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  1. Samenstelling van de fractie 

 

Op 30 oktober nam ons raadslid Erica Wever afscheid vanwege verhuizing naar Curaçao. 

Erica werd opgevolgd door Femke Reudler Talsma, die tot dan duo-raadslid was. 

Femke werd op haar beurt als duo opgevolgd door Bart Uitdenbogaart. 

De fractie bestaat nu uit Marnix Bruggeman, Nelly Duijndam, Andrea Niessen en Femke 

Reudler Talsma en duo-raadslid Bart Uitdenbogaart. 

De fractie wordt ondersteund door Jan Sizoo en Marga Doodeman. 

Antje van der Veer is fractieassistent. 

 

De stadsdeelraad heeft commissies, waarin de SP als volgt is vertegenwoordigd 

(stand 31 december 2008) : 

 

Algemene Zaken Marnix Bruggeman Bart Uitdenbogaart 

Bouwen, Wonen en Stedelijke Ontwikkeling Marnix Bruggeman Nelly Duijndam 

Openbare Ruimte en Verkeer Andrea Niessen Femke Reudler Talsma 

Welzijn en Onderwijs Andrea Niessen Nelly Duijndam 

Seniores (fractievoorzitters) Marnix Bruggeman 

Bezwaarschriftencommissie Marnix Bruggeman 

Initiatief- en referendumcommissie Nelly Duijndam 

Rekeningencommissie Marnix Bruggeman 

 

 

  2. Dagelijks bestuur 

 

De SP zit niet in het dagelijks bestuur van het stadsdeel, dat wordt gevormd door PvdA, VVD 

en GroenLinks. Onze fractie vervult inmiddels met overtuiging de rol van grootste oppositie-

partij. Wanneer de oppositie gezamenlijk optrekt, treedt SP-fractievoorzitter Marnix Brugge-

man veelal op als oppositieleider. Dit was het geval in de raadsvergadering van 26 juni - toen 

de complete oppositie uit de vergadering wegliep, uit protest tegen de achterkamertjes-

politiek van de coalitie. De fracties van PvdA, VVD en GroenLinks hadden namelijk vooraf 
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onderling al afspraken gemaakt over de zogenaamde voorjaarsnota waarin het stads-

deelbudget voor 2009 werd verdeeld. Het extra geld dat beschikbaar was voor 2009 hadden 

de drie coalitiefracties met elkaar al in achterkamertjes verdeeld. 

De oppositiepartijen waren hierdoor buiten spel gezet. 

Mogelijk heeft het weglopen van de oppositie enige indruk gemaakt, want bij de definitieve 

vaststelling van de begroting in december nam de coalitie alsnog een flink aantal wensen 

van de SP en andere oppositiepartijen over. 

 

 

  3. Strategie van de fractie 

 

De doelstelling van de fractie is om als oppositiepartij het dagelijks bestuur kritisch te volgen. 

Tegelijkertijd wil de fractie zoveel mogelijk uitgevoerd krijgen van het SP-stadsdeel-

verkiezingsprogramma. 

Steeds vaker ook geeft de fractie in de raad stem aan bewonersgroepen, individuele 

bewoners en kleine ondernemers die naar het oordeel van de SP onvoldoende gehoor 

krijgen bij het dagelijks bestuur en de raad. Uit de rest van dit jaarverslag blijkt dat de steun 

van de SP er meer dan eens toe leidde dat bewonersgroepen alsnog hun gelijk konden 

halen in de raad. 

In een 'fractie-weekeinde' op 8, 9 en 10 februari besprak de fractie haar strategie en tactiek. 

Conclusie was dat het bekritiseren van het dagelijks bestuur en het ondersteunen van bewo-

ners voorop blijft staan. Aan de hand van een inleiding van Jan Sizoo boog de fractie zich in 

het weekeinde verder over de rol van de 'vragende partij' in een onderhandelingssituatie. 

Maar ook liepen we het verkiezingsprogramma na, om te zien wat we daarvan al hebben 

binnengehaald. Tot enige verrassing bleek dit meer te zijn dan we ons tot dan bewust waren. 

 

 

  4. Fractievergaderingen 

 

Er waren in 2008 39 fractievergaderingen. Op uitnodiging van de fractie was Hans van Heij-

ningen, landelijk secretaris van de SP, te gast in de fractievergadering van 25 april. 

 

In de fractievergaderingen zijn ongeveer 500 onderwerpen besproken. In de volgende para-

grafen wordt een aantal van deze onderwerpen uitgelicht. 
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  5. Afvalstoffenheffing en reinigingsrecht 

 

Dankzij de SP gaat in 2009 het tarief voor het ophalen van huisvuil niet omhoog. Het dage-

lijks bestuur had een verhoging met 5,8 procent voorgesteld. Marnix Bruggeman deed 

samen met Opheffen.nu en Amsterdam Anders/de Groenen een voorstel om deze tariefs-

verhoging achterwege te laten, met als argument de op til zijnde economische crisis. De 

PvdA sloot zich hierbij aan, waarna de raad op 18 december het voorstel aannam om de 

tariefsverhoging terug te brengen naar nul procent. Met het amendement ging ook de 

tariefsverhoging voor het vuilnis ophalen voor bedrijven omlaag. Zij betalen daarvoor 

'reinigingsrecht' en het dagelijks bestuur had dit tarief met 5,2 procent willen verhogen. SP, 

Opheffen.nu, AA/dG en PvdA brachten deze tariefsverhoging omlaag naar 2,5 procent, de 

gemiddelde inflatie over 2008. 

De stadsdeelraad nam verder een SP-motie aan om meer geld uit het landelijk afvalfonds los 

te krijgen. Dit fonds wordt deels gevuld met de verpakkingenbelasting die producenten sinds 

1 januari 2008 moeten betalen en veelal doorberekenen aan de klanten in winkels en 

supermarkten. Het fonds is bedoeld om de kosten van het opruimen van verpakkings-

materiaal te financieren. Bewoners en ondernemers moeten echter via afvalstoffenheffing en 

reinigingsrecht ook meebetalen aan de kosten van het straatvegen. Dat is nu dus dubbelop, 

want daar betalen ze sinds kort ook via de verpakkingstoeslag al voor. Wanneer die belas-

ting wordt doorbetaald aan gemeenten en stadsdelen, kan de afvalstoffenheffing en het 

reinigingsrecht misschien zelfs omlaag. 

 

 

  6. Armoedebeleid en voedselbank 

 

Al vanaf haar intrede in de raad in maart 2006 hamert de fractie er op dat ook in het 'rijke' 

centrum armoede bestaat. De andere fracties probeerden het armoedeprobleem aanvanke-

lijk te bagatelliseren. Doordat de SP er op bleef wijzen dat in het centrum 7.000 huishoudens 

op of onder het minimum leven, kon de raad er uiteindelijk niet meer omheen. 

 

Het armoedebeleid van het dagelijks bestuur spitste zich toe op een zogenaamde formulie-

renbrigade. Deze brigade moet minima gaan helpen met invullen van formulieren voor vrij-

stelling van belastingen en heffingen. De SP-fractie vindt het handiger om zoveel mogelijk 

vrijstellingen automatisch te verlenen, door koppeling van bestanden. Dit spaart dure 

formuliereninvullers en bureaucratie uit. Jan Sizoo schreef hierover al in oktober 2007 een 

notitie voor de stadsdeelraad. 

Op 27 maart besprak de raad de Nota Armoedebeleid van het dagelijks bestuur. Hierbij 

beloofde het dagelijks bestuur de SP de "automatische kwijtschelding" met de andere stads-

delen en de centrale stad te gaan bespreken. Invoering kan dan gemeentebreed gebeuren. 

Verder zou het stadsdeel op voorstel van de SP met de andere stadsdelen gaan bespreken 

of alle minima in Amsterdam recht kunnen krijgen op gratis paspoorten en identiteitskaarten. 

Het dagelijks bestuur van Centrum heeft het afgelopen jaar echter nog weinig gedaan om de 

gedane toezeggingen waar te maken. Marnix Bruggeman en Erica Wever hadden daarom 

op 19 juni een gesprek met Willem Paquay, voor de SP sinds 14 april lid van het dagelijks 

bestuur van Stadsdeel Oost-Watergraafsmeer. Hij gaat daar over welzijn & zorg, dienst-

verlening & participatie en maatschappelijke ontwikkeling. Doel van het gesprek was hem te 

interesseren voor de automatische koppeling, en zo ook via hem het onderwerp op de 

agenda te krijgen van het portefeuillehoudersoverleg van alle stadsdelen en de centrale stad. 



 6 

Eén en ander leidde er in elk geval toe dat de SP-fractie in de stadsdeelraad Oost-

Watergraafsmeer samen met PvdA en GroenLinks op 10 november een motie indiende die 

hun dagelijks bestuur opdroeg na te gaan welke koppelingen mogelijk zijn. De motie vroeg  

ook er vervolgens bij de betrokken instanties (zoals DWI, Dienst Belastingen) op aan te 

dringen de mogelijkheden tot koppeling uit te breiden, om kwijtscheldingen zoveel mogelijk 

automatisch toe te kennen. Nadat deze motie was aangenomen, diende Marnix Bruggeman 

daarvan een exacte kopie in. De stadsdeelraad Centrum nam deze motie op 18 december 

met algemene stemmen aan. Op deze manier werd het dagelijks bestuur van Centrum er 

nog eens aan herinnerd dat het nog een belofte had na te komen. In het komende jaar zal de 

fractie zich verder moeten gaan inspannen om alle betrokkenen tot daden te bewegen. 

Ondertussen verdiept de fractie ook haar eigen kennis. Zo sprak Jan Sizoo op 22 september 

met Line Wiener van de Dienst Werk en Inkomen over de technische mogelijkheden, en 

vervolgens op 4 november met Jeroen van Beele, automatiseringsdeskundige en actief SP-

lid in Centrum. 

 

De stadsdeelraad Centrum besloot op 27 maart verder op voorstel van Erica Wever dat 

Stadsdeel Centrum gaat bekijken of kinderen uit minimahuishoudens voor een symbolisch 

bedrag van een euro per dag naar zomerkamp kunnen. Op voorstel van SP en GroenLinks 

komt er ook onderzoek naar gratis deelname aan sport- en cultuuractiviteiten voor deze 

kinderen. 

 

Zelfs in het 'rijke' stadsdeel Centrum is een 

voedselbank, ondergebracht bij de daklozen-

opvang onder de Europarking bij het busstation 

Marnixstraat. In het voorjaar kwamen er berich-

ten dat de voedselbank Centrum in financiële 

problemen dreigde te komen. De SP is op zich-

zelf tegenstander van voedselbanken. Aanklop-

pen bij de voedselbank zou voor niemand nodig 

moeten zijn. Dáár zou het beleid op gericht 

moeten zijn. Als SP zullen we er dan ook altijd 

voor blijven strijden om voedselbanken overbo-

dig te maken. Maar zolang er landelijk, ge-

meentelijk en op stadsdeelniveau niet genoeg 

aan armoede wordt gedaan, vinden wij dat de 

voedselbanken alle steun moeten krijgen die ze 

nodig hebben. 

Andrea Niessen diende daarom op 23 mei een 

initiatiefvoorstel in om de Voedselbank Centrum een bescheiden subsidie van € 11.180 te 

verlenen. GroenLinks, PvdA, VVD en D66 wezen uiteindelijk op 30 oktober het subsidie-

voorstel af, tot grote verontwaardiging van de SP. In plaats daarvan nam de raad een slappe 

motie aan van PvdA en GroenLinks, die het dagelijks bestuur verzocht alles te doen wat 

nodig is om de gezinnen te helpen die gebruik maken van de voedselbank. Uiteraard blijft 

onze fractie de vinger aan de pols houden. Tegelijk blijven wij ons inzetten voor een beter 

armoedebeleid dat de menselijk onwaardige gang naar de voedselbanken overbodig maakt. 

Andrea Niessen, Nelly Duijndam en Marnix Bruggeman hadden intensief contact met 

klanten, medewerkers en bestuur van de Voedselbank. 

 

 



 7 

  7. Bomen en groen 

 

In de binnenstad vernieuwt het stadsdeel vele kadewalmuren langs de grachten, waarbij de 

bomen worden omgehakt. Nelly Duijndam en Andrea Niessen onderzoeken of het mogelijk is 

de bomen uit te graven, tijdelijk op te slaan en daarna weer terug te zetten. Zij hadden hier-

voor geregeld contact met buurtbewoners. 

Op 12 november nam de raad een motie en amendement aan van Amsterdam Anders/de 

Groenen, medeondertekend door SP en VVD, voor een goede subsidieregeling voor de aan-

leg van groene daken. Voor de SP-fractie was Andrea Niessen hierbij betrokken. 

De hype rondom de Anne Frankboom die doorliep tot begin 2008 heeft de fractie bewust aan 

zich voorbij laten gaan. 

 

 
  8. Bouwvergunningen van rechtswege 

 

Al in 2007 kaartte Marnix Bruggeman de 'van rechtswege verleende bouwvergunningen' aan: 

wanneer het stadsdeel een bouwaanvraag te lang in de la laat liggen, krijgt de aanvrager 

volgens de wet automatisch de bouwvergunning, zonder dat de aanvraag aan het bestem-

mingsplan is getoetst. Hierdoor kunnen bezwaar- en beroepsmogelijkheden voor omwonen-

den in de knel komen. In twee gevallen klaagden omwonenden hierover bij de SP-fractie, die 

daarover vervolgens een motie indiende. 

Op 20 maart erkende het dagelijks bestuur dat er beter opgelet moet gaan worden. Er zijn 

maatregelen genomen om het verlenen van rechtswege van vergunningen in de toekomst tot 

een uiterst minimum te beperken. Dankzij de SP is het aantal 'automatisch' verleende bouw-

vergunningen inderdaad tot bijna nul gereduceerd. De fractie heeft dit resultaat uiteraard ge-

meld aan de gedupeerde omwonenden. 

 

 

  9. Cameratoezicht 

 

De SP is niet principieel tegen cameratoezicht in gebieden met straatcriminaliteit. Bart 

Uitdenbogaart en Marnix Bruggeman beklemtoonden echter bij verschillende gelegenheden 

dat cameratoezicht alleen mag als hulpmiddel bij een integrale aanpak, en als ondersteuning 

van het werk van agenten op straat. Bart Uitdenbogaart pleitte er om die reden voor dat de 

camerabeelden ook te zien moeten zijn op de politieposten in de buurten, en niet alleen op 

één centrale kijkpost. 

 

 

10. Fietsen 

 

Achterop de fiets van Erik Koldenhof - lid van 

het dagelijks bestuur voor de VVD - ging 

Andrea Niessen op 12 juni op weg naar de 

Jodenbreestraat om daar het eerste fietspar-

keervak in het stadsdeel te openen. Gehandi-

captenorganisaties en Fietsersbond hadden 

hier om gevraagd, omdat voor de Albert Heijn 

altijd schots en scheef fietsen op de stoep 

stonden geparkeerd. Via schriftelijke vragen in 
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oktober 2006 had de SP de wens voor een fietsparkeervak op de agenda van de stadsdeel-

raad weten te krijgen. Het vak blijkt uitstekend te werken. 

 

 

11. Groot Waterloo bestemmingsplan 

 

Op 21 februari stelde de stadsdeelraad het bestemmingsplan Groot Waterloo vast. Bewo-

ners van het Nieuwegrachtje hadden bezwaar gemaakt tegen het plan voor een nieuw-

bouwblok langs de Uilenburgergracht, waardoor zij een deel van hun daglicht kwijt zouden 

raken. Nelly Duijndam diende daarom samen met D66 en GroenLinks een amendement in 

om de toegestane bouwhoogte te beperken. Het amendement werd verworpen, maar het 

dagelijks bestuur kwam in een chaotische vergadering wel met een wijzigingsvoorstel om 

iets minder bouwhoogte toe te staan. 

 

 

12. Haarlemmerplein bestemmingsplan 

 

Omwonenden van het Haarlemmerplein maken al jaren bezwaar tegen een bouwplan van 

projectontwikkelaar Heijmans. Zij vinden het gebouw op het Haarlemmerplein te hoog. 

Grootste bezwaar is de parkeergarage met 230 plaatsen die ook bestemd is voor bezoekers 

van de binnenstad. Keer op keer wonnen zij rechtszaken tot aan de Raad van State. Het 

dagelijks bestuur van het stadsdeel besloot daarna de omwonenden te overtroeven door een 

nieuw bestemmingsplan te maken, dat werd vastgesteld in de raadsvergadering van 30 

oktober. Evenals de omwonenden is de SP niet tegen het bouwplan als zodanig, dat ook 

enkele sociale huurwoningen en ouderenwoningen omvat. Marnix Bruggeman keerde zich 

echter tegen de arrogante manier waarop het dagelijks bestuur de bezwaarmakers had 

afgescheept, en deelde in de raad hun zorgen over de verder toenemende luchtvervuiling op 

het Haarlemmerplein waar de concentraties vervuilende stoffen nu al boven de grens-

waarden zitten. De SP stemde als enige tegen het plan. 

 

 

13. Horeca en terrassen 

 

De fractie is groot voorstander van gezellige restaurantjes en buurtcafés. In delen van de 

binnenstad zijn de grootstedelijke horecaconcentraties echter zo groot, dat buurtbewoners 

overlast ondervinden en soms hun nachtrust niet kunnen genieten. Veel van deze bewoners 

vragen onze fractie om steun en hulp, onder meer in Leidsebuurt en Jordaan. Bij de 

behandeling van het Horecabeleidsplan in de raad op 25 september diende Marnix 

Bruggeman een aantal moties in om de overlast te beperken - of in elk geval niet verder te 

laten toenemen. Alle moties werden verworpen. 

Bewoners van de Leidsestraat hebben veel last van het publiek dat daar 's nachts rondhangt 

bij de fastfoodzaken, die 'op proef' in het weekeinde tot zes uur open mogen zijn. Deze 

'proef' duurt al negen jaar. Reden voor de SP om samen met insprekers uit de buurt te 

bepleiten er uiterlijk 1 juli 2009 een eind aan te maken. Het dagelijks bestuur zegde daarop 1 

september 2009 als einddatum toe. 

Aan de andere kant verzette de SP zich samen met Amsterdam Anders/de Groenen tegen 

een verbod voor kleine musea om hun inkomsten aan te vullen met het organiseren van 

diners en recepties. De raad stelde een werkgroep in waarin Marnix Bruggeman samen met 

raadsleden van VVD en D66 een oplossing zoekt. 
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Bewoners uit de Jordaan riepen de SP te hulp omdat er plannen waren de sluitingstijd voor 

terrassen in de kleine straatjes in De Jordaan later te maken. De SP zorgde er samen met 

de PvdA voor dat de sluitingstijd gehandhaafd blijft op 23:00. 

Samen met PvdA, GroenLinks en Amsterdam Anders/de Groenen keerde de SP in de stads-

deelraad zich tegen terrasverwarming. Het verwarmen van de buitenlucht is volstrekt mis-

plaatst in het licht van broeikaseffect en klimaatproblematiek. Wel wil de SP dat nader wordt 

gekeken naar de gevolgen van het rookverbod. 

 

 

14. Hotels 

 

De SP vindt de druk van het toerisme op de binnenstad al hoog genoeg en stemde daarom 

op 29 mei tegen de Nota Hotelbeleid, die 1.000 extra hotelkamers in de binnenstad mogelijk 

maakt. De hoteluitbreiding is een idee van wethouder Asscher van de centrale stad, in het 

kader van zijn 'Topstad'-plannen. In de stadsdeelraad stemden PvdA, GroenLinks en VVD 

vóór de hoteluitbreiding. 

Bewoners van de Leidsekade hadden alvast een huuropzegging gekregen van hun huisbaas 

die hun woningen wilde omzetten in een hotel. De huurders deden in paniek een beroep op 

de SP. Marnix Bruggeman diende daarop samen met GroenLinks een motie in om in ieder 

geval in de Leidsebuurt geen hoteluitbreiding toe te staan. De motie werd aangenomen, 

evenals een amendement van SP en GroenLinks voor een verbod op het omzetten van 

woningen in hotels in het hele centrum. Daarmee zijn de bewoners van de Leidsekade op 

twee manieren verzekerd dat zij niet voor hotelplannen uit hun huis worden gezet. 

 

 

15. Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) 

 

Jaarlijks ontvangt het stadsdeel bijna drie miljoen uit het landelijke Investeringsfonds Stedelij-

ke Vernieuwing (ISV). Al zolang de SP in de deelraad zit heeft de fractie kritiek op de manier 

waarop het stadsdeel dit wijkengeld gebruikt. Zo werd bijvoorbeeld twee ton uit het ISV-

budget besteed voor toerismebevordering. In 2007 werd anderhalve ton gebruikt voor een 

automatiseringsproject voor horecavergunningen. De SP-fractie vindt dat het geld is bedoeld 

om buurten leefbaar te maken. Ook het 'rijke' centrum heeft buurten waar met ISV-geld nog 

veel te doen valt, zoals de Oostelijke Eilanden en delen van De Jordaan. De kritiek van de 

SP werd aanvankelijk weggehoond. Het dagelijks bestuur beweerde dat de besteding 'geba-

seerd was op de wet'. Begin 2008 bleek de gemeentelijke accountantsdienst daar anders 

over te denken. De besteding van ISV-geld voor het horeca-automatiseringsproject keurde 

de accountant af als "onrechtmatig". Het stadsdeel ging als een haas alsnog alle andere ISV-

uitgaven controleren. Dit leidde nu ineens tot de ontdekking dat in totaal anderhalf miljoen 

'verkeerd' was besteed. Voor Marnix Bruggeman aanleiding om de ISV-bestedingen opnieuw 

aan te kaarten in de raadsvergadering van 25 september. Daarbij diende hij een motie in 

waarin stond dat de SP dus toch gelijk had gehad. Hij beloofde echter deze motie in te trek-

ken als de andere fracties één voor één hardop zouden zeggen dat de SP gelijk had gehad - 

wat ze tot zijn verrassing ook deden. Een SP-motie om opnieuw over de ISV-bestedingen te 

gaan praten, werd aangenomen. 
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16. Kamers met Kansen 

 

Ook in Centrum zijn er jongeren die de aansluiting met de maatschappij dreigen te verliezen. 

Vaak gaat het om de combinatie schooluitval en zwerfbestaan. Zeker in de binnenstad is het 

voor deze jongeren moeilijk zelfstandige woonruimte te vinden. Wethouder Herrema van de 

centrale stad had aangekondigd dat er in de hele stad extra woonplekken moeten komen 

voor jongeren, in combinatie met begeleiding naar werk en onderwijs. Erica Wever diende op 

26 juni in de stadsdeelraad een initiatiefvoorstel in, met een concrete uitwerking voor 

Centrum van het stedelijke project 'Kamers met Kansen'. Het SP-voorstel werd met enthou-

siasme ontvangen.  

 

 

17. Kattenburgervaart 

 

Het stadsdeel wil een aantal woonboten weg hebben uit de grachtengordel en wees de 

Kattenburgergracht aan als vervangende woonbootlocatie. Omwonenden voelen daar niets 

voor, omdat de Kattenburgergracht erg smal is en de huizen dicht op het water staan. 

Andrea Niessen hekelde op 6 mei in de raadscommissie Openbare Ruimte het dagelijks 

bestuur omdat het nauwelijks inspraak op de plannen voor de Kattenburgergracht had 

gegeven. Ze kreeg daarvoor luid applaus van de ruim 90 aanwezige boze buurtbewoners. 

Een meerderheid van de raad wil het plan echter toch doorzetten. 

 

 

18. Loket Zorg en Samenleven 

 

Sinds januari 2007 kunnen bewoners voor al hun zorg- en welzijnvragen terecht bij het Loket 

ZeS (Zorg en Samenleven). In 2008 wisten echter nog steeds veel te weinig mensen dit loket 

te vinden. Zowel de website van Stadsdeel Centrum als van de gemeente Amsterdam bevat-

ten foute informatie en de herkenbaarheid van het loket is nog steeds ronduit slecht. Diverse 

keren heeft Nelly Duijndam dit aangekaart in de raadsommissie Welzijn en Onderwijs, met 

als gevolg dat er in 2009 geld beschikbaar komt om het loket meer bekendheid te geven. 

 

 

19. Meidenlounge 

 

Eind 2006 had Erica Wever een motie ingediend met het voorstel in Centrum twee jongeren-

centra speciaal voor tienermeiden te openen. De motie werd toen verworpen. 

In november 2007 kwam de fractie met een in kleurendruk uitgevoerde notitie 'Onderzoek 

Meidenwerk in Stadsdeel Centrum'. In de notitie kwamen de meiden zelf aan het woord. Zij 

vertelden waarom zij graag een eigen ruimte willen, waar ze zichzelf kunnen zijn - zonder 

jongens erbij. Deze notitie werd nu opvallend positief ontvangen in de raadscommissie 

Welzijn en Onderwijs. Bij de behandeling van de begroting voor 2008 op 25 oktober 2007 

diende Erica Wever opnieuw een amendement in om nu in ieder geval 80.000 uit te trekken 

voor één meidenlounge. Ditmaal werd het amendement aangenomen. De uitvoering liet lang 

op zich wachten, maar in de loop van 2008 begon het stadsdeel samen met welzijns-

organisatie IJsterk dan toch aan de realisering van een meidenlounge op de bovenverdie-

ping van jongerencentrum De Clutch in de Czaar Peterbuurt. De SP-fractie werd hierbij 

meermalen betrokken. 
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20. Nieuwmarktbuurt Blomterrein bouwplan 

 

In de Nieuwmarktbuurt ligt tussen de Nieuwe Jonkerstraat en de Nieuwe Ridderstraat het 

binnenterrein van de voormalige tandwielenfabriek Blom. Wooncorporatie Ymere wil op het 

terrein 18 drive-in-koopwoningen bouwen. Het dagelijks bestuur van het stadsdeel wilde hier-

voor vrijstelling verlenen van het bestemmingsplan. Omwonenden zijn tegen het plan, omdat 

ze nauwelijks lichtinval overhouden. Verder vrezen ze toename van de verkeersdruk. Nelly 

Duijndam steunde hun protest en zette het voornemen van het dagelijks bestuur op de 

agenda van de raad. Hoewel PvdA-raadslid Luud Schimmelpennink ook moeite had met de 

garages, stemde de PvdA toch tegen een motie van de SP om samen met de omwonenden 

een beter plan te maken, waardoor deze motie werd verworpen. De motie die de SP daarna 

indiende om in elk geval het bouwplan minder hoog te maken en de parkeervoorzieningen 

achterwege te laten, haalde het evenmin. 

 

 

21. Noorderstraat/Vijzelhof bouwplan 

 

In de Noorderstraat wil een projectontwikkelaar de voormalige 'wevershuisjes' verbouwen tot 

14 koopappartementen met daaronder een parkeergarage voor 67 auto's. Het dagelijks 

bestuur van het stadsdeel wilde hiervoor vrijstelling verlenen van het bestemmingsplan. Van 

de huisjes staat alleen de gevel nog. Daarachter zit nu kantoorruimte. Omwonenden zijn 

tegen het plan, omdat zij inkijk vrezen en liever een kantoorbestemming houden. Ook vrezen 

ze dat er parkeerplaatsen op straat verdwijnen. Nelly Duijndam was om andere redenen 

tegen het plan. Opnieuw werd namelijk de hand gelicht met de regel dat er in woningbouw-

projecten tenminste 30 procent sociale huurwoningen moeten zitten. Verder was de fractie 

tegen de parkeergarage. In de raadsvergadering van 30 oktober stemde de SP daarom - als 

enige - tegen het bouwplan. 

 

 

22. Noord/Zuidlijn 

 

Al sinds november 2007 had Marnix Bruggeman contact met de bewoners van de Vijzel-

gracht in verband met de bouwoverlast die zij ondervonden bij het graven van de bouwput 

voor het station Vijzelgracht van de Noord/Zuidlijn. Nadat op 20 juni de eerste huizen waren 

verzakt, was hij opnieuw snel ter plaatse. Voor de camera van Eén Vandaag vroeg hij zich af 

of het stadsdeel niet in gebreke was gebleven bij het bouwtoezicht. Voor dezelfde camera 

verklaarde stadsdeelvoorzitter Els Iping vervolgens geïrriteerd dat de tv-ploeg bij haar aan 

het verkeerde adres was: het stadsdeel had er niets mee te maken. Op 23 juni stelde de SP 

daarom schriftelijke vragen aan het dagelijks bestuur: "Wie is in de (ruime) omgeving van het 

bouwtracé van de Noord/Zuidlijn belast met het toezicht als bedoeld in artikel 100a van de 

Woningwet op het verbod een bestaand gebouw in een staat te laten komen die niet voldoet 

aan de voorschriften?" Het dagelijks bestuur had meer dan drie maanden nodig om ze te 

beantwoorden. Maar het erkende in zijn antwoord uiteindelijk dat het wel degelijk verant-

woordelijk was voor het toezicht op de veiligheid van de woningen rond de bouwput. Op de 

vraag van de SP of het stadsdeel altijd wordt geïnformeerd over calamiteiten bij de bouw van 

de Noord/Zuidlijn antwoordde het dagelijks bestuur: "Ja, het stadsdeel wordt altijd geïnfor-

meerd." De SP had verder gevraagd of het monitorsysteem met meet-camera's aan de 

muren van de huizen wel goed had gewerkt. Het dagelijks bestuur antwoordde dat "dit 

systeem naar verwachting had gefunctioneerd en erger heeft voorkomen". 
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Op 29 oktober verscheen een vernietigend rapport van de Gemeentelijke Ombudsman over 

het optreden van gemeentelijke diensten en stadsdeel na de eerste verzakking. In het rap-

port staat dat het projectbureau Noord/Zuidlijn regelmatig naliet de inspecteurs van bouw- en 

woningtoezicht van Stadsdeel Centrum te informeren. Ook schreef de ombudsman dat het 

projectbureau een onjuist beeld had geschetst van het monitorsysteem, waarmee bij de 

bewoners een vals beeld van veiligheid is ontstaan. Reden genoeg voor de SP-fractie om op 

30 oktober opnieuw schriftelijke vragen te stellen. In zijn antwoorden daarop van 9 december 

bleef het dagelijks bestuur echter herhalen dat het stadsdeel goed werd geïnformeerd en dat 

het monitorsysteem niet had gefaald. 

 

 

23. Onderwijs 

 

Over het openbaar onderwijs heeft het stadsdeel niet veel meer te zeggen. Dit is gepri-

vatiseerd in een verzelfstandigde bestuurscommissie Openbaar Primair Onderwijs Centrum. 

Het voorstel van het dagelijks bestuur om OPOC ook nog eens met Oud-Zuid en 

Zuideramstel te laten fuseren tot een Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel ging 

Erica Wever helemaal te ver. Met het argument dat de schaalvergroting in het onderwijs al te 

ver is doorgeschoten stemde de fractie op 24 april tegen dit voorstel. 

 

In mei kwam OPOC met het voorstel de naam van de Parelschool op Wittenburg te 

veranderen vanwege het slechte imago van de school. Antje van der Veer en Marnix Brug-

geman steunden het protest van ouders en oud-leerlingen die nog steeds in de buurt wonen 

en voor wie de naam vol herinneringen is. De actie werd een succes en de Parelschool blijft 

de Parelschool. Wel wil de SP meehelpen aan kwaliteitsverbetering van het onderwijs op de 

Parelschool. 

 

De 14e Montessorischool in De Jordaan liet in 2007 aan het stadsdeel weten vier tot zes 

extra lokalen nodig te hebben. Een goede oplossing zou huisvesting in het tegenover liggen-

de voormalig PPI-gebouw geweest zijn - ware het niet dat de gemeente dit gebouw al had 

beloofd aan een projectontwikkelaar die er 12 dure koopappartementen en een parkeer-

garage wil maken. Het dagelijks bestuur koos daarom voor nieuwbouw op de plaats van het 

gebouw van kindervereniging Ons Genoegen. Op sinterklaasmiddag 2007 kreeg Ons Ge-

noegen telefonisch van een stadsdeelambtenaar te horen dat er een aangetekende brief 

onderweg was waarin stond dat hun gebouw plat moest. Nelly Duijndam had vervolgens 

maandenlang intensief contact met Ons Genoegen en de 14e Montessori. Samen met 

andere fracties hielp zij met het zoeken naar een betere oplossing. Het dagelijks bestuur 

kwam uiteindelijk in mei met een alternatief plan. Er wordt onder meer een extra verdieping 

op het bestaande gebouw van de 14e Montessori gezet. 

 

 

24. Oostenburgereiland Masterplan 

 

Projectontwikkelaar Heijmans is eigenaar van bijna al de grond op Oostenburg aan de kant 

van de spoorlijn. In samenwerking met het dagelijks bestuur ontwikkelde Heijmans een plan 

om het terrein te bebouwen met een flink aantal kantoorkolossen tot 25 meter hoog. 

Antje van der Veer en Marga Doodeman hadden uitgebreid contact met de buurtbewoners, 

verenigd in het Eilandenoverleg. Zij willen meer woningen, minder hoogbouw, meer groen en 

open ruimten, alsmede behoud van industrieel erfgoed. Gewapend met deze kennis trok 

Marnix Bruggeman op 18 december in de raadscommissie Bouwen, Wonen en Stedelijke 
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Ontwikkeling ten strijde tegen het plan. Ook PvdA, GroenLinks en Amsterdam Anders/de 

Groenen bleken de kritiek van de bewoners te delen, waarmee een ruime raadsmeerderheid 

het plan van Heijmans naar de prullenbak verwees. 

 

 

25. Pintobibliotheek 

 

Al sinds de opening van de nieuwe centrale bibliotheek bij het Centraal Station is er sprake 

van dat de buurtbibliotheek in het Pintohuis in de Nieuwmarktbuurt moet verdwijnen. In 

februari besloot de raadscommissie Welzijn en Onderwijs dat het Pintohuis in ieder geval 

behouden moet blijven voor het publiek. Dit is echter voor de SP-fractie niet voldoende. Zij 

schaart zich achter het actiecomité “De Pintobieb moet blijven” Op voorstel van Andrea 

Niessen en Nelly Duijndam wilde het actiecomité in de ochtenden een inloop houden voor 

ouderen. Daarna werd duidelijk dat het Rembrandthuis de ruimte van de Pintobibliotheek wil 

inpikken om er kantoor te gaan houden. Op 18 september herhaalden Nelly Duijndam en 

Andrea Niessen in de raadscommissie Welzijn en Onderwijs dat daarvan geen sprake kan 

zijn, en dat het Pintohuis behouden moet blijven als buurtbibliotheek. Samen met het 

actiecomité zal de SP-fractie er voor zorgen dat er snel een beslissing zal komen. 

 

 

26. Rembrandtplein 

 

De fractie stemde op 25 september samen 

met Amsterdam Anders/de Groenen tegen 

een opknapbeurt van het Rembrandtplein 

vanwege de hoge kosten. 

In het algemeen vindt de SP dat er wel wat 

miljoenen minder besteed mogen worden 

aan opleukprojecten in de toeristische cen-

tra. 

 

 

27. Ruimtelijke Ordening 

 

Femke Reudler Talsma en Marnix Brugge-

man namen deel aan een werkgroep met 

GroenLinks, Amsterdam Anders/de Groe-

nen, PvdA en D66, die wil dat de raad meer 

invloed krijgt bij bouwprojecten en vrijstel-

lingen van bestemmingsplannen. Sinds 1 

juli geldt de nieuwe Wet ruimtelijke orde-

ning, waarmee zogenaamde 'projectbeslui-

ten' zijn ingevoerd. Met zo'n projectbesluit 

kan een bestemmingsplan worden omzeild. 

De werkgroep wil dat uitsluitend de raad dit 

mag doen en niet het dagelijks bestuur. 
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28. Short stay 

 

De fractie bleef zich ook in 2008 verzetten tegen het omzetten van woningen in apparte-

menten voor 'short-stay' voor expats en toeristen. In wezen gaat het bij short-stay om een 

hotelfunctie, waarbij de woningen soms wel de helft van de tijd leeg staan. Juist woningzoe-

kenden in de middeninkomensgroep kunnen hierdoor nog moeilijker een woning in de 

binnenstad vinden. 

 

 

29. Speeltuinen 

 

Op de speeltuinen met toezichthouders in Centrum is in het weekeinde geen toezicht. Het 

dagelijks bestuur wil pas in 2010 ook op beide weekend-dagen toezicht gaan subsidiëren, en 

alleen in de zomermaanden. De SP vindt dit onvoldoende. Nelly Duijndam diende daarom 

een amendement in om te onderzoeken hoeveel extra subsidie moet worden verleend om de 

speeltuinen in 2009 in de zomer op beide dagen van het weekeinde open te laten zijn en in 

de winter een dag in het weekeinde. De raad nam het amendement op 18 december met 

algemene stemmen aan. 

 

 

30. Splitsen van woningen 

 

In juni 2007 maakte SP Centrum het Zwartboek Splitsen, met schrijnende voorbeelden van 

huurders die door de huiseigenaren worden weggepest omdat ze het pand willen splitsen in 

appartementen om vervolgens voor veel geld te verkopen. 

Vaak weten huurders niet dat hun huisbaas splitsingsplannen heeft. Nelly Duijndam kreeg 

voor elkaar dat aanvragen voor splitsingsvergunningen vanaf 1 januari 2008 in Stadsdeel-

nieuws worden vermeld. 

Eerder had de stadsdeelraad onder de druk van de SP in maart 2007 al besloten er bij de 

centrale stad op aan te gaan dringen voor de hele stad regels te maken tegen misdragingen 

van huisbazen met splitsingsplannen. Burgemeester en wethouders beloofden meteen in 

april 2007 dit te gaan doen. 

Er gebeurde echter weinig. Daarom stelde de SP-fractie op 3 april 2008 in de raadscommis-

sie Bouwen, Wonen en Stedelijke Ontwikkeling voor dat het stadsdeel alvast zelf maatrege-

len moest nemen. Op 26 juni nam de raad een deel van de SP-voorstellen over. 

Pal daarop kwam de centrale stad alsnog met een 'Gedragscode splitsen Amsterdam'. 

Jan Sizoo en Nelly Duijndam schreven kritische kanttekeningen bij deze gedragscode, die op 

9 oktober werden besproken in raadscommissie Bouwen, Wonen en Stedelijke Ontwikkeling 

van de stadsdeelraad. 

 

 

31. Stegen 

 

Op 29 januari presenteerde de fractie een notitie van Bart Uitdenbogaart met felle kritiek op 

het plan van het dagelijks bestuur om afgesloten stegen in de oude binnenstad weer open te 

stellen. De notitie vermeldt de uitkomst van een enquête die de SP hield onder bewoners en 

ondernemers in de stegen. Maar liefst 98 % van de geënqueteerden verklaarde zich tegen 

openstelling van de stegen. De tegenstanders vrezen dat door het weghalen van de hekken 

de criminaliteit en onveiligheid in de stegen terugkeert. De stegen zullen opnieuw vervuilen 

en weer gebruikt gaan worden als pisplek. 
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Dankzij de SP-notitie heeft het dagelijks bestuur het tot op heden niet aangedurfd om te 

komen met een concreet voorstel voor het weer openstellen van de stegen. 

 

 

32. Steigerdoekreclame en gevelreclame 

 

Al vanaf haar aantreden in de raad probeert de fractie een eind te maken aan de 

steigerdoekreclame in de binnenstad. De SP werkt daarvoor samen met de Werkgroep 

Buitenreclame van Wijkcentrum d'Oude Stadt. 

In het Programakkoord van PvdA, VVD en GroenLinks staat dat de steigerdoekreclame in 

elk geval soberder moet. Tot nu toe konden de drie partijen het er niet over eens worden hoe 

dit moet. Niettemin schreef het dagelijks bestuur in september dat een versobering nog in 

2008 zou worden gerealiseerd. 

De SP diende daarop samen met Amsterdam Anders/de Groenen op 25 september een 

motie in waarin het dagelijks bestuur werd gevraagd aan te geven hóe de versobering in 

2008 dan wel zou worden gerealiseerd. 

De coalitiepartijen stemden de motie af. In 2009 zal de fractie telkens opnieuw blijven vragen 

hoe het er mee staat. 

 

Eind 2007 verschenen op het kantoorgebouw van TomTom op de hoek van Rembrandtplein 

en Amstelstraat twee reclamedisplays met draaiende reclamedoeken. Marnix Bruggeman 

schreef op 7 januari een notitie voor de deelraad waarin hij zich afvroeg dit mogelijk was. Het 

dagelijks bestuur reageerde eerst dat er geen vergunning voor nodig was, en later dat de 

toestemming er per ongeluk doorheen was geslipt. Na gesprekken met ambtenaren kwam 

uiteindelijk aan het licht dat er wel degelijk willens en wetens een vergunning voor de 

reclamedisplays was verleend. Op 30 oktober nam de raad een motie aan waarin het dage-

lijks bestuur de opdracht kreeg geen vergunningen voor bewegende reclame meer toe te 

staan. In de nieuwe Beleidsregels gevelreclame is dit nu eveneens verboden. 

 

 

33. Supermarkten 

 

Bewoners van het centrum klagen al jaren over het monopolie van Albert Heijn. Radio 

Amsterdam FM interviewde daarover op 2 december Marnix Bruggeman en de fractie-

voorzitter van de VVD. Als uitvloeisel daarvan gaan SP en VVD in 2009 proberen over het 

onderwerp een raadsconferentie te organiseren. 

 

 

34. UMTS-antennes 

 

De SP wordt geregeld benaderd door mensen die zich zorgen maken over GSM- en UMTS-

antennes op hun dak of in hun omgeving. Gevaar voor de gezondheid is niet bewezen, maar 

evenmin staat vast dat de straling onschadelijk is. Bezorgdheid over antennes in de omge-

ving kan in elk geval leiden tot psychische belasting. Marnix Bruggeman leverde daarom op 

24 april in de raad kritiek op de Notitie Antennebeleid Binnenstad van het dagelijks bestuur 

vanwege de toegeeflijkheid aan de telecomproviders. 

Al in 2002 is landelijk afgesproken dat op woongebouwen geen antennes mogen komen 

wanneer meer dan de helft van de huurders in het gebouw daartegen is. Stadsdeel Centrum 

gaat die regel pas nu toepassen. In een motie vroeg de SP daarom na te gaan hoeveel 

antennes sinds 2002 zijn neergezet zonder dat de bewoners om hun mening is gevraagd. De 
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motie vroeg verder ruime bekendheid te geven aan de regel. De motie werd verworpen. Wel 

beloofde het dagelijks bestuur in Stadsdeelnieuws een artikel te plaatsen over de regel. Maar 

zelfs deze toezegging werd vervolgens door de ambtenaren van het stadsdeel getorpedeerd. 

 

 

35. Vastgoedbeleid en stadsdeel-vastgoed-ontwikkelingsbedrijf 

 

Als uitvloeisel van een raadsconferentie in 2006 had de stadsdeelraad op 30 november 2006 

een voorstel van de SP en Opheffen.nu aangenomen voor een haalbaarheidsonderzoek 

naar een eigen stadsdeelwoningbedrijf. Zo'n stadsdeelvastgoedbedrijf zou zelf betaalbare 

woningen kunnen gaan bouwen en beheren. Verder bedrijfsruimte voor maatschappelijke en 

culturele organisaties, die op de commerciële vastgoedmarkt buiten de boot vallen. Na het 

aannemen van het voorstel schreef Marnix Bruggeman samen met Rob Sandelowsky van 

Opheffen.nu twee startnotities voor het haalbaarheidsonderzoek. Namens de raad hielden zij 

vervolgens in september 2007 een openbare aanbesteding waarop gespecialiseerde onder-

zoeksbureaus konden inschrijven. Het uitverkoren onderzoeksbureau kwam op 24 januari 

met een haalbaarheidsrapport. Conclusie was dat een eigen stadsdeelvastgoedbedrijf onder 

voorwaarden economisch en juridisch mogelijk is. 

 

 
 

Op 12 juni was er opnieuw een raadsconferentie, nu met een tiental deskundigen uit de vast-

goedwereld, onder leiding van Marnix Bruggeman. Raadsleden van alle fracties erkenden 

hier nu dat een eigen stadsdeelvastgoedbedrijf een middel kan zijn om de binnenstad ge-

mengd te houden, door functies onderdak te bieden die anders uit het centrum verdwijnen 

vanwege de hoge huren op de commerciële vastgoedmarkt. 
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Het dagelijks bestuur presenteerde vervolgens op 11 december een Nota Vastgoedbeleid, 

waarin het plan voor een ontwikkelfunctie en gebiedsgericht vastgoedbeleid waren overge-

nomen. 

Ondertussen was op 16 september al een pilot van start gegaan, waarvoor in eerste instantie 

drie grote gebouwen waren uitgezocht. De pilot wordt begeleid door een klankbordgroep van 

raadsleden van SP, Opheffen.nu, PvdA, GroenLinks, Amsterdam Anders/de Groenen en 

VVD. Als eerste object wordt nu het gebouw Singel/Bergstraat in ontwikkeling genomen. 

 

Overigens bezit het stadsdeel al veel vastgoed, waar soms merkwaardig mee werd 

omgesprongen. Zo staat aan de Blokmakerstraat en Ketelmakerstraat op het Bickerseiland 

een complex woningen en bedrijfsunits. Wooncorporatie De Key is eigenaar van de 

woningen en wil het complex renoveren. Zeven bedrijfsunits in hetzelfde complex zijn echter 

eigendom van kunstenaars. De Key wilde hun laten meebetalen aan de renovatie van de 

woningen. Ook het stadsdeel bezat drie units die het verkocht aan De Key, waardoor de 

corporatie de meerderheid kreeg in de vereniging van eigenaren en zijn wil kon gaan 

opleggen aan de andere eigenaren. Opvallend was de lage verkoopprijs van 200.000 euro 

voor totaal 202 m2 die het stadsdeel aan De Key rekende. De SP liet daarom een onafhanke-

lijk bedrijfsmakelaar een taxatie maken, die uitkwam op 455.000 euro. Naar aanleiding daar-

van beloofde het dagelijks bestuur om voortaan bij verkoop van vastgoed van het stadsdeel 

ook een taxatie door een onafhankelijk taxateur te laten doen. Samen met de VVD zette de 

SP bovendien druk op het dagelijks bestuur en De Key, met als gevolg dat de kunstenaars 

toch niet hoeven mee te betalen aan de renovatie van de woningen van de corporatie. 

 

Al even merkwaardig was de verkoop van het schoolgebouw Westerstraat 187 (voormalig 

ROC-gebouw) aan design-ondernemer Marcel Wanders. Voor deze verkoop had het 

stadsdeel een openbare inschrijving gehouden, met als eis dat het gebouw alleen mocht 

worden gebruikt voor maatschappelijke doeleinden. Buurtbewoners kwamen met een 

financieel goed onderbouwde inschrijving voor een middelbare school in het gebouw, en 

kregen daarvoor de steun van de SP. Onder druk van de centrale stad verkocht het 

stadsdeel het gebouw echter aan Wanders, die er commerciële bedrijven in vestigt. Marnix 

Bruggeman stelde daarover op 7 januari schriftelijke vragen. Het dagelijks bestuur gaf op 4 

maart nietszeggende en verhullende antwoorden - reden voor de SP om op 10 maart aanvul-

lende vragen te stellen. Omdat het dagelijks bestuur deze vragen helemaal niet meer wilde 

beantwoorden, hield de SP op 26 juni in de raad een mondelinge interpellatie. Ook nu hulde 

het dagelijks bestuur zich weer in nevelen. Bestuurder Els Iping wilde uitsluitend Marnix 

Bruggeman uitnodigen voor een persoonlijk gesprek, om hem onder vier ogen uit te leggen 

hoe het zat. Aan achterkamertjespolitiek doet de SP niet mee. 

Overigens had Wanders bovendien Atelier Sanne op straat gezet, terwijl het stadsdeel had 

beloofd zich er voor in te zetten dat dit schilder- en tekenatelier voor de buurt zou kunnen 

blijven. SP en GroenLinks dienden op 21 februari een motie in om Sanne alsnog te helpen. 

De motie werd verworpen, waarna een slappere motie van de PvdA in stemming kwam die 

het wel haalde. 

 

De meest merkwaardige vastgoedtransactie was echter wel de verkoop van het pand 

Tweede Laurierdwarsstraat 44. Het pand is als coffeeshop en woning in gebruik bij Edith 

Varekamp, die het pand graag van het stadsdeel had willen kopen. In 1999 bood het 

stadsdeel het pand aan haar te koop aan voor 213.000 euro, een bedrag wat zij toen niet 

kon opbrengen. Vervolgens verkocht het stadsdeel het pand in 2004 aan een projectontwik-

kelaar voor slechts 61.000 euro. Het stadsdeel wilde Varekamp vervolgens ook nog uit het 

pand zetten, om het leeg te kunnen opleveren aan de projectontwikkelaar. 
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Marnix Bruggeman bracht de gang van zaken aan het licht. Op 21 februari diende de SP een 

motie in om Varekamp alsnog genoegdoening te geven. In een tweede motie werd voorge-

steld dat het stadsdeel bij verkoop van vastgoed de verkoopprijs voortaan op een transpa-

rante manier moet vaststellen. 

De raad nam beide moties aan. 

 

Nelly Duijndam zette zich in voor musea en culturele instellingen die ruimte van het stads-

deel huren en huurverhogingen van soms wel 83 procent kregen opgelegd. Op 24 april hield 

zij een interpellatie, waarbij de SP een motie indiende om huurverhogingen vooralsnog niet 

te innen. De motie werd verworpen.  

 

 

36. Wallen coalitieproject 1012 

 

De SP-fracties in gemeenteraad en stadsdeelraad hebben zich gecommitteerd aan het plan 

van het gemeentebestuur om de criminaliteit en vrouwenhandel op de Wallen terug te 

dringen door vermindering van het aantal prostitutieramen. Resultaat van de operatie mag 

volgens de SP echter niet zijn dat de Wallen worden omgetoverd in een tweede P.C. Hooft-

straat. Belangrijk is verder een goede opvang van de vrouwen die op de Wallen werken en 

daar wellicht moeten verdwijnen of uit het vak willen stappen. Op 10 september hadden Nelly 

Duijndam en Marnix Bruggeman een gesprek met de dagelijks bestuursleden Els Iping en 

Wil Codrington, aan wie zij nog eens hun reserves bij de plannen duidelijk hebben gemaakt. 

Op 22 oktober had Marnix Bruggeman een gesprek met bewoners van de Korte Korsjes-

poortsteeg, die zich zorgen maken dat het gemeentebestuur van hun steeg en de Oude 

Nieuwstraat een prostitutieconcentratiegebied wil maken. 

 

 

37. Weesperstraat en Mr. Visserplein 

 

In november  presenteerden de fracties van PvdA, GroenLinks en VVD een gezamenlijk plan 

voor herbebouwing van het Mr. Visserplein. Namens de SP had Femke Reudler Talsma 

aanvankelijk ook aan de plannenmakerij mogen meedoen, maar uiteindelijk werd zij 'verge-

ten'. 

De SP vindt het coalitieplan vindt veel te grootschalig. Wel steunt de fractie het voorstel het 

aantal autorijstroken terug te brengen van vier naar twee. 

 

Antje van der Veer had contact met de bewoners van de Sarphatikade die veel overlast 

hebben van het autoverkeer en de luchtvervuiling. 

 

 

38. Welstand op het water 

 

In juni 2007 werd een motie van de SP aangenomen waardoor subsidie tot behoud en 

herstel van monumenten ook beschikbaar zou komen voor historische (woon)schepen. 

Daarvoor moesten criteria en een historisch schepenbeleid worden ontwikkeld. In de nota 

Welstand op het water, die in november 2007 behandeld werd, kwamen echter geen criteria 

of een historisch schepenbeleid voor. Nelly Duijndam, die nauwe contacten heeft met 

woonbootbewoners, hield een betoog om beleid te ontwikkelen waarmee de stad recht doet 

aan de geschiedenis van de woonboten en waarmee de historische boten kunnen worden 

behouden. Ook pleitte de SP-fractie voor meer maatwerk en minder regelgeving voor de vele 
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verschillende woonboten in centrum. Andere partijen sloten zich erbij aan en de nota werd 

afgewezen. 

Op 24 november werd de nota voor de tweede keer besproken. Het advies van de ad hoc-

commissie Historische Schepen was niet opgevolgd en van de vele voorstellen die door de 

SP waren gedaan, was niets terug te vinden. Ook deze keer werd de nota afgewezen.  

 

 

39. Woonvisie 

 

In maart publiceerde het dagelijks bestuur een inspraakversie van de Woonvisie Stadsdeel 

Centrum. Met de Woongroep SP Centrum schreven Jan Sizoo en Nelly Duijndam op 27 april 

een inspraakreactie. De SP leverde daarin kritiek op het plan voorrang te geven aan de 

middeninkomens ten koste van de lagere inkomensgroepen, bijvoorbeeld door betaalbare 

kleine woningen samen te voegen tot dure woningen. Om dezelfde reden is de SP er op 

tegen dat corporaties sociale huurwoningen mogen verkopen. 

Naar aanleiding van de inspraak beweerde het dagelijks bestuur vervolgens dat er geen 

wezenlijke veranderingen in de Woonvisie mochten komen, omdat het om stedelijk beleid 

zou gaan. Ook zou er haast zijn. Mede op aandringen van Nelly Duijndam besprak de raad 

de Woonvisie toch uitgebreid inhoudelijk op 30 oktober. De SP diende daarbij een motie in 

om aan de centrale stad te laten weten dat het stadsdeel terughoudend wil omgaan met het 

geven van toestemming aan de corporaties voor de verkoop van sociale huurwoningen. Ook 

verzette de SP in de raad zich tegen het makkelijker maken van het samenvoegen van 

kleine woningen tot duurdere woningen. Samen met PvdA, GroenLinks en Amsterdam 

Anders/de Groenen diende de SP een motie in om deze verruiming van de mogelijkheden 

voor het samenvoegen uit de Woonvisie te schrappen. 

Beide moties werden aangenomen. 

 

 

40. Wijkcentra 

 

Ook met ons speerpunt uitbreiding buurtopbouwwerk haalden we in 2008 eindelijk succes. 

Een bezuiniging op de wijkcentra van twee ton vanaf 2010 is van de baan. Dit is het gevolg 

van een motie van SP, D66, GroenLinks en Amsterdam Anders/de Groenen, die de 

stadsdeelraad op 18 december aannam bij de begroting voor 2009. 

In plaats daarvan komt er al in 2009 juist 236.000 euro extra voor de wijkcentra en het 

Wijksteunpunt Wonen. Hier ging het om een voorstel van de combinatie SP - Amsterdam 

Anders/de Groenen, en ook daarmee stemde raad in. Overigens krijgen de instellingen het 

geld niet 'zomaar'. Met weer een andere aangenomen motie van SP en AAdG sprak de 

deelraad uit dat er budgetafspraken moeten komen, waarin duidelijk staat welke waar de 

wijkcentra voor hun geld moeten leveren. 
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41. Media-aandacht 

 

Bij haar aantreden stelde de fractie zich ten doel tenminste eens in de maand aandacht te 

krijgen in de publieksmedia. 

Deze ambitie was duidelijk te laag gesteld. 

In 2008 haalde de SP-fractie van Centrum 123 keer de media, dwz tien keer zo vaak als 

destijds beoogd. Desondanks kreeg een aantal inspanningen en resultaten van de SP-fractie 

geen of weinig aandacht van de media. In 2009 moet de fractie alles op alles zetten nog 

vaker in de media te komen.  

Van de 123 berichten in 2008 over de SP-fractie in Centrum stonden er 53 in Stadsdeel-

nieuws, het eigen weekblad van Stadsdeel Centrum, en 70 in de gewone media: 

 

Medium Aantal berichten over SP-fractie Centrum 

 

Stadsdeelnieuws   53 

Parool   27 

Amsterdams Stadsblad     7 

De Echo     7 

Radio Amsterdam FM     7 

Jordaan&GoudenReael     5 

Metro      5 

Eén Vandaag     1 

Radio 1 Nieuwsjournaal     1 

NRC Handelsblad     1 

Buurtkrant Zeven     1 

d'Oude Binnenstad     1 

De Eilander     1 

De Plantage Weesperbuurtkrant     1 

Curaçao Nieuws blogspot     1 

Radio Paradise FM Curaçao     1 

Huurbrief Huurdersvereniging Centrum  1 

Gay News     1 

MUG      1 

 

Totaal 123 

 

 

 

 

42. Webpagina www.amsterdam.sp.nl/kerngroepen/centrum/ 

 

Op de Webpagina van SP Centrum verschenen 27 berichten van de fractie. 

Handicap is dat de fractie sinds het najaar niet meer zelf rechtstreeks berichten op de site 

mag plaatsen. Dit levert vertraging op van soms wel een etmaal. 

Onhandig is ook dat de fractie daardoor niet meer zelf een eenmaal geplaatst bericht kan 

bijwerken, bijvoorbeeld wanneer in de html-opmaak een regel lelijk blijkt te verlopen of 

wanneer links verkeerd zijn aangebracht. 
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43. Amendementen en moties 

 

De SP-fractie diende in 2008 in totaal 56 moties en amendementen in. 

Hiervan werden er 19 aangenomen, dat is 34 procent. 

Bij 9 andere moties en amendementen deed het dagelijks bestuur vooraf een toezegging om 

de motie uit te voeren, waarna de motie kon worden ingetrokken. 

Bij 3 moties die werden verworpen deed het dagelijks bestuur een toezegging desondanks 

een deel daarvan uit te voeren. 

Het aantal moties en amendementen dat op een of andere manier tot resultaat heeft geleid, 

bedraagt daarmee in totaal 31. 

De succes-score komt hierdoor uit op 55 procent. 

Ter vergelijking: van de door de SP-kamerfractie tussen 1 december 2006 en 15 december 

2008 ingediende moties nam de Tweede Kamer er 11 procent aan 

(bron: NRC Handelsblad 27/28 december 2008). 

 

Hieronder een overzicht van de moties en amendementen die de SP in 2008 indiende in de 

stadsdeelraad. 

 

A = aangenomen 

I-T  = ingetrokken na toezegging van het dagelijks bestuur 

I-L = ingetrokken en wordt eventueel later weer ingediend 

V = verworpen 

V-L = verworpen en wordt eventueel later weer ingediend 

V-T = verworpen maar met toezegging van het dagelijks bestuur 

 

Datum Samen met Onderwerp Resultaat   

 

210208 - Behoud coffeeshop Varekamp 2e Laurierdwarsstraat 44 A 

210208 - Transparante prijsvorming bij verkoop vastgoed stadsdeel A 

210208 GL Bestemmingsplan Groot Waterloo regulering short stay V 

210208 D66 GL Best.pl Groot Waterloo Bouwhoogte Uilenburgergracht V-T 

210208 GL Best.pl Groot Waterloo Bouwhoogte binnenterreinen V 

210208 - Best.pl Groot Waterloo Verkeersaantrekkende werking I-T 

210208 GL Best.pl Groot Waterloo Geen parkeergarages eerste 

  bouwlaag A 

210208 - Best.pl Groot Waterloo Geen sportvoorziening 2.000 m2 V 

270308 - Automatische kwijtschelding heffingen voor minima I-T 

270308 - Kwijtschelding leges identiteitskaarten paspoorten minima I-T 

270308 - Vereenvoudiging aanvraagformulieren kwijtschelding I-T 

270308 - Verbeteren fouten in brochures kwijtschelding I-T 

270308 - Voorkomen van huisuitzetting en afsluiting van gas elektra I-T 

270308 GL Onderzoek gratis deelname sport- en cultuur- 

  activiteiten voor kinderen uit minimahuishoudens A 

270308 GL Onderzoek deelname zomerkampen voor symbolisch 

  bedrag van € 1 voor kinderen uit minimahuishoudens A 

240408 - Voorlopig niet innen huurverhoging culturele instellingen V 

240408 - Tegengaan plaatsing GSM-/UMTS-antennes op woningen V-T 

240408 - Plaatsing GSM-/UMTS-antennes achter glas V 

290508 GL Hoteluitbreiding niet ten koste van woningen A 

290508 GL Geen hoteluitbreiding in Leidsebuurt A 
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290508 GL Hoteluitbreiding in 1012 pas later bespreken I-T 

290508 - Geen hotel in de plaats van Oostenburgersporthal I-T 

250908 - Heroverweging besteding budget ISV A 

250908 - Niet toestaan mega-horecazaken V 

250908 - Niet toestaan meer nachtzaken horeca V 

250908 - Stoppen proef nachtopening tot 06:00 fastfood Leidsestraat V-T 

250908 AAdG Toestaan horeca als nevenactiviteit in kleine musea V 

250908 - Versobering steigerdoekreclame V 

250908 AAdG Meer geld voor bomen bij herinrichting Marnixstraat V 

301008 - Terughoudendheid verkoop sociale huurwoningen A 

301008 PvdA GL AAdG Kleine woningen niet samenvoegen tot dure woningen A 

301008 - Geen bewegende lichtreclame en reclameschermen A 

301008 - Nader onderzoek mogelijke fraude aanvraag bouwver- 

  gunning Nieuwe Achtergracht 101 V 

301008 AAdG Subsidie van € 12.000 voor voedselbank V 

121108 AAdG Zorghotel alleen indien toegankelijk voor iedereen V 

121108 AAdG Geen stijging netto-huurlasten culturele instellingen V 

111208 - Blomterrein Nieuw plan maken samen met buurtbewoners V 

111208 - Blomterrein Geen vrijstelling bouwen hoger dan 7 meter V 

111208 - Blomterrein Geen vrijstelling voor parkeergarages V 

181208 OH AAdG PvdA Beperking verhoging afvalstoffenheffing en reinigingsrecht A  

181208 OH AAdG Beperking verhoging precario waaronder liggelden V 

181208 OH AAdG Inkomstenderving door gebreken Afval Energie Bedrijf I-L 

181208 OH AAdG Niet doorberekenen straatvegen in afvalstoffenheffing A 

181208 AAdG Automatische kwijtschelding heffingen en leges A 

181208 D66 Huis aan huis brieven verspreiden bij inspraak V 

181208 AAdG D66 GL Ongedaan maken bezuinigingen welzijn vanaf 2010 A 

181208 AAdG € 236.000 extra subsidie voor wijkcentra en WSW in 2009 A 

181208 AAdG Prestatieafspraken met wijkcentra A  

181208 AAdG Extra subsidie voor Blankenbergstichting V 

181208 AAdG Extra subsidie voor Wijksteunpunt Wonen V 

181208 - Huursubsidie Pianolamuseum V 

181208 - Geld voor inventarisatie historische schepen V-L  

181208 - Speeltuinen vaker open in het weekeinde A 

181208 AAdG € 100.000 extra voor cultuur op school en in de buurt V 

181208 AAdG Extra geld voor groen en bomen herinrichting Marnixstraat I 

181208 AAdG Fonds voor energiebesparende maatregelen A 

    

 

44. Schriftelijke vragen 

Datum over 

 

070108 Het gebruik van het gebouw Westerstraat 187 (voormalig ROC) 

180208 Asbest in het City Theater 

100308 Het gebruik van het gebouw Westerstraat 187 (voormalig ROC) door Westerhuis 

(Wanders/Aedes Vastgoed BV 

250408 De bevoegdheden van stadsdelen en de gemeente tot verkoop van onroerende 

zaken en uitgifte in erfpacht 

230708 Verzakking van woningen door lekkages in de bouwput van metrostation Vijzel-

gracht 
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271008 Het verlenen van vrijstelling van een bestemmingsplan voor raamprostitutie 

291008 Het Rapport Gemeentelijke Ombudsman van 29 oktober over Noord/Zuidlijn Vijzel-

gracht 

 

 

45.  Interpellaties 

 

Datum over 

 

310108 Raadsadres A.R. Cohen tarieven sporthal Oostenburg 

240408 Uitvoering moties/amendementen huursubsidie Pianolamuseum, steun aan coffee-

shop Varekamp en huurverhoging culturele instellingen 

260608 Beantwoording vragen ROC-gebouw 

 

 

46.  Samenwerking met de gemeenteraadsfractie 

 

De SP-fractie Centrum leverde een bijdrage aan de notitie van de gemeenteraadsfractie 

tegen de tweedeling, getiteld "Iedereen voor een beter Amsterdam. Het SP alternatief in de 

strijd tegen groeiende tweedeling". 

Over de wallenaanpak in 'Coalitieproject 1012' en de problemen bij de Noord/Zuidlijn was 

regelmatig overleg met de gemeenteraadsfractie. Op initiatief van de gemeenteraadsfractie 

stelde de fractie in de stadsdeelraad vragen over het Jongeren Informatie Punt, laagdrempe-

lige basisvoorzieningen voor jongeren en licht-ambulante laagdrempelige jeugdzorg. 

 

* 

 

Amsterdam, januari 2009 

Marnix Bruggeman 

 

 

 

 
 

V.l.n.r.: Marnix Bruggeman, Bart Uitdenbogaart, Nelly Duijndam, Erica Wever, Antje van der Veer, 

  Femke Reudler Talsma, Jan Sizoo en Andrea Niessen 
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