmensen dus niet lastigvallen met onnodige beperkingen, stopformulieren,
waarnemers en andere uitingen van wantrouwen.

Daarnaast moet het aantal handhavers snel worden verhoogd om ervoor te zorgen dat de
politie zich kan focussen op hun kerntaken. Onze handhavers komen regelmatig in
bedreigende en intimiderende situaties. Daarom krijgen alle handhavers een wapenstok en
pepperspray om zich te kunnen verdedigen en zonder schroom hun werk te kunnen doen.
Het uniform van de handhavers is en blijft neutraal, zonder hoofddoeken dus.



Bepaalde groepen, zoals de Joodse gemeenschap, de Regenbooggemeenschap en
vrouwen krijgen op straat vaak te maken met intimidatie en zelfs geweld. Om dit hard aan te
pakken, wordt hiervoor extra handhaving vrijgemaakt, en worden ‘lokagenten’ ingezet om
daders op heterdaad te betrappen. We maken hiervoor budget vrij door praatgroepjes, klik-
en klaaglijnen voor vermeende discriminatie en diversiteitstrainingen niet langer te
subsidiëren. Veiligheid op straat heeft absolute prioriteit.

De georganiseerde misdaad, zoals drugs-, wapen- en vrouwenhandel, ondermijnen en
ontwrichten de Amsterdamse samenleving. Daarom trekken we extra geld uit voor de strijd
tegen ondermijning.

Amsterdammers en bezoekers die drugs gebruiken moeten zich ervan bewust zijn dat zij
bijdragen aan de ondermijning en de ontwrichting die de drugshandel veroorzaakt.
Tegelijkertijd zien we geen heil in een klopjacht op individuele drugsgebruikers. Amsterdam
heeft weinig politie- en handhavingscapaciteit. De focus moet daarom liggen op het
oppakken van drugsdealers en de grote spelers in de georganiseerde misdaad.

Het kraakverbod moet onverkort worden gehandhaafd. Zero exceptions, zero tolerance.
Kraken is voordringen op de woningmarkt, strijdig met het eigendomsrecht en niet eerlijk ten
opzichte van Amsterdammers die netjes hun huur of hypotheek betalen of al jaren op een
wachtlijst staan.

In het openbaar vervoer zien we nog altijd veel zwartrijders, zakkenrollers, bedelaars en
intimidatie van conducteurs en medereizigers. Daarom moet de afschaffing van het Team
Openbaar Vervoer van de politie worden teruggedraaid, en moet de mogelijkheid om de
politie te sms'en en Whatsappen over onveilige situaties in alle stations, metro’s en trams
duidelijk worden aangegeven. OV-handhavers dienen dan binnen korte tijd ter plaatse te
zijn. Vanzelfsprekend worden deze meldingen bijgehouden om tendensen te kunnen
ontwaren voor nauwkeurige inzet van toekomstige politiesurveillance.

De illegalenopvang wordt per direct gesloten. Illegalen kunnen alleen opvang krijgen als ze
meewerken aan vertrek. De complexen waar zij gehuisvest zijn, kunnen dienen als
studentenhuisvesting.

● 1000 nieuwe agenten: gemeentebestuur zet alles op alles voor agenten in
Amsterdam.

● Meer blauw op straat
● Politieagenten voorrang op sociale- en middenhuurwoningen
● Wapens van de straat; politie mag preventief fouilleren en krijgt verder alle gewenste

bevoegdheden
● Politiebureaus in elke wijk: Wijkbureau’s terug: gemeente stelt panden beschikbaar

voor politie
● Meer cameratoezicht
● Kraakverbod handhaven
● Straatovervallen aanpakken
● Zero tolerance voor overlastgevende jongeren
● Lokagenten inzetten in burger



● Het uniform van agenten en BOA’s is neutraal, dus zonder hoofddoek of andere
religieuze opsmuk

● Illegalenopvang direct sluiten

Wonen & Bouwen

De woningnood is een van de grootste problemen in Amsterdam. Dit komt door door
decennia aan verkeerde beleidskeuzes op alle niveaus.

De woningnood is allereerst een probleem van schaarste. Daarom moet er fors meer
gebouwd worden, maar de bestaande stad is bijna vol. Daarom breidt JA21 de stad uit,
zoals Amsterdam in het verleden al vaker heeft gedaan. Ten westen van Nieuw West
breiden we Osdorp verder uit richting de A5, en ten oosten van IJburg spuiten we nieuwe
eilanden op richting Almere. Dit geeft ruimte voor minstens 50.000 woningen voor 125.000
Amsterdammers.

Er is nog altijd veel sociale huur in Amsterdam: 1 op de 2 woningen in Amsterdam heeft een
maximale huur van €750,-. De meeste Amsterdammers in de middenklasse (politieagenten,
leraren, zorgmedewerkers, lokale ondernemers en sommige starters) komen hier echter niet
voor in aanmerking. Deze Amsterdammers kunnen helaas ook de hoge huren in de vrije
sector niet betalen. De middenklasse wordt zo de stad uitgedreven, en daarmee wordt
Amsterdam een stad van arm en rijk. Daarom is het nodig dat 50 procent van de nieuwe
woningen in Amsterdam middeldure huur (€750 - €1050 per maand) of koop (koopprijs:
maximaal 324.000) wordt. JA21 zet dus vol in op middeldure huur. Andere wensen, zoals
sociale huur, duurzaamheid en erfpacht, worden hieraan ondergeschikt gemaakt, want niet
alles kan.

Het erfpachtstelsel is oneerlijk, ontransparant en een enorme onteigeningsoperatie. Daarom
worden de erfpachtbetalingen afgeschaft. Grond blijft in eigendom van de gemeente,
bijvoorbeeld om middeldure huur te realiseren.

Te veel Amsterdammers met een middeninkomen wonen in een sociale huurwoning, maar
kunnen daar niet uit, omdat ze de dure huur- en koopwoningen op de vrije markt niet kunnen
betalen. Daarom geeft JA21 Amsterdammers met een middeninkomen die langer dan 5 jaar
in een sociale huurwoning wonen in een buurt met meer dan 50 procent sociale huur, de
kans om hun sociale huurwoning te kopen voor de WOZ-waarde.

De woningnood is fnuikend voor jonge mensen die hun leven willen opbouwen en uit hun
ouderlijk huis willen. Zij zijn vaak gedwongen ver buiten hun buurt of zelfs buiten de stad te
gaan wonen, en dat is schadelijk voor de sociale cohesie in buurten waar families soms al
generaties lang wonen en naar elkaar omzien. JA21 wil een voorrangsregeling voor deze
starters om in hun eigen buurt te kunnen blijven en het karakter van onze Amsterdamse
wijken zo te kunnen behouden.

Ook moet er een vast percentage in sociale- en middendure huur in nieuwbouwprojecten
beschikbaar komen voor docenten, politiemensen en verpleegkundigen die in Amsterdam
werken.



Beleggers kopen veel koopwoningen op om ze te verhuren. Daar hebben vooral starters last
van. Daarom stellen we een woonplicht in. Wie een woning in Amsterdam wil kopen, moet er
ook gaan wonen.

Asielzoekers hebben voorrang op sociale huurwoningen. In tijden van woningnood vinden
wij dit niet te verantwoorden. Bovendien integreren asielzoekers minder goed in Amsterdam:
er is minder druk om Nederlands te leren, en asielzoekers kunnen makkelijk blijven hangen
in een internationale bubbel.

Daarom zet JA21 zich landelijk in om de asielinstroom in te dammen. In Amsterdam zet
JA21 alles op alles om de voorrang van asielzoekers voor sociale huurwoningen te
beperken. Het huisvesten van meer asielzoekers dan de landelijke overheid ons oplegt is
vanzelfsprekend een harde no-go.

● Minimaal 12.000 woningen per jaar bouwen
● Ook buitenstedelijk bouwen: Nieuw West en IJburg uitbreiden, 50.000 woningen erbij
● Haven Stad versnellen en wonen en werken combineren in het Havengebied.
● Wonen boven winkels stimuleren.
● Middenklasse behouden in Amsterdam.
● Minimaal 50% van de nieuwbouw reserveren voor middeninkomens: vol inzetten op

middenhuur en middenkoop
● Erfpachtbetalingen afschaffen, erfpachters die hebben afgekocht krijgen dit bedrag

terug.
● Amsterdammers met binding aan de stad krijgen voorrang op (sociale) huurwoningen
● Afspraken maken met projectontwikkelaars middenkoop
● Generaal pardon voor erfpachters
● Zelfwoonplicht
● Percentage nieuwbouw met voorrang naar politiemensen, docenten en verplegers
● Mensen die geboren en getogen zijn in hun wijk en uit hun ouderlijk huis willen,

krijgen voorrang op sociale- en middenhuur in die wijk.
● Mensen die geboren en getogen zijn in hun wijk en uit hun ouderlijk huis willen,

krijgen voorrang op sociale- en middenhuur in die wijk.

Integratie en Onderwijs

Teveel migranten, en ook de tweede en derde generatie nieuwkomers, leven in parallelle
samenlevingen, en zijn onvoldoende geïntegreerd in Amsterdam. Wie in Amsterdam een
beroep wil doen op onze sociale voorzieningen, moet laten zien dat hij of zij deel is en wil
zijn van onze samenleving. De kern van onze samenleving is de Nederlandse taal, waardoor
we deel kunnen zijn van dezelfde culturele en economische ruimte. Daarom maken wij werk
van de taalnorm: wie niet voldoende Nederlands spreekt en geen moeite doet om
Nederlands te leren, wordt gekort op zijn of haar uitkering. Ook stellen wij, net zoals in
Vlaanderen, een taalnorm in voor sociale huurwoningen.

We investeren fors in het taalonderwijs voor volwassenen, dit budget wordt verhoogd met
één miljoen euro per jaar. Mensen worden aangemoedigd om door te leren naar niveau B2:



het huidige niveau, B1 (waarop kinderen in Nederland eindexamen doen in Frans en Duits)
is niet genoeg om volwaardig mee te doen in de maatschappij.

Ouders en kinderen hebben vaak een voorkeur voor categorale scholen, omdat deze
kleinschalig, uitdagend, en gespecialiseerd zijn, en een veilige omgeving creëren voor het
kind. JA21 gaat niet mee in de doorgeslagen gelijkheidsidealen die aan de basis liggen van
de brede scholen met brede brugklassen, om zo de talenten van sommige kinderen te
remmen. Wij geloven in gelijke kansen, maar niet in gelijke uitkomsten. Wij geloven in
excelleren op je eigen niveau, en op het aanmoedigen van alle leerlingen in plaats van het
afremmen van excellerende kinderen.

Het onderwijsbeleid is nu te veel gericht op gelijke kansen afdwingen door kansrijke
kinderen kansen af te pakken, niet door kansarme kinderen meer kansen te geven. En
daarom mag 1 op de 5 kinderen niet naar de middelbare school van zijn of haar keuze, is er
bemoeienis met de hoogte van de vrijwillige eigen bijdrage die scholen vragen en worden
brede scholen kunstmatig in stand gehouden, terwijl er lange wachtlijsten ontstaan voor
categorale scholen. JA21 wil dat de wensen van ouders en kinderen centraal staan. JA21 wil
de vrije schoolkeuze en daarmee de vrijheid van onderwijs in Amsterdam herstellen.
Daarom moeten de gegevens van de afgelopen jaren uit de centrale loting worden gebruikt
om de vraag naar scholen in kaart te brengen, en moeten nieuwe scholen in de vraag
voorzien. Scholen waar minder vraag naar is moeten krimpen of in het uiterste geval worden
uitgefaseerd.

Islamitische scholen in Nederland hebben een problematische geschiedenis. Salafistische
invloeden in de islamitische gemeenschap zijn er op gericht om moslims zich te laten
afkeren van Nederlandse waarden en de Nederlandse maatschappij, en leren dat de sharia
boven Nederlandse wetgeving staat. Dit onderwijs is formeel, via basisscholen en een
middelbare school, maar ook informeel in vele moskeeklasjes, weekendscholen en
cursussen. Deze salafistische invloeden hebben de afgelopen jaren ook het Cornelius Haga
Lyceum, de islamitische middelbare school in Amsterdam bereikt. Het recht om Islamitische
scholen op te richten is vastgelegd in artikel 23 van de Grondwet, maar voor JA21 is dat
geen reden om dit op gemeentelijk niveau klakkeloos te faciliteren.

Zo kan er meer toezicht gehouden worden op het informeel onderwijs. Ook kan de vestiging
van informeel onderwijs en/of gebedshuizen waar radicale (gast)predikers hun gehoor
beïnvloeden met anti-integratieve denkbeelden zeer worden bemoeilijkt door geen panden
ter beschikking te stellen, het sturen via erfpacht en subsidies, het aanhoudend handhaven
van overlast en verkeersovertredingen rond de lokaties en het inzetten van informanten of
medewerkers van de gemeente die zich bezighouden met integratie en deradicalisering.

Gebedsoproepen van moskeeën moeten worden aangepakt, deze teksten vallen niet onder
de vrijheid van godsdienst omdat zij niet te vergelijken zijn met het luiden van kerkklokken,
het is heel goed mogelijk ze op die gronden te verbieden. De islam heeft een problematische
relatie met Nederlandse waarden en identiteit, en daarom is een dominante positie van de
islam in de publieke ruimte niet wenselijk.



● Geen versterkte gebedsoproepen in de openbare ruimte
● Op scholen spreken we Nederlands, internationaal gericht Engelstalig onderwijs

uitgezonderd
● Er worden geen kamers meer met voorrang toegewezen aan internationale

studenten
● Scherpe controle informeel onderwijs en bestrijden antidemocratisch onderwijs
● Gemeente pakt een actieve rol in tegengaan ongewenste financiering van religieuze

instellingen/moskeeën, waar mogelijk bijvoorbeeld sturen via erfpacht/vastgoed, bij
three strikes out

● Afschaffen lotingssysteem
● Vraag en aanbod in het onderwijs beter op elkaar afstemmen
● Stoppen met subsidies voor socialistische gelijkheidsprojecten; sturen op kwaliteit
● Kleinere klassen

Mobiliteit

Amsterdammers bepalen zelf hoe zij zich van A naar B verplaatsen. We geven voetgangers,
fietsers en het OV de ruimte, maar zorgen er tegelijkertijd voor dat ook Amsterdammers die
afhankelijk zijn van hun auto zich door de stad kunnen blijven bewegen. De agenda autoluw
gaat van de baan en we stoppen met het eindeloos uitknijpen van autobezitters.

Vooral in Nieuw-West, Zuidoost en Noord vervult de auto een belangrijke rol in het leven van
mensen wat een ruimhartiger autobeleid in deze stadsdelen legitimeert. Waar mogelijk
zorgen wij wel dat auto’s minder ruimte innemen op straat, bijvoorbeeld door bij
nieuwbouwprojecten standaard ondergrondse parkeergarages te bouwen zodat we
bovengronds meer ruimte overhouden voor andere zaken.

We zetten in op betaalbare P+R faciliteiten rondom stations aan de randen van de stad
zodat bezoekers die per auto naar Amsterdam afreizen verleid worden met het OV of
deelvervoer de stad in te reizen. De metroring moet worden gesloten tussen Station
Sloterdijk en het Centraal Station. De Oost-West verbinding tussen Zeeburgereiland, Station
Muiderpoort, het Leidseplein, Station Lelylaan, Osdorp en Schiphol moet een sneltram- of
metroverbinding worden. Deze twee nieuwe lijnen maken Amsterdam klaar voor een
toekomst als échte metropool. De lijnen 21 en 14 worden in oude staat hersteld.

Bij een echte metropool hoort een bloeiend Schiphol. Niet alleen zorgt Schiphol voor een
enorm aantal banen in de regio Amsterdam, dankzij de hubfunctie van Schiphol zijn we
verbonden met de hele wereld, en Schiphol draagt bij aan een goed vestigingsklimaat.
Daarom steunt JA21 verdere groei van Schiphol.

Wel moet er zoveel mogelijk worden ingezet op gebruik van de Kaagbaan en de
Polderbaan, de start- en landingsbanen waar omwonenden het minste last van hebben. Ook
steunen we het versnellen en uitbouwen van snelle treinverbindingen met steden als
Londen, Parijs, Frankfurt en Berlijn.

● Geen knips in wegen
● Geen parkeerplaatsen opheffen



● Openbaar vervoer 50km/u laten rijden
● Digitale blauwe zones
● Stoppen met strenge milieuzones; landelijke normen aanhouden
● Geen uitbreiding betaald parkeren in Noord en Nieuw-West
● Geen brug van Centrum naar Noord maar een tunnel onder het IJ
● Metronetwerk uitbreiden.

Duurzaamheid

Amsterdam is een stad en geen windturbinepark. Daarom wil JA21 een algeheel
bouwverbod voor windturbines. Geen windturbines naast woningen. Geen windturbines in
het groen. En ook geen windturbines in de Haven waar zij toekomstige stadsuitbreiding in de
weg zitten. Nergens in onze stad willen wij die onrendabele overlastgevende dingen zien.

Verder gaat niemand gedwongen van het gas af. De operatie ‘aardgasvrij’ is allesbehalve
haalbaar en betaalbaar en heeft daarnaast vanwege de relatief minuscule omvang van deze
operatie op wereldschaal geen enkel effect op het klimaat. Wel isoleren we (zonder daarin
door te slaan) woningen, zodat uw energierekening omlaag gaat en stoppen we met het
verstoken van biomassa. Wel juichen wij de stappen die op landelijk niveau worden gezet
om kernenergie onderdeel te maken van onze energiemix van harte toe.

Onze energie-infrastructuur piept en kraakt als het gevolg van jarenlange verwaarlozing en
de inmiddels overal oprukkende en overijverige klimaatambities. Hierdoor komt niet alleen
onze woningbouwopgave in gevaar, maar kunnen ook nieuwe bedrijven zich niet meer
vestigen in onze stad. Het uitbouwen en verzwaren van ons elektriciteitsnet heeft dan ook
onze absolute prioriteit. Ambities op het gebied van de energietransitie, elektrificering en het
aantrekken van datacenters dienen per direct te worden afgeschaald of helemaal van tafel.
We moeten prioriteiten stellen: alleen dan kunnen wij de broodnodige woningbouw
realiseren en een gezond ondernemersklimaat in onze stad waarborgen.

Het streven van het stadsbestuur is dat Amsterdam in 2050 klimaatneutraal is. Daarom moet
volgens hen Amsterdam in 2040 van het gas af zijn, en moeten er massaal windturbines
worden gebouwd en zonnepanelen worden gelegd.

JA21 wil:

● Niemand gedwongen van het gas af; stoppen met het aardgasvrij maken van
woningen;

● Een algeheel windturbine-verbod in Amsterdam;
● inzetten op het kostenefficiënt isoleren van woningen;
● Kernenergie is een welkome aanvulling onze energiemix;
● Meer investeren in de verzwaring en uitbreiding van het elektriciteitsnet;
● Loslaten strenge duurzaamheidseisen bij nieuwbouw.

Democratie



Amsterdam heeft een ingewikkeld bestuurlijk stelsel met stadsdelen. Stadsdelen waren tot
2014 bijna volwaardige, zelfstandige gemeenten, maar sinds 2014 zijn het tandeloze tijgers.
De stadsdelen voeren het beleid uit dat door het centrale stadsbestuur wordt gemaakt, en de
lokale verkozenen die het stadsdeelbestuur controleren kunnen daar vrijwel niets aan
veranderen. Bovendien zijn de stadsdeelbestuurders benoemd door de coalitie, niet
democratisch verkozen dus. Hun functie is dikbetaald, maar stelt weinig voor. JA21 is tegen
schijndemocratie, deze vorm van democratie versterkt niet het vertrouwen van de burger,
maar ondermijnt het. Daarom schaffen we de stadsdelen af, conform landelijke wetgeving
die Amsterdam al jaren ontduikt.

Veel onderwerpen zijn uitbesteed aan allerlei regioraden. Bijvoorbeeld: voor de politie is er
de zogenaamde veiligheidsregio, voor openbaar vervoer is er de vervoerregio, en voor
economische samenwerking is er de Metropoolregio Amsterdam. Al deze regio’s hebben
geen transparant en democratisch bestuur. Leden van de regioraden worden niet direct
verkozen en hebben beperkte invloed, en het bestuur wordt matig gecontroleerd door de
pers. Daarom willen wij deze regionale bestuursverbanden afschaffen. In het Amsterdam
van JA21 moet beleid democratisch, transparant en afrekenbaar zijn voor de burger.

Het afschaffen van de regio’s en de stadsdelen, en het feit dat de landelijke overheid in de
afgelopen jaren meer en meer taken bij de gemeente heeft neergelegd, betekent dat
raadsleden in Amsterdam deze taak niet langer part time kunnen doen. Door de beperkte
vergadertijd moeten grote dossiers nu vaak met enkele minuten spreektijd per partij worden
besproken en goedgekeurd. Dit is niet goed genoeg voor een optimale controle van de
macht. Daarom willen we een voltijds raadslidmaatschap, en 6 extra raadsleden, om het
stadsbestuur goed te kunnen controleren, en genoeg tijd te hebben om echt het debat aan
te gaan.

JA21 wil Amsterdammers weer echte invloed geven op het beleid. Dat betekent ook dat het
stadsbestuur en de gemeenteraad soms een stap terug zullen moeten doen. Daarom
organiseren wij referenda, waarbij Amsterdammers die genoeg handtekeningen ophalen een
vraagstuk kunnen voorleggen aan de stad.

De Burgemeester gaat over de politie en de veiligheid in onze stad, een van de kerntaken
van de overheid. Amsterdammers hebben echter bijna geen invloed op wie hun
burgemeester is, de burgemeester is niet afrekenbaar naar de kiezer. JA21 wil een
democratisch gekozen burgemeester, die wordt gekozen tegelijk met de
gemeenteraadsverkiezingen. Dit zal echter in de landelijke politiek moeten worden geregeld,
wij maken er hier toch melding van omdat het een essentieel onderdeel is van onze visie op
goed stadsbestuur.

- Republiek Amsterdam: representatieve democratie in stadsdelen; correctie voor
opkomst (districtenrekenen, kiesdistricten)

- Stadsdelen afschaffen, vol inzetten op lokale referenda, kiesdistricten
- Onduidelijke en ondemocratische regionale verbonden afschaffen

Belastingen en economie



De gemeentelijke lasten per huishouden gaan wat JA21 met 20% omlaag door te stoppen
met allerlei onzinsubsidies, doorgeslagen duurzaamheisambities en diversiteitsprojecten.
Ook in het woud van regels en belastingen voor ondernemers gaat JA21 flink snoeien. Zo
schrappen we de reclamebelasting en maken wij bijvoorbeeld korte metten met het
vergunningenplafond voor de passagiersvaart. Zelf je broek ophouden en dromen najagen
moet weer leuk en winstgevend worden in Amsterdam. Ondernemers die zwaar zijn geraakt
door de Coronacrisis komen in aanmerking voor coulanceregelingen of zelfs (gedeeltelijke)
kwijtschelding.

Als JA21 omarmen wij de bezoekerseconomie, maar bestrijden tegelijkertijd wel de
uitwassen van massatoerisme door in te zetten op het aantrekken van hoogwaardige
toeristen. Dit doen we onder andere door van Amsterdam de congreshoofdstad van de
wereld te maken. Dat is goed voor onze lokale economie en zorgt voor gigantisch veel
banen.

- Belastingen omlaag
- Minder regeldruk voor ondernemers
- Inzetten op kwalitatief toerisme
- Amsterdam wordt congreshoofdstad van de wereld.

Zorg en Sport

Sinds een aantal jaar is de jeugdzorg gedecentraliseerd. De kosten zijn sindsdien alleen
maar toegenomen, vrijwel alle gemeenten in Nederland hebben tekorten. JA21 wil dat het
Rijk bijspringt om de tekorten te dekken, het Rijk heeft bij de decentralisatie namelijk een
forse bezuiniging opgelegd. Ook moet door een transparantere en efficiëntere
inkoopmethode de kosten naar beneden. Te veel geld blijft nu hangen in managementlagen.
Verder moet er beter worden geselecteerd aan de poort: te veel jongeren belanden in de
jeugdzorg, terwijl zij beter kunnen worden bijgestaan door ouders, school of de GGZ.

Ouderen wonen steeds langer thuis. Daar moet genoeg hulp bij zijn. Daarom investeren we
extra in huishoudelijke ondersteuning. Daarbij moet er genoeg tijd zijn om niet alleen in het
huishouden te ondersteunen, maar ook om even een praatje te maken en te kijken of het
goed gaat. Helaas zijn er ook voor huishoudelijke ondersteuning forse financiële tekorten,
omdat er simpelweg te veel aanvragen zijn. Daarom moet de eigen bijdrage
inkomensafhankelijk worden gemaakt.

Te vaak werken verschillende hulpverleners langs elkaar heen. JA21 wil dat er meer ruimte
komt voor instellingen om samen te werken, zodat gezinnen en ouderen 1 vast
aanspreekpunt hebben voor de zorg die ze krijgen.

Steeds meer huisartsen en andere zorgverlenende instellingen worden de stad uitgedrukt,
door de hoge huren in de stad. JA21 wil dat de gemeente bij nieuwbouw ruimte reserveert
voor deze organisaties, tegen gunstige tarieven.



Daklozen met een aantoonbare en duurzame band met Amsterdam worden opgevangen.
Voor anderen - waaronder EU-migranten - is helaas geen plaats. Waar nodig kan hulp bij
repatriëring worden geboden.

Sporten is gezond. Helaas zijn er niet genoeg sportvelden in Amsterdam en veel
sportverenigingen hebben een wachtlijst. Er worden ook niet genoeg nieuwe sportvelden
gebouwd om de groei van de stad op te vangen. JA21 houdt strikt vast aan de zogenaamde
sportnorm, die regelt hoeveel nieuwe sportvelden nodig zijn bij nieuwe woningbouw.

Om ervoor te zorgen dat sportverenigingen de ruimte krijgen om te investeren, worden
gemeentelijke belastingen zoveel mogelijk verlaagd.

Als hoofdstad van Nederland moet Amsterdam zich ook blijven inzetten om toonaangevende
sportevenementen naar de stad te halen, met het organiseren van de Olympische Spelen
als stip aan de horizon.

Cultuur en Diversiteit

Amsterdam is in de ban van Woke gedachtegoed. Deze extreem-linkse ideologie probeert
ons te verdelen op basis van huidskleur, geslacht en seksuele voorkeur. Op basis hiervan
word je aangesproken, ofwel als dader, ofwel als slachtoffer.

Dit is een giftige cultuur, die zich schuldig maakt aan precies dat wat ze zeggen te willen
bestrijden, namelijk discriminatie en racisme. Decennia lang hebben we gestreefd naar het
‘kleurenblind’ maken van onze samenleving, naar de visionaire woorden van Martin Luther
King. Niet je huidskleur, maar je daden tellen. Het inwisselen van ‘kleurenblind’ voor
‘kleurbewust’ als ideaal is achteruitgang. Daarom is JA21 mordicus tegen quota,
voorkeursbeleid, ‘positieve discriminatie’ etcetera voor kunstinstellingen en binnen de
gemeentelijke organisatie.

JA21 is trots op de Nederlandse cultuur en geschiedenis, die zoveel moois heeft
voortgebracht, en waar Amsterdam integraal deel van uit maakt. Daarom willen wij gericht
meer aandacht besteden aan onze geschiedenis, en vieren we bijvoorbeeld belangrijke
momenten in de Canon van Amsterdam. Dit doen we door hier in de publieke ruimte, in het
onderwijs, en bij de inburgering aandacht aan te geven. Zo moedigen we ook nieuwkomers
actief aan om deel te worden van deze geschiedenis.

JA21 steunt de cultuursector waar het gaat om het beschermen, conserveren en
ontsluiten/openbaar maken van Amsterdams erfgoed. Maar ontwikkeling van nieuwe en
experimentele kunst moet ‘van onderop’ komen. Subsidie en gemeentelijke broedplaatsen
scheppen natuurlijk per definitie nooit een bloeiende, creatieve tegencultuur, underground
en/of protestcultuur. Het is daarom goed als de kunstensector, en met name moderne en
experimentele kunst minder afhankelijk wordt van de overheid.

De Kunstraad, waaraan het verdelen van cultuursubsidies is uitbesteed, is een benoemd,
ondemocratisch orgaan waarin kunstpausen op onduidelijke gronden plaatsnemen en op al
even onduidelijke gronden miljoenen euros verdelen aan culturele instellingen en



kunstenaars. JA21 wil de grip op deze geldstromen behouden, aanvragen en beoordelingen
transparanter maken en vriendjespolitiek en ideologische, activistische keuzes voorkomen.
We heffen deze overbodige, zwaar gepolitiseerde organisatie op en maken het verdelen,
toetsen en controleren van de subsidies de verantwoordelijkheid van de wethouder Cultuur.
Zo is de verdeling van deze gelden weer onder democratische controle en kan de wethouder
worden afgerekend op beleid, zonder naar een onverkiesbare organisatie te kunnen
verwijzen. De ambtenaren en experts die belast zijn met de uitvoering, rouleren in termijnen
van maximaal vier jaar. Dit om een diversiteit in denken en inzichten te bevorderen en
cliëntelisme en vriendjespolitiek tegen te gaan.

Ons architectonisch erfgoed moet worden bewaard. Alle Rijksmonumenten en
Gemeentelijke monumenten mogen niet worden gesloopt, en alleen onder zeer strikte
voorwaarden worden aangepast. Daarnaast moeten ook alle andere vooroorlogse wijken
worden beschermd tegen sloop, en een beschermd stadsgezicht worden.

● Diversiteitsquota zijn onbespreekbaar
● Politiek-activisme wordt niet gesubsidieerd
● Diversiteit is nooit een voorwaarde voor subsidie
● De Kunstraad wordt ontbonden, de wethouder wordt verantwoordelijk voor het

toekennen van subsidies

Sociale zaken

Een baan is meer dan alleen een inkomen. Daarom wil JA21 zoveel mogelijk mensen aan
het werk krijgen. Dat doen we door samen met het bedrijfsleven banenplannen te
ontwikkelen en hen die dat nodig hebben te ondersteunen en een extra zetje in de rug te
geven. De wil om mee te doen staat hierbij voor JA21 centraal. Zo vragen we aan
bijstandsgerechtigden om een tegenprestatie te leveren. Dat kan het draaien van
bardiensten op de sportvereniging zijn, koffie schenken in het verzorgingstehuis of
investeren in jezelf door middel van scholing.

Circa 150.000 Amsterdammers zijn laaggeletterd. Nederlands schrijven, lezen of spreken is
voor hen een obstakel. Dit is niet alleen een probleem onder allochtonen, maar ook onder
autochtone Nederlanders. Wie in Amsterdam een beroep wil doen op onze sociale
voorzieningen, moet laten zien dat hij of zij onderdeel wil zijn van onze samenleving. Om
ervoor te zorgen dat mensen niet langer langs de zijlijn staan investeren we fors in het
taalonderwijs voor volwassenen. Dit budget wordt verhoogd met een miljoen euro per jaar.
Doormiddel van het Taaloffensief worden laaggeletterde Amsterdammers ondersteunt en
aangemoedigd om door te leren naar niveau B2. Het huidige niveau, B1 (waarop kinderen in
Nederland eindexamen doen in Frans en Duits) is naar mening van JA21 niet genoeg om
volwaardig mee te doen in de maatschappij. Ook wil JA21 wil de taaleis handhaven voor
mensen die gebruik maken van sociale voorzieningen.

Tegelijkertijd zal er landelijk ingezet moeten worden op het zo maximaal mogelijk beperken
van de migratiestromen van migranten die hier alleen iets komen halen.



● Een tegenprestatie voor bijstandsgerechtigden
● Een miljoen extra naar taalonderwijs voor volwassenen
● Taaleis handhaven


