


Door de Corona pandemie is de Amsterdamse economie, die tot enkele maanden geleden nog 
volop draaide, een zware slag toegebracht. De keerzijde van de belangrijke maatregelen die 
zijn getroffen om onze gezondheid te beschermen, is het effect daarvan op de economie. Na 
de gezondheidscrisis ziet Amsterdam zich gesteld voor een economische crisis. Onze stad is 
economisch gezien sterk afhankelijk van op consumptie gerichte sectoren, zoals hotels, 
evenementenlocaties, restaurants, theaters, musea en de reisbranche. Het wordt steeds 
pijnlijker duidelijk dat Amsterdam heel hard geraakt wordt door de economische crisis. Harder 
dan de rest van Nederland. De laatste voorspellingen zijn helaas extreem somber. In sommige
sectoren zal 80% van de bedrijven failliet kunnen gaan, daarmee staan tienduizenden banen 
en leerwerkplekken op de tocht.

Amsterdam moet de komende periode daarom alle zeilen bijzetten om ondernemers door deze 
zware tijd te loodsen en daarmee banen voor Amsterdammers te behouden. Ruimte is door de 
anderhalvemetersamenleving letterlijk schaarser dan ooit. Dat vraagt om scherpe keuzes en 
het stellen van prioriteiten. Door ruimte te geven waar het kan, en beperkingen op te leggen 
waar het moet. Zo dienen wat de VVD betreft maatregelen genomen te worden ter stimulering 
van de economische structuur van Amsterdam. Wij kiezen ervoor om te investeren in 
werkgelegenheid, het faciliteren van ondernemers, de woningbouw en onze historische 
binnenstad. Tegenover deze investeringen staat uiteraard dat de gemeente pas op de plaats 
moet maken met de eigen uitgaven. Zo zou de gemeente wat ons betreft moeten stoppen
met of later in de tijd zetten van niet-noodzakelijke projecten die niet primair bijdragen aan 
het doel de economie te versterken of de effecten van de economische crisis te beteugelen.

Er is sprake van een uitzonderlijke crisis, en die verdient een uitzonderlijke aanpak. De 
overheid moet dingen rigoureus anders doen. Dit is geen tijd voor partijpolitieke stokpaardjes 
en heilige huisjes, maar een tijd voor leiderschap en samenwerking. Niet met coalitiepartijen 
terugtrekken in de ivoren toren, maar met alle partijen totaaloplossingen zoeken en uitvoeren. 
Niet als gemeente naar binnen gekeerd, maar samen met bedrijfsleven en maatschappelijk 
middenveld. De aanpak moet geënt zijn op het herstellen van vertrouwen in de economie en 
moet kunnen rekenen op een groot draagvlak.

Om goed uit deze crisis te komen is focus, visie en leiderschap nodig. Focus betekent het doen 
van de juiste dingen. De visie bestaat eruit dat de gekozen oplossingen bijdragen aan het doel: 
de bestrijding van de economische crisis. En leiderschap dient getoond te worden in het 
proces.

De Amsterdamse VVD maakt keuzes die Amsterdam sterker uit de crisis zullen laten komen. 
Daarom presenteren wij, in vervolg op ons korte termijn actieplan “Meer ruimte voor onze on-
dernemers in tijden van Corona”, nu dit actieplan voor de komende twee jaar.

De fractie van de Amsterdamse VVD 

    VOORWOORD



1. OMSCHOLEN WERKT

De vrijetijdseconomie zal enorme klappen te verduren krijgen. Denk aan de 
horeca, de evenementenbranche en de kunstensector. De VVD wil de 
werkgelegenheid in deze sectoren zoveel mogelijk behouden. Tegelijkertijd 
we moeten accepteren dat niet iedereen in zijn of haar sector kan blijven 

werken. Andere sectoren, zoals de IT-sector, logistiek, onderwijs en de zorg, staan te springen 
om personeel. Ook de duurzame sector wordt een banenmotor met een grote vraag naar 
geschoold personeel. We moeten kansen zien en flexibel zijn. De drempels om je te laten
omscholen lijken nu voor velen te hoog. Wie opnieuw gaat studeren, heeft geen inkomsten. 
Ook studiekosten of een doorlopende sollicitatieplicht maken omscholing onnodig ingewikkeld.

 •  De VVD wil dat de gemeente volop inzet op brede omscholingsprogramma’s, 
  samen met sectoren waar deze mensen hoognodig zijn. Amsterdam kent al
  goede voorbeelden van omscholing. De programmeeropleiding Codam dient als
  voorbeeld voor andere sectoren.
 •  De VVD wil dat bedrijven en opleiders elkaar gaan vinden en samen afspraken
  maken dat mensen die boventallig worden door een reorganisatie bij een bedrijf
  via een werk-naar-werk-regeling omgeschoold worden en waar het enigszins
  kan een baangarantie krijgen bij een ander bedrijf. De gemeente speelt hierin
  een faciliterende rol. Daarnaast kan, als het gaat om mensen die werkloos zijn
  geworden, het UWV een rol spelen in faciliteren van omscholing.
 •  De startersbeurs, die voor werkgevers aantrekkelijk maakt om net 
  afgestudeerden zonder werkervaring in dienst te nemen, moet wat de VVD
  betreft weer meer worden gepromoot.

2. NU NEDERLANDS LEREN

Goed Nederlands kunnen spreken, schrijven en lezen is de sleutel naar werk. 
De beheersing van onze taal zorgt ervoor dat je kunt meedoen in 
Amsterdam. Zowel offline als online. Voor te veel Amsterdammers geldt dat 
behendigheid met de digitale wereld achterblijft. Beheersing van taal anno 

2020 is de sleutel naar werk en het voorkomt sociaal isolement. Toch zien we dat onze jeugd 
steeds slechter de Nederlandse taal beheerst en ook nieuwkomers hebben moeite met taal.

 •  De VVD wil dat de gemeente een taaloffensief lanceert. Wijk- en buurtteams
  moeten bij signalen van analfabetisme direct laagdrempelige (bij)scholing
  inzetten. Ook scholen moeten leerlingen doorgeleiden naar zomer- en 
  winter scholen tijdens de vakantieperiodes.

3. TREK INFRA-PROJECTEN NAAR VOREN

Amsterdam heeft een aantal grote infrastructurele projecten op de planning 
staan. Een van de grootste en meest uitdagende is het herstel van onze 
kades en bruggen. Meer dan 200 kilometer aan kwetsbaar gemetselde 
kademuren in onze historische binnenstad zullen de komende jaren moeten 

worden aangepakt.

 •  De VVD wil projecten, zoals herstel van kades en bruggen, zoveel mogelijk naar
  voren trekken en versnellen. Dit geef een impuls aan de werkgelegenheid. 
  Uiteraard moet de gemeente ervoor zorgen dat ondernemers bereikbaar blijven
  tijdens werkzaamheden.



 5. BOUWEN BOUWEN, WONEN WONEN

De Corona crisis heeft het woningtekort niet opgelost. Er is in Amsterdam 
nog altijd een groot en structureel tekort aan woningen. Door dit tekort zijn 
de koopprijzen en huren de laatste jaren fors gestegen. Het niet kunnen 
vinden van een passende woning zorgt ervoor dat jonge gezinnen en 

starters Amsterdam noodgedwongen moeten verlaten. Maar het is juist deze groep die de 
motor is voor de Amsterdamse economie. Het is zeker nu van groot belang om deze groep 
voor de stad te behouden.

 •  De VVD wil daarom vol inzetten op het bouwen van woningen om zo jaarlijks
  minimaal 10.000 nieuwe woningen te kunnen realiseren. Ook in de huidige crisis
  zal de bouw van woningen door moeten blijven gaan. Specifiek is nodig dat er de
  komende periode vooral koopwoningen gebouwd worden, zowel in het 
  midden-als het hogere segment.
 •  Om de bouw van deze 10.000 nieuwe woningen ook in crisistijd voor elkaar te
  krijgen, wil de VVD dat de procedures voor vergunningen, die nu soms jaren
  kunnen duren, drastisch worden ingekort. Daarnaast moeten alle bovenwettelijke
  eisen vervallen om extra belemmeringen voor woningbouw weg te nemen.
 •  Ook zijn betaalbare huurwoningen in het middensegment hard nodig in
  Amsterdam. Het huidige beleid van de coalitie dat 40% van de nieuwe woningen
  sociale huurwoningen moeten zijn, kan geen stand houden. Dit beleid remt de
  totale woningbouw af, zeker in tijden van economische crisis, en is daarom
  slecht voor de stad.

4. STIMULEER START- EN SCALE-UPS

Amsterdam heeft een toonaangevende start- en scale-up scene. Daar zijn 
we trots op. Innovatie, toekomstgerichtheid en optimisme is wat deze 
bedrijven kenmerkt. Zij zetten Amsterdam internationaal op de kaart en 
creëren duizenden banen. We zien dat de steunmaatregelen van de 

Rijksoverheid niet altijd toereikend zijn voor deze jonge groeibedrijven met potentie.

 •  De VVD wil het succesvolle programma Startup in Residence Amsterdam een
  verdere impuls geven door het uitschrijven van nieuwe challenges die passen bij
  de tijd waar we nu in leven: zoals voor slimme en vernieuwende oplossingen
  voor de anderhalvemetersamenleving. Deelnemende startups krijgen hierbij
  toegang tot een kennispool en begeleiding van deskundigen.
 •  De gemeente beschikt over veel vastgoed. Wat de VVD betreft is dit geen
  kerntaak van de gemeente, maar zolang dit vastgoed Amsterdams bezit is willen
  wij dit zo goed mogelijk gebruiken. Wanneer er sprake is van (gedeeltelijke)
  leegstand of er op korte termijn (gedeeltelijke) leegstand wordt verwacht, dan
  willen wij dit vastgoed als werkruimte ter beschikking wordt gesteld aan start- en
  scale-ups.



 6. WAAR AMSTERDAM MEE MOET STOPPEN

De economische crisis verlangt ook dat de gemeente pas op de plaats 
maakt met de eigen uitgaven.

 •  De VVD wil stoppen met niet-noodzakelijke projecten en plannen die niet primair 
  bijdragen aan het doel de economie te versterken of de effecten van de 
  economische crisis te beteugelen, zoals OBA NEXT op de Zuidas, de Nieuwe   
  Meervaart in de Sloterplas en de invoering van de 6-urige werkweek voor 
  ambtenaren en het versnellen van het aardgasvrij project (2040).
 •  Ook willen wij dat het college met de stofkam door subsidies gaat, subsidiekaders  
  aanpast aan deze tijd van economische crisis en in het licht daarvan waar 
  mogelijk subsidieverstrekking staakt, zoals in het geval van buurtbudgetten, de  
  zogenaamde broedplaatsen en de extra voorzieningen voor uitgeprocedeerde   
  asielzoekers.

7. GEEN LASTENVERHOGINGEN

In tijden van economische tegenspoed en hoge werkloosheid moeten we 
ervoor zorgen dat Amsterdammers niet nog minder te besteden hebben. De 
economie moet zoveel als mogelijk blijven draaien.

 •  De VVD wil daarom een bevriezing van de lokale lasten in 2021. Dat betekent
  geen OZB-verhoging, geen hogere afvalstoffenheffing en ook geen extra
  precario- of reclamebelasting voor onze ondernemers.
 •  Eerder stelde de VVD voor dat de gemeente levensvatbare MKB-bedrijven
  financieel gaat ondersteunen, namelijk door een Stadsloket voor Leningen aan
  Ondernemers op te richten. De VVD herhaalt de oproep aan het college om hier
  werk van te maken.

 8. AANPAK WALLEN

Door corona was het maanden lang stil op de Wallen. Nu bezoekers uit 
binnenland en onze buurlanden de weg naar de Wallen weer hebben 
gevonden, en toename van overlast voor de buurtbewoners meteen 
voelbaar is, is het tijd om paal en perk te stellen aan de overlast op de 

Wallen. We moeten kosten wat kost voorkomen dat overlast en wetteloosheid weer de 
overhand krijgen in onze prachtige historische binnenstad.

 •  De VVD wil drugstoeristen weren met een ingezetenencriterium. Hierdoor kunnen  
  alleen Nederlanders nog softdrugs kopen.
 •  Als een coffeeshop sluit, zorgt de gemeente in het bestemmingsplan ervoor dat
  hier woningen voor in de plaats komen.
 •  De VVD wil ruimere toepassing van Wet Bibob en een intensievere samenwerking  
  tussen gemeentelijk coördinatiebureau BIBOB, landelijk bureau BIBOB en 
  private partijen als NVM, notarissen en banken om witwaspraktijken te 
  voorkomen en foute investeerders te weren.
 •  De VVD voert een lik-op-stukbeleid tegen overtredingen en we hebben 
  zerotolerance voor overlast. Daartoe willen wij een verdubbeling van de politie-en  
  handhavingscapaciteit op de Wallen, met een flexibele inzet ook in de nacht, en  
  een betere samenwerking tussen politie, handhavers en hosts.



 9. NIEUW IMAGO AMSTERDAM

Het Wallen en wiet imago dat Amsterdam internationaal heeft schudden we 
alleen van ons af als we onze mooie stad van een andere kant laten zien.

 •  VVD herhaalt de oproep om citymarketingbureau Amsterdam&partners de
  opdracht te geven om Amsterdam op de kaart te zetten als stad voor
  cultuurliefhebbers, bezoekers van internationale congressen en andere
  doelgroepen die een positieve bijdrage leveren aan de Amsterdamse economie.
 •  Het college moet het bedrijfsleven, en met name de hospitality en cultuursector,
  zien als cruciale partners in de zoektocht naar economisch herstel. Deze
  sectoren zijn gebaat bij een open en gastvrije houding van onze stad. Wij willen
  dat het college in binnen- en buitenland uitdraagt dat bezoekers die een
  positieve invloed hebben op het imago van Amsterdam hartelijk welkom zijn.

 10. UNITED WE STAND, DIVIDED WE FALL

Zoals in de inleiding aangegeven, een uitzonderlijke crisis, verdient een 
uitzonderlijke aanpak. Dit is een tijd voor leiderschap en samenwerking.

 •  De VVD roept het college op deze crisis het hoofd te bieden samen met het
  bedrijfsleven en maatschappelijk middenveld.
 •  De VVD roept het college op proactief de samenwerking te zoeken met de
  gehele Amsterdamse gemeenteraad voor een zo breed mogelijk draagvlak voor
  initiatieven die bijdragen aan het economisch herstel van Amsterdam.


