Weg wijzer

‘Zelf doen, meedoen en kwaliteit!’
GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 21 MAART 2018

✔
✘

Het onderwerp komt overeen met het punt uit ons manifest.
Het onderwerp komt wel voor, maar is niet hetzelfde als ons punt.
Het onderwerp staat niet in het verkiezingsprogramma.

1 GOED WONEN VOOR IEDEREEN
Kom met ideeën voor nieuwe woonplekken
Gebruik wet en regels om dingen te veranderen
De Amsterdammer is belangrijker dan de regels

✔

✔

D66
•	Nieuwbouw zorg- en leeftijdsbestendig maken: gemakkelijk aan te passen aan
diverse zorgbehoeften.
•	Ook kan worden gedacht aan woonzorginitiatieven als een zorg au-pair of buurt
au-pair. Deze inwonende zorgverlener ondersteunt een of meerdere bewoners in de
buurt bij de dagelijkse verzorging.

✔

✔

✔

PvdA
•	Verhogen inkomensgrens voor sociale huurwoningen naar tenminste 45.000 euro.
•	Amsterdamwet die voorkomt dat huurwoningen allemaal in de duurste categorie
terechtkomen
•	Experimenten met Koopstart, Co-koop of Maatschappelijk Gebonden Eigendom
(MGE).
•	Experimenten met nieuwe methoden om ouderen met een klein inkomen aan betere
woonruimte te helpen
•	Mensen faciliteren die bereid zijn de gemeente te helpen bij het oplossen van grote
woonproblemen
•	Nieuwe woonvormen introduceren voor mensen met meervoudige problemen die uit
de maatschappelijke opvang komen
•	Meer bestaande woningen aanpassen door liften te plaatsen en drempelvrij te maken.
Trapliften ook op de 2e en 3e etage.
•	Aangepaste woningen, woningen met lift en woningen op de begane grond blijven
reserveren als ouderenwoning
•	Zorgwoningen toewijzen via WMO-loket ipv Woningnet.
•	Meer woningen op de bestaande en nieuwe bouwlocaties.
•	Nieuwe criteria in tenders.
•	Ondersteunen van initiatieven tot het starten van wooncoöperaties. Bij de verkoop van
gemeentelijk vastgoed krijgen wooncoöperaties voorrang boven commerciële bieders.
Zelfbouwkavels alleen nog voor coöperatief bouwen.
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Weg wijzer
VERVOLG - GOED WONEN VOOR IEDEREEN
Kom met ideeën voor nieuwe woonplekken
Gebruik wet en regels om dingen te veranderen
De Amsterdammer is belangrijker dan de regels

VVD

✔

•	Corporaties moeten meer investeren in het aanpassen van woningen en nieuwbouwwoningen zodat mensen er langer langer kunnen blijven wonen.
•	Meer vormen van zelfstandige woonvormen met ambulante begeleiding, zodat de
instellingen minder onder druk komen te staan en mensen eerder een plek vinden
in de samenleving.

✘

✘

✔

SP
•	Bewonersinspraak bij renovaties
•	Ouderenhuisvesting door geschikt wonen in de buurt te stimuleren

✔

✔

✔

GroenLinks
•	Gemeentelijk woningcoöperatie die zorgt voor meer betaalbare woonruimte voor
kwetsbare groepen en lage en middeninkomens.
•	Woningcorporaties kijken samen met huurders of woningen nog passend zijn bij
leeftijd, inkomen of gezinssamenstelling.
•	Versoepelen mogelijkheden om in eigen buurt te ruilen. Zonder dwang.
•	Gemakkelijker maken woningaanpassingen voor mensen met een beperking om
in de eigen buurt te kunnen blijven wonen.

✔

✘

✘

CDA
•	Als zelfstandig wonen echt niet langer gaat, moet de gemeente snel voor opvang
zorgen.

✔

Partij van de Ouderen

✘

•	Oprichten van een gemeentelijke woningcorporatie.
•	Ook in Amsterdam een Ben Oude Nijhuis, bijv. in leegstaande kantoorpanden.

✔

✘

✘

50+
•	Meer menging van ouderen- en jongerenhuisvesting.

✔

✔

ChristenUnie
•	Eventuele belemmeringen in de regelgeving worden zoveel mogelijk weggenomen.
•	Bij gebrek aan ruimte moet woningsplitsing mogelijk zijn.

✔

✘

✔

Piratenpartij (PP)
•	Er komt een gemeentelijke wooncoöperatie waar bewoners mede eigenaar van zijn.

✔

✘

✘

BIJ1
•	Meer mogelijkheden voor andere dan de geijkte gezinsvormen.
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2 MINDER EENZAAMHEID
Betrek Amsterdammers bij aanpak eenzaamheid
Help Amsterdammers om goed voor zichzelf en anderen te zorgen
Zorg dat mensen weten wat daarvoor nodig is

	D66
•	Aandacht en ruimte voor bewonersinitatieven
•	Voorzieningen in de wijk die mensen stimuleren om actiever deel te nemen aan de
samenleving (zoals ouderensport)
•	Extra aandacht voor kwetsbare gebieden zoals Noord, Zuidoost en Nieuw-West.
•	Laagdrempelige preventieve ondersteuning via ontmoeting, samen eten en sporten,
en door meerdere voorzieningen op dezelfde locatie.
•	Meer mogelijkheden voor stadsdelen om eenzaamheid te bestrijden.

✔

✘

✘

PvdA
•	Steun voor Amsterdammers met eigen initiatieven en voortzetting van geslaagde
experimenten

✘

✘

✘

VVD

✘

SP
•Behoud van buurthuizen en ontmoetingsplekken

✘

✘

✔

✔

✘

GroenLinks
CDA
•	Ondersteunen maatschappelijke initiatieven zoals buurtborrels en andere bijeenkomsten.
•	Bij kwetsbare groepen de vinger aan de pols houden en bijvoorbeeld huisbezoeken
afleggen.

Partij van de Ouderen

✘
✘

✘

✔

✔

✘

50+
ChristenUnie
•	Ouderen die hulpbehoevend worden, wonen zo lang mogelijk te midden van
niet-hulpbehoevenden om de optie van burenhulp te laten bestaan.
•	Contact tussen buren, juist ook met de hulpbehoevenden onder hen, wordt
gestimuleerd. Voorzieningen met een sociale functie blijven open

✘

✘

✘

Piratenpartij

✘

✘

✘

BIJ1
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3 EEN INCLUSIEVE EN TOEGANKELIJKE STAD
Maak een actieplan voor een toegankelijke stad
Bouw niets meer zonder hier over na te denken
Zorg dat mensen informatie begrijpen
Betrek mensen met ervaring bij plannen

✔ 	D66
✔ ✔ ✔
•	Voortouw om afspraken te maken over de sociale en fysieke toegankelijkheid te
verbeteren.
•	Bij ieder besluit dat de gemeente neemt worden de consequenties voor ouderen
en mensen met een beperking zorgvuldig gewogen.
•	Openbare ruimtes, openbare gebouwen en andere vrij toegankelijke plekken zo
inrichten dat mensen met een beperking niet worden belemmerd en zij op dezelfde
manier gebruik kunnen maken van deze faciliteiten als mensen zonder beperking.
•	Experimenteren met een interactieve samenleving: frequent digitaal peilen van de
mening en ideeën van bewoners en ondernemers.
•	Extra investering in bestrijding laaggeletterdheid.
•	Gebruik van normale en gebruikelijke taal, naast digitale informatie ook informatie
op maat.
•	Communicatie met burger in 24 talen, rekening houden met laaggeletterdheid en
beperkingen als doofheid en slechtziendheid.

✔

✔

✔

✔

PvdA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

✔

✘

✘

Buurtbewoners bepalen de maatschappelijke agenda in hun buurt.
Meer ruimte voor zelforganisaties en buurtinitiatieven.
Stedelijke jongerenadviesraad en meer zeggenschap in wijkbudgetten.
Stedelijk werkende en stadsdeelgerichte cliëntenorganisaties worden intensief
betrokken bij maken en uitvoeren beleid.
Meer ruimte voor voetgangers en fietsers.
Haltes OV op 400 m.
Efficiënt en betaalbar AOV.
Herkenbare rolstoeltoegankelijke stations en haltes.
Toegankelijkheid van alle publieke gebouwen.
Verbetering dienstverlening tot het verkrijgen van mobiliteitsvoorzieningen.
Verbetering dienstverlening gemeente voor mensen met een beperking (doven,
slechtzienden, laaggeletterden).

VVD
• Stoepen vrij van fietsers, scooters en andere obstakels (zoals Canta’s zonder
invalidenvergunning) en waar mogelijk stoepen verbreden.
• Toegankelijkheidsfonds €2,5 mio / jaar
• Active design in openbare ruimte ten behoeve van ontmoeting en bewegen, met
inachtneming van mensen met een beperking en ouderen.
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VERVOLG - EEN INCLUSIEVE EN TOEGANKELIJKE STAD
Maak een actieplan voor een toegankelijke stad
Bouw niets meer zonder hier over na te denken
Zorg dat mensen informatie begrijpen
Betrek mensen met ervaring bij plannen

✘

✘

SP
• Bewonersmacht door bewoners actief te betrekken bij ontwikkelingen in hun
buurt.
• Inspraak bij de organisatie van welzijnswerk
• Stimuleren dat verschillende bevolkingsgroepen elkaar ontmoeten.

✔

✔

✔

✔

GroenLinks
• Er wordt een inhaalslag gemaakt in het toegankelijker maken van (sport-)
voorzieningen en de openbare ruimte met behulp van een blijvend gevuld
toegankelijkheidsfonds.
• Kennis rond psychische problematiek en sociale toegankelijkheid wordt versterkt
zodat begrip wordt vergroot en stigmatisering wordt tegengegaan.
• Bij nieuwe (beleids)ontwikkelingen op het gebied van jeugd, welzijn en zorg
worden de groepen om wie het gaat altijd betrokken als volwaardige gesprekspartner. Ervaringsdeskundigheid wordt erkend en vaker ingezet.
• Aandacht voor taal en laaggeletterdheid worden een speerpunt van het
welzijnsbeleid.
• De gemeente zorgt voor genoeg gratis openbare toiletvoorzieningen, toegankelijk
voor iedereen.
• De openbare ruimte wordt zo ingericht dat iedereen er vrij gebruik van kan
maken en zich kan verplaatsen. Dat betekent bijvoorbeeld ruimte op de stoep …
en veilige oversteekplaatsen voor mensen die minder mobiel zijn.

✔

✔

✔

CDA
• Samen met ervaringsdeskundigen, ondernemers en zorgverleners knelpunten
op straat en in openbare gebouwen aanpakken.
• Mensen met een beperking moeten zorgvuldig worden betrokken bij de plan
vorming over de inrichting van de openbare ruimte.
• Goed aanbod van voorschools onderwijs, taalachterstanden voorkomen met
behulp van ouders die met hun kinderen Nederlands spreken en vanaf jonge
leeftijd voorlezen.
• Ouders van kinderen met een taalachterstand worden betrekken bij voorschools
onderwijs en aanbieden.
• Aanpak laaggeletterdheid in samenwerking met werkgevers en onderwijsinstellingen.

✘
✘

✘

✘

Partij van de Ouderen

✘

✘

50+
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VERVOLG - EEN INCLUSIEVE EN TOEGANKELIJKE STAD
Maak een actieplan voor een toegankelijke stad
Bouw niets meer zonder hier over na te denken
Zorg dat mensen informatie begrijpen
Betrek mensen met ervaring bij plannen

✔

✔

✔

✔

ChristenUnie
• De gemeente werkt aan het ontwikkelen én uitvoeren van een lokale inclusie-agenda.
• De doelgroep is hier actief bij betrokken.
• De gemeente zorgt dat haar gebouwen, voorzieningen (openbaar vervoer,
openbare ruimte, evenementen) en website goed toegankelijk zijn voor alle
inwoners.
• De gemeente werkt in overleg met onderwijs, bibliotheken en wijkteams aan
de aanpak van laaggeletterdheid.

✘
✔

✘
✔

✔

Piratenpartij
BIJ1
• Beslissingen en beleid worden getoetst aan het VN verdrag
• Er wordt niet meer gebouwd zonder de regels voor toegankelijkheid in acht te
nemen.
• Openbare gebouwen worden toegankelijk gemaakt
• De gemeente streeft naar integrale toegankelijkheidsnormen, volgens de IT
richtlijn
• Vergunningen voor nieuwbouw worden alleen verstrekt aan bedrijven die
aanpasbaar bouwen
• Gebouwen worden toegankelijk gemaakt en aangepast
• Bij vergunningen van evenementen wordt altijd gelet op toegankelijkheid
• Mensen met een beperking horen toegang te hebben tot de vervoersmiddelen
• 95% van de Amsterdammers heeft toegang tot het openbaar vervoer op
max. 350 meter loopafstand van een halte
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4 GELIJKE KANDSEN OP WERK
Zorg dat alle mensen met een arbeidsbeperking kans op werk hebben
Zorg dat de gemeente het goede voorbeeld geeft

✘

✘

D66
PvdA
• 2.000 Nieuwe banen voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.
• Tenminste minimumloon voor beschut werken.

VVD
• Perspectief voor mensen met een (tijdelijke) lichamelijke of fysieke beperking op betaald
werk.
• Doorstroming van dagbesteding naar leerwerkplekken en vervolgens naar betaald werk,
al dan niet met een loonkostensubsidie.

✘

✘

SP
GroenLinks

✘

✘

✘

CDA

✘

Partij van de Ouderen

✘

50+

✔

ChristenUnie
• Voor mensen met beperkingen moet het vanzelfsprekend zijn dat ook zij de mogelijkheid
krijgen om hun talenten in te zetten, of dat nu betaald of via vrijwilligerswerk is.
• De gemeente geeft hier zelf het goede voorbeeld in en stimuleert bedrijven hier ook
actief in.

✘

✘

Piratenpartij

✔

BIJ1
• De gemeente geeft het goede voorbeeld door mensen met een beperking aan te nemen
ook in zichtbare en goed betaalde posities.
• Amsterdam gaat het goede voorbeeld geven bij het scheppen van werk voor mensen die
niet 100% inzetbaar zijn, en houdt zich daarbij aan het minimumloon
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5 TOEGANKELIJKE EN BETAALBARE ZORG EN ONDERSTEUNING
Zorg ervoor dat wijkzorg en mantelzorgers meer samenwerken
Let op resultaten bij inschakelen zorgaanbieder
Maak een plan voor mensen met dementie
Bewaak de kwaliteit van hulpmiddelen
Goede zorg en ondersteuning afstemmen

✔

✘ 	D66
✘ ✔
• Meer aandacht voor het verbeteren van de cliënttevredenheid in de zorg,
bijvoorbeeld door de inzet van ervaringsdeskundigen.
• Betere afstemming tussen de verschillende financieringsstromen in de
zorg, waaronder gemeentelijke Wmo, de Zorgverzekeringswet en de
Wet langdurige zorg.

✘

✘

✔

✘

✘

PvdA
• Dementievriendelijke stad: meer aandacht voor preventie, herkenning,
voorlichting en gespecialiseerde voorzieningen.

✔

✘

✘

✔

VVD
• Thuiszorg moet binnen 1 week geregeld zijn.
• Opvang als thuis wonen echt niet langer gaat binnen 3 weken, hierover
afspraken maken met de zorgorganisaties in Amsterdam.

✔

✘

✘

✔

SP
• Stedelijke thuiszorgorganisatie voor hulp bij het huishouden.
• Indicatiestelling in de WMO Advies arts en cliënt telt mee.

✘

✔

✔

✔

GroenLinks
• Budgetten in het sociaal domein worden samengevoegd om integraal te
kunnen werken. Bestuurlijk wordt meer samengewerkt op de portefeuilles
jeugd, zorg, participatie en wonen.
• Concurrentie tussen zorgaanbieders wordt tegengegaan en er wordt meer
ingezet op samenwerking tussen alle partijen.
• Als de kwaliteit van dienstverlening in de ‘markt’ voor hulpmiddelen en
vervoersvoorzieningen niet snel verbetert, gaat de gemeente deze
voorzieningen zelf aanbieden.
• Er wordt bij de inkoop van zorg niet geconcurreerd op prijs. Wanneer
aanbesteden niet noodzakelijk is, wordt gekozen voor een subsidierelatie.

✘

✘

✘

✘

✘

CDA

✘

✘

✘

✘

✘

Partij van de Ouderen

✘

✘

✘

✘

✘

50+
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VERVOLG - TOEGANKELIJKE EN BETAALBARE ZORG EN ONDERSTEUNING
Zorg ervoor dat wijkzorg en mantelzorgers meer samenwerken
Let op resultaten bij inschakelen zorgaanbieder
Maak een plan voor mensen met dementie
Bewaak de kwaliteit van hulpmiddelen
Goede zorg en ondersteuning afstemmen

✔

✔

✔

ChristenUnie
• Inkoop voor jeugdzorg, WMO en beschermd wonen integraal organiseren.
Dus één contract voor alle domeinen om te benadrukken dat Amsterdam
uitgaat van de leefwereld van mensen en niet van de wettelijke kaders.
• Bij aanvragen van bewoners voor ondersteuning door de gemeente wordt
een gesprek gevoerd met de aanvrager, samen met andere gezinsleden,
mantelzorgers of een onafhankelijke cliëntondersteuner; met name
Amsterdammers met een licht verstandelijke beperking verdienen extra
ondersteuning.
• Integrale afwegingen worden gemaakt in één beschikking voor zowel
WMO, jeugdhulp, participatiewet, minimabeleid enz.
• Amsterdam is een dementievriendelijke gemeente.

✘

✘

✘

✘

✘

Piratenpartij
BIJ1
•
•
•
•
•

De eigen bijdrage in de Wmo wordt afgeschaft.
Marktwerking in de zorg moet worden afgebouwd.
Voorstander van een stedelijke thuiszorgorganisatie
Er moet meer aandacht komen voor jeugdzorg
Er moet voldoende zorg worden ingezet voor ouderen die nog thuis wonen,
ook huishoudelijke hulp.
• Verzorgingstehuizen moeten meer rekening houden met afkomst,
om ouderen zoveel mogelijk ene gevoel te geven van vertrouwdheid en
veiligheid.
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6 STERKE POSITIE VAN MANTELZORGERS
Beleidsstuk mantelzorgers op basis van hún inbreng
Aansluiting beleid mantelzorg op informele zorg en vrijwilligerswerk
Respijt via dag- en logeeropvang
Meer inzet voor jonge mantelzorgers zoals kinderen
Minder bureaucratie

	D66
✔ ✘

✘

• • Extra aandacht moet zijn voor jonge mantelzorgers.
• Voldoende professionele ondersteuning en respijtzorg.

✘

✘

✘

✔

PvdA
• Meer mogelijkheden voor respijtzorg.
• Minder regeldruk.

✘

✘

✘

✘

✔

VVD
• Belemmerende regels en bureaucratie voor mantelzorgers verminderen.

✘

✘

✘

✘

✘

✘

SP

✔

✘

GroenLinks
• Tijdige inzet respijtzorg.
• Meer aandacht voor jonge mantelzorgers. Zij mogen niet verantwoordelijk
worden gesteld voor zorg.

✘

✘

CDA
Partij van de Ouderen

✘

✘

✘

✘

✘

✘

✘

✘

✔

✔

✘

✘

50+
ChristenUnie
• De gemeente ontwikkelt een visie op informele zorg en de manier waarop
de informele zorg zich verhoudt tot de formele zorg.
• Er is een ruim aanbod in mantelzorgondersteuning, waaronder een respijtvoorziening.
• De gemeente wijst mensen die mantelzorger zijn of worden actief op
ondersteuning en blijft actief op zoek gaan naar mantelzorgers die nog niet
in beeld zijn van de gemeente.
• De gemeente faciliteert de coördinatie van informele zorg.

✘

✘

✘

✘

✘

Piratenpartij

✘

✘

✘

✘

✘

BIJ1
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