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1. BETER BESTUUR. BESTUURDERS AFREKENEN OP RESULTAAT 

Veel problemen in Amsterdam worden veroorzaakt door het kleffe netwerk van gevestigde 
partijen die Amsterdam al decennia in haar greep houdt via de ambtenarij, het baantjescircuit 
en onnavolgbare subsidiestromen. Dit gaat FVD doorbreken door: 

a. Heldere bevoegdheden en verantwoordelijkheden voor bestuurders; 

b. Concrete doelen en deadlines stellen en afrekenen op resultaten; 

c. Direct door de Amsterdamse bevolking gekozen burgemeester, zodat ook de 
topbestuurder door de kiezer kan worden afgerekend; 

d. Minder ambtenaren en stevig snoeien in het Amsterdamse subsidie-oerwoud; 

e. Overbodige stadsdeelcommissies nog in 2018 opheffen. 

2. MEER WONINGEN VOOR DE WERKENDE MIDDENKLASSE 

Steeds meer werkende Amsterdammers worden gedwongen de stad te verlaten door de 
onbetaalbare koopwoningen in Amsterdam. Terwijl 60% van de Amsterdamse woningen sociale 
huurwoningen zijn. Forum voor Democratie gaat deze scheefgroei aanpakken door: 

a. Sociale huurwoningen gaan in de verkoop en huurders krijgen een aantrekkelijk aanbod 
om hun woning te kopen en worden zo meer betrokken bij hun eigen buurt; 

b. Mensen die cruciaal zijn voor de stad, zoals verpleegkundigen, politiemensen, 
hulpverleners en mensen in het onderwijs, krijgen voorrang bij de toewijzing van sociale 
huurwoningen, in plaats van statushouders; 

c. Sneller bouwen; meer hoogbouw aan de randen van de stad; meer betaalbare 
koopwoningen; 

d. Afschaffen erfpacht. 

3. KWALITEITSIMPULS ONDERWIJS 

Het Amsterdamse onderwijs holt achteruit door jarenlange politieke aansturing vanuit de 
Stopera en door de verstikkende PvdA-invloed in de Amsterdamse onderwijswereld. D66-
wethouder Kukenheim is niet in staat gebleken dit te doorbreken en het Amsterdamse 
onderwijs is alleen maar verder verslechterd en onze kinderen worden de dupe van falend 
beleid. FVD wil: 

a. Goede docenten beter belonen; 
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b. Kleinere klassen; meer individuele begeleiding; 

c. Handhaven CITO-toets; 

d. Vrije schoolkeuze; 

e. Alle Amsterdamse onderwijsinstellingen onderschrijven de Tolerantiewet en als hier in 
strijd mee wordt gehandeld volgen er stevige sancties. 

4. VEILIGHEID VERBETEREN, 1000 POLITIEMENSEN ERBIJ 

Amsterdam wordt geteisterd door veelplegers en draaideurcriminelen. De helft van de 
politiebureau in de wijken is inmiddels gesloten en met name de recherche is serieus 
onderbezet. Het idiote anti-radicaliseringsbeleid werkt totaal averechts. FVD wil: 

a. Ruimer mandaat voor de politie om effectief op te treden; 

b. 1.000 agenten en rechercheurs erbij; 

c. Heropenen gesloten politie-wijkbureau’s; 

d. Vervolging draaideurcriminelen en Top600 krijgt hoogste prioriteit; 

e. Gratis OV-jaarkaart voor politiemensen om de veiligheid in het openbaar vervoer snel 
en effectief te verbeteren; 

f. Kraakverbod onverkort handhaven: direct starten met ontruimen van resterende 
kraakpanden; 

g. Effectievere aanpak homogeweld, betere bescherming joodse objecten. 

5. BUREAUCRATIE IN DE ZORG AANPAKKEN 

De zorgsector wordt gekenmerkt door een gigantische bureaucratie. De Wet WMO heeft een 
kaalslag aangericht in de Amsterdamse zorg: ouderen worden nodeloos de dupe van slecht 
beleid. FVD wil:  

a. Minder bureaucratie in de Amsterdamse zorg; 

b. Mantelzorg, thuiszorg en kleinschaligheid stimuleren; 

c. Integrale samenwerking spoedeisende en verloskundige zorg; 

d. Investeren in zorg voor ouderen en gehandicapten; 

e. Ondersteunen eenzame burger door middel van lokale vrijwilligersprojecten of via 
tegenprestatie-projecten met bijstandsgerechtigden. 

6. MEER RUIMTE VOOR ONDERNEMERS 

Amsterdam is een ondernemende stad, maar veel ondernemers, zeker in het MKB, worden 
lastiggevallen met idiote regels uit de Stopera. FVD wil: 

a. Ondernemers faciliteren en ze niet dwarszitten met nodeloze regels; 



b. MKB-ers en ZZP-ers helpen: de gemeente Amsterdam MOET facturen van bedrijven 
standaard binnen 30 dagen betalen; 

c. Overal in de stad betaalbaar supersnel internet realiseren, zodat Amsterdam volop kan 
profiteren van de kenniseconomie; 

d. Een proef met versoepeling van het ontslagrecht voor het MKB in Amsterdam, zodat 
ondernemers weer personeel durven aan te nemen. Het aannemen van personeel 
vormt nu een te groot risico, waardoor met name kwetsbare groepen moeilijk aan het 
werk komen; 

7. TOERISME 

Het toerisme in Amsterdam neemt steeds sneller toe, tot inmiddels 20 miljoen toeristen per 
jaar. Dit heeft positieve effecten voor de Amsterdamse economie, maar veroorzaakt ook een 
enorme belasting voor Amsterdam en Amsterdammers. FVD wil: 

a. De toeristenbelasting verdubbelen om meer hoogwaardig toerisme aan te trekken; 

b. Meer stadsreiniging in drukke toeristengebieden; 

c. Overlast AirBnB effectief aanpakken en terugdringen. 

8. BEREIKBARE STAD 

Amsterdam is een drukke wereldstad. De infrastructuur moet verbeterd worden, maar ook 
moet de binnenstad bereikbaar blijven voor auto’s. FVD wil: 

a. Grote parkeergarages aan de rand van de stad voor dagjesmensen en bezoekers; 

b. Amsterdamse vergunninghouders krijgen voorrang bij parkeergarages die binnen de ring 
liggen; 

c. Autodelen verder stimuleren; 

d. Aanleg nieuwe IJ-tunnel voor fietsers en voetgangers tussen CS en IJplein; 

e. GEEN geldverslindende brug naar Noord; 

f. Inrichten festivalterrein aan de rand van de stad; 

g. Noord-Zuidlijn doortrekken naar Schiphol en Purmerend; 

h. Metrolijnen zo veel mogelijk doortrekken naar Centraal Station en op elkaar aansluiten. 

9. SPORT, KUNST EN CULTUUR 

Sport draagt bij aan het welzijn en de gezondheid van Amsterdammers. Zowel voor jongeren als 
ouderen zijn goede sportvoorzieningen -en faciliteiten essentieel. De Amsterdamse 
cultuursector wordt traditioneel gedomineerd door PvdA-politici; de smaak van Felix Rottenberg 
is leidend voor de Amsterdamse kunst- en cultuuruitingen. FVD wil: 

a. Stimuleren verenigingsleven: sportclubs ondersteunen waar nodig; 



b. Kankerverwekkende kunststofkorrels op Amsterdamse kunstgras-sportvelden 
onmiddellijk vervangen door veilige varianten; 

c. Hervormen subsidiestelsel: stoppen met het financieren van politiek activisme vermomd 
als kunstprojecten; 

d. Straatnamen, musea en historische monumenten behouden hun naam. 

10. INTEGRATIE 

Amsterdam is een gesegregeerde stad geworden: mensen leven langs elkaar heen en 
spanningen tussen bevolkingsgroepen lopen op. FVD wil dit stoppen door: 

a. Tolerantie, verworven vrijheden en de rechtsstaat actief te verdedigen; 

b. Financiering religieuze instellingen volledig transparant te maken en financiering uit het 
buitenland te verbieden; 

c. Geen subsidies meer voor man-vrouw gescheiden activiteiten; 

d. Alle religieuze instellingen onderschrijven de Tolerantiewet en als hier in strijd mee 
wordt gehandeld volgen er stevige sancties; 

e. Geen nieuwe asielzoekers in de stad: Amsterdam heeft nu al onvoldoende woningen. 

 


