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 Amendement   

Titel Amendement: Inclusief Taalgebruik bij Gebruik van Hulpmiddelen 

Indiener: Leon Klomp 
Woordvoerder: Leon Klomp 

Doel amendement: Wijzigen van de tekst 
Regelnummer: 85 t/m 87 
 
 
 
Huidige tekst: 
En we stellen mensen die afhankelijk zijn van hulpmiddelen centraal in het ontwerp van 
nieuwe plannen. Zodat in de toekomst alle stoepen, wijken en voorzieningen voor 
iedereen toegankelijk zijn. 
  
 
Voorgestelde tekst: 
En we stellen mensen die hulpmiddelen gebruiken centraal in het ontwerp van nieuwe 
plannen. Zodat in de toekomst alle stoepen, wijken en voorzieningen voor iedereen 
toegankelijk zijn. 
 
 
Toelichting: 
Het woord ‘afhankelijkheid’ heeft een negatieve connotatie. Bovendien is niet iedere 
gebruiker van een hulpmiddel daar ook 'afhankelijk' van. Het woord is negatief en doet 
geen recht aan de dagelijkse realiteit van mensen die hulpmiddelen gebruiken. 
 
 
Bestuursadvies: Overnemen 
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 Amendement   

Titel Amendement: Krappe arbeidsmarkt 

Indiener: Dave De Jong 
Woordvoerder: Dave De Jong 

Doel amendement: Wijzigen van de tekst 
Regelnummer: 118 t/m 120 
 
 
 
Huidige tekst: 
Op dit moment groeit het aantal inwoners van Utrecht harder dan het aantal banen. 
Ook veranderen banen door digitalisering en innovatie. De aanwas van talent in onze 
stad en nieuwe technische ontwikkelingen bieden kansen. Maar risico’s op 
banenverlies zijn er ook, al is de arbeidsmarkt op dit moment nog krap. 
 
 
Voorgestelde tekst: 
Banen veranderen door digitalisering, innovatie en vergroening. We zien 
arbeidstekorten in belangrijke sectoren, maar ook  mensen die geen baan kunnen 
vinden in de sector waarin ze gewend zijn te werken. Hierdoor gaan kansen voor de 
stad en het talent van onze inwoners verloren. 
 
 
Toelichting: 
Huidige tekst is feitelijk onjuist op moment van schrijven en focust daarnaast onnodig 
op banenverlies. 
  
 
Bestuursadvies: Overnemen 
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 Amendement   

Titel Amendement: Investeren in de circulaire economie 

Indiener: Rudolph Vermeer 
Woordvoerder: Rudolph Vermeer 

Doel amendement: Toevoegen van nieuwe tekst 
Regelnummer: 159 t/m 160 
 
 
 
Voorgestelde tekst: 
waarbij we kijken naar de hele productieketen” 
 
 
Toelichting: 
Bij circulair is de gehele productieketen relevant, begint bij de bron ! 
  
 
Bestuursadvies: Ontraden 
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 Amendement   

Titel Amendement: Een versterkte positionering van Utrecht (Marketing) 

Indiener: Ralph Peters 
Woordvoerder: Ralph Peters 

Doel amendement: Wijzigen van de tekst 
Regelnummer: 164 t/m 168 
 
 
 
Huidige tekst: 
We positioneren Utrecht als de stad van Life Sciences  Health, onderwijs, digitalisering 
en circulaire bouw. We creëren een overkoepelend bureau om (internationale) 
congressen binnen te halen en door het jaar heen een mooie mix van evenementen 
neer te zetten. Ook geven we Utrecht City Marketing concrete doelen mee om niet 
alleen toeristen, maar ook bedrijven en organisaties binnen te halen die bijdragen aan 
de ontwikkeling van Utrecht tot een knooppunt van Life Sciences  Health, onderwijs, 
digitalisering en circulaire bouw. 
 
 
Voorgestelde tekst: 
We positioneren Utrecht als de stad van Life Sciences  Health, onderwijs, digitalisering 
en circulaire bouw. Met Utrecht Marketing zetten we in op het op het binnenhalen van 
(internationale) congressen en (sport) evenementen. Daarnaast willen we dat Utrecht 
Marketing door het jaar heen samen met inwoners en (culturele) ondernemers een 
mooie mix van evenementen neer zet. We komen met concrete doelen mee om niet 
alleen toeristen, maar ook bedrijven en organisaties binnen te halen die bijdragen aan 
de ontwikkeling van Utrecht tot een knooppunt van Life Sciences  Health, onderwijs, 
digitalisering en circulaire bouw. 
 
 
Toelichting: 
De bestaande tekst suggereert dat een overkoepelend bureau om congressen binnen 
te halen nog niet bestaat, maar dit is juist een van de taken van Utrecht Marketing.  
Daarnaast is in het kader van Gezond Stedelijk leven ook wenselijk dat we naast 
congressen ook sport evenementen proberen aan te trekken. 
 
 
Bestuursadvies: Overnemen 
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 Amendement   

Titel Amendement: Voor een bruisende én leefbare Uithof 

Indiener: Evert Manders 
Woordvoerder: Evert Manders 

Doel amendement: Toevoegen van nieuwe tekst 
Regelnummer: 168 t/m 169 
 
 
Voorgestelde tekst: 
We zetten ons in voor een bruisend en leefbaar Utrecht Science Park Het Utrecht 
Science Park is wat D66 betreft dé plek waar de Nobelprijswinnaars van de toekomst 
worden opgeleid en zich kunnen ontwikkelen. Er liggen gouden kansen voor het 
oprapen op het gebied van onderwijs, onderzoek, bedrijvigheid, innovatie en 
werkgelegenheid. Om deze te benutten moet wel de stap worden gezet naar een 
echte bruisende campus omgeven door een groene omgeving waar we de hele 
Utrechtse regio mee versterken. D66 wil op het USP meer studentenwoningen 
toevoegen, inclusief de voorzieningen die het als de 11e wijk van de stad een fijne plek 
maken om te wonen en te verblijven. Het USP heeft meer sportvoorzieningen, winkels, 
horeca en een volwaardige supermarkt nodig. D66 is voorstander van een duidelijke 
entree aan de westkant van het science park waar deze voorzieningen een plek 
kunnen vinden. 
 
Toelichting: 
Het Utrecht Science Park biedt een grote mogelijkheid zich te ontwikkelen als een 
innovatiehub op het gebied van life sciences  health. Het USP Utrecht is 
geconcentreerd op zorg, onderzoek en onderwijs terwijl het nabijgelegen USP 
Bilthoven zich richt op productontwikkeling, productverbetering en productie. Om de 
kansen welke het USP biedt te benutten moet worden ingezet op een leefbare en 
bruisende woonwijk. Het USP is bij uitstek de locatie voor nieuwe studentenwoningen. 
Naast de grote behoefte aan woonruimtes onder studenten zouden deze ook dichtbij 
de collegezaal gelegen zijn. Echter vraagt de ontwikkeling van het USP ook om nieuwe 
voorzieningen. Op dit moment zijn de dichtstbijzijnde voorzieningen gelegen op meer 
dan 4 kilometer afstand. Het doen van boodschappen wordt dan ook een hele 
onderneming. Er is slechts een kleine gemakswinkel met een beperkt aanbod, en 
beperkte openingstijden. Dit laatste geldt ook voor de beperkte horeca gelegenheden 
op het USP. Op dit moment is er bijvoorbeeld geen mogelijkheid voor studenten, 
onderzoekers en leerkrachten een terras te bezoeken. Dit komt de leefbaarheid van de 
campus niet ten goede. Er is dan ook een grote behoefte bij de huidige inwoners van 
het USP voor meer voorzieningen op de campus. Dit zou tevens de campus als geheel 
ten goede komen, en een fijnere plek maken om te leren, werken, en te verblijven. 
  
Bestuursadvies: Overnemen 
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 Amendement   

Titel Amendement: Visie op kunst en cultuur van D66 Utrecht 

Indiener: Lysanne van Schaik 
Woordvoerder: Jonathan Koerselman 

Doel amendement: Toevoegen van nieuwe tekst 
Regelnummer: 170 
 
 
 
Voorgestelde tekst: 
D66 Utrecht ziet en ondersteunt de waarde van kunst en cultuur voor de stad en de 
omgeving, voor iedereen. De kwaliteit en het aanbod van kunst en cultuur zijn hierin 
van groot belang. Makers van kunst en cultuur agenderen, participeren en maken de 
stad mooier. De Code Radicaliteit is hier een goed voorbeeld van. Door de 
coronapandemie heeft de kunst- en cultuursector het zwaar gehad. D66 Utrecht zet 
zich in voor een bloeiende sector waar je zowel kunst kunt maken als beleven. 
 
 
Toelichting: 
Een duidelijke visie over kunst en cultuur ontbrak in de vorige tekst. Deze toevoeging 
geeft de lezer van het verkiezingsprogramma en de nieuwe raad een duidelijke 
boodschap mee over hoe D66 Utrecht staat tegenover kunst en cultuur in de huidige 
tijd en in de toekomst. 
  
 
Bestuursadvies: Ontraden  
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 Amendement   

Titel Amendement: Inclusief Taalgebruik bij Cultuur Toegankelijkheid 

Indiener: Leon Klomp 
Woordvoerder: Arnout van der Zwaal 

Doel amendement: Wijzigen van de tekst 
Regelnummer: 173 t/m 175 
 
 
 
Huidige tekst: 
Ook versterken culturele organisaties en activiteiten de lokale economie. Want als er 
mensen naar Utrecht komen omdat daar iets te beleven valt, levert dat ook inkomsten 
op voor horeca en winkels. Om al deze redenen wil D66 Utrecht dat cultuur voor 
iedereen toegankelijk is. Ook als je wat minder te besteden hebt of als je afhankelijk 
bent van hulpmiddelen. 
 
 
Voorgestelde tekst: 
Ook versterken culturele organisaties en activiteiten de lokale economie. Want als er 
mensen naar Utrecht komen omdat daar iets te beleven valt, levert dat ook inkomsten 
op voor horeca en winkels. Om al deze redenen wil D66 Utrecht dat cultuur voor 
iedereen toegankelijk is, zoals voor minima en bijstandsgerechtigden, en mensen die 
hulpmiddelen gebruiken. 
 
 
Toelichting: 
Sociale cohesie tussen verschillende groepen is een mooi doel, dus zorg er daarom 
voor dat U-pas houders en mensen met een bijstandsuitkering mee kunnen doen aan 
culturele activiteiten die voor hen normaliter niet betaalbaar zijn. Dit dus specifieker 
verwoorden. 
  
 
Bestuursadvies: Overnemen 
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 Amendement   

Titel Amendement: Codes in de kunst- en cultuursector: verduidelijking en visie 

Indiener: Lysanne van Schaik 
Woordvoerder: Jeroen van Boxem 

Doel amendement: Wijzigen van de tekst 
Regelnummer: 184 t/m 191 
 
 
Huidige tekst: 
Culturele organisaties moeten daarom samen inzetten op een diverser aanbod. Dit 
gaat het beste als de organisaties zelf ook inclusief en toegankelijk zijn en werken 
volgens de Fair Practice Code. Dankzij D66 is deze gedragscode voor ondernemen en 
werken in kunst, cultuur en creatieve industrie, nu een subsidievoorwaarde geworden. 
Organisaties doen hun best om de code zo goed mogelijk te implementeren, maar 
hebben hiervoor extra financiële middelen nodig. Zo moeten zij bijvoorbeeld vanaf 
2024 voor al hun medewerkers meebetalen aan een pensioenvoorziening. Dat geld 
hebben instellingen nu niet en daarom is het tijd voor boter bij de vis. Zo bouwen we 
samen aan een toekomstbestendige arbeidsmarkt en beroepspraktijk. 
 
 
Voorgestelde tekst: 
D66 Utrecht ondersteunt de Fair Practice Code en de Code Diversiteit  Inclusie. Ten 
eerste biedt de Fair Practice Code kansen om te werken aan een toekomstbestendige 
arbeidsmarkt en beroepspraktijk. Dankzij D66 is deze gedragscode voor ondernemen 
en werken in kunst, cultuur en creatieve industrie een subsidievoorwaarde geworden. 
Organisaties doen hun best om de code zo goed mogelijk te implementeren, maar 
hebben hiervoor extra financiële middelen nodig. Ten tweede biedt de code Diversiteit 
en Inclusie kansen om de culturele en creatieve sector inclusiever en toegankelijker te 
maken. Deze code biedt vijf principes waarbij organisaties geholpen worden inclusief 
en toegankelijk te worden. Wanneer instellingen beide codes implementeren, floreren 
ondernemers, werknemers en publiek van de culturele en creatieve sector. Daarnaast 
worden organisaties hierdoor geïnspireerd. 
 
  
Toelichting: 
Met dit amendement wordt de visie op de Fair Practice Code en de Code Diversiteit en 
Inclusie in de culturele en creatieve sector versterkt in plaats van door elkaar gebruikt, 
wat verwarring kan veroorzaken zoals in de vorige tekst het geval was. 
  
 
Bestuursadvies: Ontraden  
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 Amendement   

Titel Amendement: evenementen 

Indiener: Rudolph Vermeer 
Woordvoerder: Rudolph Vermeer 

Doel amendement: Wijzigen van de tekst 
Regelnummer: 192 
 
 
 
Huidige tekst: 
192 Daarnaast wil D66 meer ruimte in de de vierjaarlijkse cultuurnota. 
 
 
Voorgestelde tekst: 
192 Daarnaast wil D66 meer beleidsmatige ruimte 
 
 
Toelichting: 
Het gaat om het beleid voor de cultuur nota 
 
 
Bestuursadvies: Overnemen 
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 Amendement   

Titel Amendement: Utrecht en de wereldtop 

Indiener: Lysanne van Schaik 
Woordvoerder: Jeroen van Boxem 

Doel amendement: Toevoegen van nieuwe tekst 
Regelnummer: 207 
 
 
 
Voorgestelde tekst: 
Utrechtse kunst en de wereldtop. In de sport vindt iedereen het al heel logisch dat we 
onszelf spiegelen aan een internationale context. Denk maar aan het EK 
Vrouwenvoetbal of de Vuelta in onze stad. Op cultureel gebied mag Utrecht minder 
bescheiden zijn. Want ook Utrechtse artiesten, kunstenaars en festivals kunnen en 
willen zich meten aan de wereldtop. Door internationale uitwisseling en samenwerking 
te stimuleren, halen wij de wereld onze stad binnen. Andersom werkt het ook: bij 
handelsmissies kan vaker Utrechts creatief talent aansluiten om een internationaal 
podium te krijgen. 
 
 
Toelichting: 
De internationale blik is iets dat echt bij D66 past, en zonder ons zal het zelfs helemaal 
vergeten worden. We kunnen ons hier onderscheiden door ons niet alleen te focussen 
op breedtecultuur, maar ook op de top! 
  
 
Bestuursadvies: Overnemen 
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 Amendement   

Titel Amendement: Explicieter aandacht voor de kansen in het nachtleven, graag. 

Indiener: Lysanne van Schaik 
Woordvoerder: Jonathan Koerselman 

Doel amendement: Wijzigen van de tekst 
Regelnummer: 221 t/m 224 
 
 
 
Huidige tekst: 
Een van de knelpunten is momenteel het aantal geschikte locaties voor nachtcultuur. 
Een bruisend nachtleven is belangrijk, want het draagt bij aan zelfontplooiing, 
identiteitsvorming en inclusie. 
 
 
Voorgestelde tekst: 
Het Utrechtse nachtleven verdient wat D66 Utrecht betreft meer aandacht. Het 
nachtleven bestaat uit een grote groep ondernemers en makers die inwoners en 
bezoekers de kans bieden nieuwe mensen te ontmoeten, ervaringen op te doen en te 
delen, vrij te zijn, te dansen en bewegen en van muziek te genieten. Veel van onze 
inwoners kijken, zeker na de coronapandemie, uit naar een bruisend nachtleven. Er zijn 
momenteel te weinig geschikte locaties voor nachtcultuur. Een boost in de 
nachtcultuur betekent kansen voor ondernemers en makers. Naast het actief zoeken 
van geschikte locaties wil D66 talentontwikkeling stimuleren en de sector ruimte 
bieden voor experiment. 
 
 
Toelichting: 
D66 vertegenwoordigt in veel verschillende gemeenten de stem van de nachtsector, 
en ook in Utrecht moeten wij deze rol pakken. De visie van het belang van de 
nachtcultuur en de kansen die deze cultuur ons biedt zijn in deze gewijzigde tekst 
verduidelijkt en uitgebreid, om de urgentie na corona hiervan een plek te geven. 
  
 
Bestuursadvies: Overnemen 
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 Amendement   

Titel Amendement: 900 jaar Utrecht is in maart al gestart en gedeeltelijk geweest 

Indiener: Lysanne van Schaik 
Woordvoerder: Jonathan Koerselman 

Doel amendement: Schrappen van tekst 
Regelnummer: 232 t/m 238 
 
 
 
Huidige tekst: 
We vieren Utrecht 900 jaar met de hele stad Vanuit de gemeente ontplooit een 
projectteam samen met Utrechters en Utrechtse organisaties initiatieven om 900 jaar 
stadsrechten te vieren. D66 wil dat we in alle wijken feestelijke initiatieven hebben, 
zodat we van jong tot oud en van Overvecht tot Lunetten kunnen meevieren. Met 
activiteiten in de hele stad die blijvend impact hebben. Denk aan inspirerende 
openbare kunst zoals herinneringsbankjes of een wedstrijd voor het bedenken van een 
nieuw, typisch Utrechts gerecht of drankje. 
 
 
Toelichting: 
Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen is het plan van het projectteam 900 jaar 
Utrecht al in werking. Er worden op dit moment al initiatieven uitgewerkt en ideeën 
opgehaald. Het is mosterd na de maaltijd en kan daarom uit het 
verkiezingsprogramma. 
  
 
Bestuursadvies: Ontraden 
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 Amendement   

Titel Amendement: Duurzame monumenten maken we makkelijker mogelijk 

Indiener: Ellen Bijsterbosch 
Woordvoerder: Ellen Bijsterbosch 

Doel amendement: Toevoegen van nieuwe tekst 
Regelnummer: 466 t/m 467 
 
 
 
Voorgestelde tekst: 
Duurzame monumenten maken we makkelijker Cultureel erfgoed vertelt het verhaal 
van Utrecht, het inspireert ons en het geeft onze stad identiteit. Erfgoed houd je het 
beste levend door het te gebruiken, niet door er nooit iets aan te veranderen. Veel 
monumenteigenaren willen en kunnen investeren om hun pand te isoleren en te 
verduurzamen, maar veel van deze maatregelen mogen nu niet. Onze ruim 3.200 
monumenten kunnen niet achterblijven als we de stad klimaatneutraal willen maken. 
D66 zet zich in om duurzame monumenten makkelijker mogelijk te maken. 
 
 
Toelichting: 
Er stond nog niets in het programma over erfgoed, terwijl we met duurzame 
monumenten veel bezig zijn geweest de afgelopen jaren. En er is ook nog genoeg te 
doen! 
  
 
Bestuursadvies: Overnemen 
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 Amendement   

Titel Amendement: Meebeslissen met je wijk over Oud en Nieuw 

Indiener: Ralph Peters 
Woordvoerder: Ralph Peters 

Doel amendement: Toevoegen van nieuwe tekst 
Regelnummer: 244 t/m 245 
 
 
 
Voorgestelde tekst: 
Oud en nieuw is een feest voor iedereen. Ieder jaar zorgt vuurwerk voor veel overlast. 
Daarom willen we dat er wordt geïnvesteerd in alternatieven voor vuurwerk op 
wijkniveau, zoals professionele licht- of droneshows of muziekoptredens. 
Wijkbewoners moeten hier ieder jaar over kunnen meebeslissen. Tegelijkertijd zijn wij 
voor een algeheel afsteekverbod van vuurwerk en leggen we prioriteit op het 
handhaven op het bezit van gevaarlijk vuurwerk. 
 
 
Toelichting: 
Tot op heden staat er nog niks over vuurwerk in het verkiezingsprogramma. Dat terwijl 
het een belangrijk onderwerp is waar - ondanks landelijke maatregelen - op 
gemeentelijk niveau over wordt besloten. Als D66 willen wij er voor iedere Utrechter 
een leuk feestje van Oud  Nieuw maken. Hoe zo'n feestje eruit ziet kan per wijk 
verschillen. Daarom moeten wijkbewoners mee kunnen beslissen over hoe zij vorm 
willen geven aan een oud en nieuwfeest in hun wijk. 
  
 
Bestuursadvies: Overnemen 
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 Amendement   

Titel Amendement: Meer helderheid qua inclusiviteit voor diverse groepen 

Indiener: Lennard Kosterman 
Woordvoerder: Lennard Kosterman 

Doel amendement: Toevoegen van nieuwe tekst 
Regelnummer: 247 t/m 249 
 
 
 
Voorgestelde tekst: 
De ambitie: In een kansrijke stad zijn er gelijke kansen voor iedereen. Het maakt niet uit 
wie je ouders zijn of waar je bent geboren. Wat telt zijn je talenten, ambities en 
dromen. Jong of oud, praktisch of theoretisch, met of zonder een bi-culturele 
achtergrond, met of zonder een beperking en van welke geaardheid, in dé 
onderwijsstad Utrecht kun je een leven lang leren. 
 
 
Toelichting: 
Wat groepen toegevoegd om meer helder te laten zien hoe inclusief we willen zijn en 
welke groepen aandacht behoeven. Dat zal ook mee kiezers aanspreken. 
  
 
Bestuursadvies: Ontraden 
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 Amendement   

Titel Amendement: Broedplaatsen concreter 

Indiener: Lysanne van Schaik 
Woordvoerder: Ellen Bijsterbosch 

Doel amendement: Toevoegen van nieuwe tekst 
Regelnummer: 279 
 
 
 
Voorgestelde tekst: 
Ruimte voor broedplaatsen Culturele broedplaatsen maken de stad interessanter, 
geven ruimte aan Utrechters om zich te ontplooien en zorgen voor werkgelegenheid. 
Daarom wil D66 80.000 m2 aan extra ruimte voor broedplaatsen tot aan 2040. Bij 
nieuwe gebiedsontwikkelingen nemen we betaalbare plekken voor kunst en cultuur 
direct mee. We houden ook in de gaten dat er plekken blijven waar je lawaai kan 
maken. 
 
 
Toelichting: 
In de huidige tekst staat niet iets concreets over broedplaatsen, terwijl broedplaatsen 
zeer belangrijk zijn voor een bloeiende kunst- en cultuursector. 
  
 
Bestuursadvies: Overnemen 
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 Amendement   

Titel Amendement: Inclusief Taalgebruik bij Elke Utrechter Digi(taal)vaardig 

Indiener: Leon Klomp 
Woordvoerder: Leon Klomp 

Doel amendement: Toevoegen van nieuwe tekst 
Regelnummer: 287 t/m 291 
 
 
 
Voorgestelde tekst: 
D66 wil dat de gemeente begrijpelijk en toegankelijk is. Dat wil zeggen dat brieven van 
de gemeente altijd in begrijpelijke taal zijn en dat zaken zo nodig telefonisch worden 
toegelicht. Er zijn waar nodig ook (gebaren-)tolken beschikbaar en relevante 
informatie wordt tevens in het Engels (of andere talen) beschikbaar gemaakt. Per slot 
van rekening is er een grote groep Utrechters die het Nederlands niet (voldoende) 
beheerst. Voor mensen die niet digitaal vaardig zijn, die een verstandelijke beperking 
hebben of die om andere redenen baat hebben bij persoonlijke hulp […] 
 
 
Toelichting: 
Door de rol van gebarentolken en tolken alsook internationaal gesproken talen te 
benadrukken laat je zien rekening te houden met toegankelijkheidsstandaarden. 
Bovendien ondersteun je zo nieuwkomers en migranten in hun eerste fase, of hen die 
tijdelijk in Utrecht verblijven. Een kleine zin die een grote groep erbij betrekt. 
  
 
Bestuursadvies: Overnemen  
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 Amendement   

Titel Amendement: Fysieke (gemeente)loketten in de wijken 

Indiener: Marlinda van der Hoff 
Woordvoerder: Marlinda van der Hoff 

Doel amendement: Wijzigen van de tekst 
Regelnummer: 289 t/m 291 
 
 
 
Huidige tekst: 
Ook is het van belang dat er altijd een fysiek loket beschikbaar blijft voor hen die niet 
digitaal vaardig zijn of voor vragen die niet eenvoudig telefonisch zijn op te lossen. 
 
 
Voorgestelde tekst: 
Ook is het van belang dat er altijd een fysiek loket in de wijk beschikbaar blijft voor hen 
die niet digitaal vaardig zijn of voor vragen die niet eenvoudig telefonisch zijn op te 
lossen. 
 
 
Toelichting: 
Een goede toegankelijkheid van de gemeente betekent ook een goede fysieke 
toegankelijkheid, zodat mensen goed geholpen kunnen worden. Dit verkleint ook 
(letterlijk) de afstand tot de burgers en kan bijdragen aan een betere relatie tussen 
overheid en burgers. Daarom moet er in elke wijk een fysiek (gemeente)loket zijn. 
Wellicht was dit al de intentie van de schrijvers van het programma, maar het lijkt me 
goed om dit te expliciteren. 
  
 
Bestuursadvies: Ontraden 
  



D66 Utrecht Algemene Afdelingsvergadering 30 oktober 2021  
Amendementen op Verkiezingsprogramma GR 2022 D66 Utrecht 

19 

 
 Amendement   

Titel Amendement: Structurele financiering voor scholen met leerachterstanden of 
een lerarentekort 

Indiener: Marlinda van der Hoff 
Woordvoerder: Marlinda van der Hoff 

Doel amendement: Wijzigen van de tekst 
Regelnummer: 307 t/m 309 
 
 
 
Huidige tekst: 
Scholen met leerachterstanden of een lerarentekort krijgen extra financiële 
ondersteuning voor bijvoorbeeld een extra onderwijsassistent of gespecialiseerde 
hulpkracht om de leraar te ontlasten. 
 
 
Voorgestelde tekst: 
Scholen met leerachterstanden of een lerarentekort krijgen structureel extra financiële 
ondersteuning voor bijvoorbeeld een extra onderwijsassistent of gespecialiseerde 
hulpkracht om de leraar te ontlasten. 
 
 
Toelichting: 
Achterstanden bij kinderen (waaronder leerachterstanden), soms als gevolg van een 
lerarentekort, zijn hardnekkig en kunnen alleen met een lange-termijnaanpak worden 
aangepakt; het vergt een lange adem. Hiervoor hebben scholen financiële zekerheid 
nodig. Extra financiële ondersteuning dient daarom nadrukkelijk niet een eenmalige 
impuls te zijn – zoals het geval is met het geld dat het Rijk voor het onderwijs heeft 
vrijgemaakt als gevolg van de coronacrisis – maar moet structureel zijn. Het lijkt me 
goed om dit in het programma te expliciteren.    
 
 
Bestuursadvies: Ontraden 
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Amendement 

  

Titel Amendement: Pluriformiteit van scholen bevorderen 

Indiener: Oele Koornwinder 
Woordvoerder: Oele Koornwinder 

Doel amendement: Toevoegen van nieuwe tekst 
Regelnummer: 307 
 
 
 
Voorgestelde tekst: 
Dat betekent allereerst dat de gemeente actief bevordert dat alle scholen in de stad 
open staan voor pluriformiteit van leerlingen en leraren, discriminatie tegengaan, geen 
specifieke levensovertuiging opdringen en voor elke leerling een veilig schoolklimaat 
bieden. 
 
 
Toelichting: 
Toevoeging bij de voorgaande zin dat D66 wil dat elke school een goede keuze is. Dan 
moet je voorkomen dat je als atheist of moslim geweigerd wordt door een christelijke 
school in je wijk en/of niet je eigen seksuele voorkeur mag hebben of op je huidskleur, 
kledingstijl, handicap of financiële draagkracht wordt aangekeken cq weggekeken. 
  
 
Bestuursadvies: Ontraden 
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 Amendement   

Titel Amendement: Pluriformiteit van scholen bevorden (voorzichtige variant) 

Indiener: Oele Koornwinder 
Woordvoerder: Oele Koornwinder 

Doel amendement: Wijzigen van de tekst 
Regelnummer: 307 
 
 
 
Huidige tekst: 
D66 wil dat elke Utrechtse school een goede keuze is. 
 
 
Voorgestelde tekst: 
D66 wil dat elke Utrechtse school een goede keuze is. Dat betekent allereerst dat de 
gemeente actief bevordert dat alle scholen in de stad open staan voor pluriformiteit 
van leerlingen en leraren, discriminatie tegengaan en voor elke leerling een veilig 
schoolklimaat bieden. 
 
 
Toelichting: 
Doel van het amendement is om te voorkomen dat je als atheist of moslim geweigerd 
wordt door een christelijke school in je wijk en/of niet je eigen seksuele voorkeur mag 
hebben of op je huidskleur, kledingstijl, handicap of financiële draagkracht wordt 
aangekeken cq weggekeken. In deze voorzichtige variant van mijn amendement heb ik 
weggelaten dat er geen levensovertuiging mag worden opgedrongen (voor het geval 
de grondwet dit wel toelaat). 
  
 
Bestuursadvies: Ontraden 
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 Amendement   

Titel Amendement: Menukaart met extra lesaanbod voor scholen 

Indiener: Oele Koornwinder 
Woordvoerder: Oele Koornwinder 

Doel amendement: Toevoegen van nieuwe tekst 
Regelnummer: 309 
 
 
 
Voorgestelde tekst: 
Ook stelt de gemeente een Utrechtse menukaart samen waar scholen een aanvullend, 
niet-commercieel les- en activiteitenaanbod kunnen vinden (waaronder lespakketten) 
vanuit de vele culturele, educatieve en maatschappelijke instellingen in de stad, en 
wellicht ook vanuit overheidsdiensten en bedrijven. 
 
 
Toelichting: 
De werkgroep onderwijs streeft naar een rijke schooldag en heeft concrete ideeen 
voor een Utrechtse menukaart zoals hier beschreven, om te beginnen als aanvulling op 
de coronasteungelden vanuit het NPO. 
  
 
Bestuursadvies: Overnemen 
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 Amendement   

Titel Amendement: Maatregelen kwalitatief lerarentekort, lerarenlek, en 
schoolleiderstekort 

Indiener: Jente Koopmans 
Woordvoerder: Jente Koopmans 

Doel amendement: Wijzigen van de tekst 
Regelnummer: 311 t/m 316 
 
 
 
Huidige tekst: 
D66 strijdt al jaren tegen het lerarentekort in Utrecht. De komende jaren doen we er 
nog een schepje bovenop. Want goed onderwijs op elke school, begint met voldoende 
goede leraren. Getalenteerde, beginnende leraren moeten we koesteren; ze verdienen 
extra ondersteuning. Daarnaast zorgen we dat leraren, samen met andere essentiële 
beroepen die kampen met tekorten, voorrang kunnen krijgen bij het vinden van een 
betaalbare woning. We bouwen daarom woningen voor leraren. Zie hierover ook het 
hoofdstuk ‘De Groeiende Stad’. 
 
Voorgestelde tekst: 
D66 strijdt al jaren tegen het lerarentekort in Utrecht. De komende jaren doen we er 
nog een schepje bovenop. Want goed onderwijs op elke school, begint met voldoende 
goede leraren. Getalenteerde, beginnende leraren moeten we koesteren; ze verdienen 
extra ondersteuning. Veel leraren zijn weliswaar bekwaam, maar hebben geen 
bevoegdheid. We bevorderen professionalisering en het halen van een lesbevoegdheid 
en zoeken daarbij samenwerking met Utrechtse lerarenopleidingen. Om naast het 
lerarentekort ook het lerarenlek te dichten, ondersteunen we scholen bij het oplossen 
van hoge werkdruk en moedigen we scholen aan vaste contracten aan te bieden aan 
leraren. Naast het lerarentekort, verdient het schoolleiderstekort ook meer aandacht. 
Daarnaast zorgen we dat leraren, samen met andere essentiële beroepen die kampen 
met tekorten, voorrang kunnen krijgen bij het vinden van een betaalbare woning. We 
bouwen daarom woningen voor leraren. Zie hierover ook het hoofdstuk ‘De Groeiende 
Stad’. 
 
Toelichting: 
Naast een kwantitatief lerarentekort is er ook een kwalitatief lerarentekort, een 
lerarenlek en een schoolleiderstekort.  Een groot aantal docenten is onbevoegd of valt 
na binnen drie jaar uit. Het schoolleiderstekort is vaak onderbelicht, maar is een 
wezenlijk probleem. Daarom maatregelen om dit tegen te gaan. 
  
Bestuursadvies: Ontraden 
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 Amendement   

Titel Amendement: Goed onderwijs als fundament 

Indiener: Rudolph Vermeer 
Woordvoerder: Rudolph Vermeer 

Doel amendement: Schrappen van tekst 
Regelnummer: 315 t/m 316 
 
 
 
Huidige tekst: 
We bouwen daarom woningen voor leraren. 
 
 
Toelichting: 
we bouwen voor verschillende doelgroepen, waaronder leraren 
  
 
Bestuursadvies: Ontraden  
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 Amendement   

Titel Amendement: Parkeertarieven verlagen tegen lerarentekort 

Indiener: Has Bakker 
Woordvoerder: Has Bakker 

Doel amendement: Toevoegen van nieuwe tekst 
Regelnummer: 316 
 
 
 
Voorgestelde tekst: 
Omdat het lerarentekort een acuut probleem is waar kinderen in Utrecht nu de dupe 
van worden, zijn we er voorstander van om als noodmaatregel de parkeertarieven 
rondom scholen voor leraren - voor wie het OV of de fiets geen optie is - te verlagen. 
 
 
Toelichting: 
Onderwijs van een goede, bevoegde leraar aan onze kinderen is één van de 
belangrijkste dingen waar wij als onderwijspartij voor staan. Het lerarentekort is ernstig 
en groeit helaas. Dit vraagt ook om als stad aantrekkelijk te zijn voor leraren van (ver) 
buiten Utrecht. Het verlagen van parkeertarieven is een veelgehoorde wens bij scholen 
en leraren om dit te bewerkstelligen. Ideaal is het niet, maar het doel heiligt hier de 
middelen. 
 
 
Bestuursadvies: Neutraal 
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 Amendement   

Titel Amendement: Lerarentekort bestrijden met betere bereikbaarheid scholen 

Indiener: Oele Koornwinder 
Woordvoerder: Oele Koornwinder 

Doel amendement: Toevoegen van nieuwe tekst 
Regelnummer: 316 
 
 
 
Voorgestelde tekst: 
Omdat het lerarentekort een acuut probleem is waar kinderen in Utrecht nu de dupe 
van worden, zijn we er voorstander van om scholen beter te faciliteren op het punt van 
de bereikbaarheid voor leraren. Hierbij zetten we in op milieuvriendelijk vervoer vanaf 
station en p+r, zoals gratis gebruik van elektrische fietsen, deelauto's of ov-taxi's. Als 
tijdelijke noodmaatregel staan we desnoods open voor speciale parkeervergunningen. 
 
 
Toelichting: 
Dit is een variant op het amendement over lagere parkeertarieven voor leraren, met als 
doel ons milieu-profiel sterker door te laten klinken: D66 zet in op milieubewust 
transport, maar is ook pragmatisch als er nog zwaardere belangen meespelen, zoals 
een docent voor de klas. 
  
 
Bestuursadvies: Ontraden 
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 Amendement   

Titel Amendement: Ieder kind onderwijs 

Indiener: Jente Koopmans 
Woordvoerder: Jente Koopmans 

Doel amendement: Toevoegen van nieuwe tekst 
Regelnummer: 316 t/m 317 
 
 
 
Voorgestelde tekst: 
Er zitten nog te vaak kinderen en jongeren thuis zonder onderwijs. Dit komt omdat het 
systeem, passend onderwijs, niet echt werkt. Maar het is wel een kerntaak van de 
gemeente. Daarom zetten we actief in om iedereen een vorm van onderwijs te bieden. 
We streven er naar nul thuiszitters te hebben in de gemeente Utrecht en we stimuleren 
inclusief onderwijs. Daarnaast wil D66 zorg dichter bij school organiseren, zodat de nu 
vaak gescheiden werelden elkaar in het dagelijks leven tegenkomen." 
 
 
Toelichting: 
De gemeente kán heel veel, maar hoeft niet veel op onderwijsbeleid. Er zijn echter wel 
ongeveer vier beleidsterreinen waar wel wat moet: huisvesting, achterstanden, 
leerlingenvervoer en leerplicht/passend onderwijs. Dat laatste kan echt niet ontbreken 
in ons verkiezingsprogramma, het betreft immers minstens 300 kinderen/jongeren die 
al langdurig thuiszitten zonder onderwijs. Daarom deze toevoeging over onderwijs en 
zorg. 
  
 
Bestuursadvies: Overnemen  
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 Amendement   

Titel Amendement: Goede doorstroom, goede kansen 

Indiener: Jente Koopmans 
Woordvoerder: Jente Koopmans 

Doel amendement: Toevoegen van nieuwe tekst 
Regelnummer: 316 t/m 317 
 
 
 
Voorgestelde tekst: 
Goede doorstroom, goede kansen 
Een goede doorstroom bevordert kansen. Daarom stimuleren we brede brugklassen en 
brede scholen. Zo maken we de mogelijkheid om op te stromen en te stapelen 
makkelijker. Hierbij willen we dat de gemeente een regierol neemt. 
 
 
Toelichting: 
Bevorderen doorstroom en stapelen is cruciaal voor kansengelijkheid. Brede brugklas 
en brede scholen zijn tevens belangrijke campagnepunten van D66 en kunnen niet 
ontbreken in het verkiezingsprogramma. 
  
 
Bestuursadvies: Overnemen 
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 Amendement   

Titel Amendement: De vertrouwde school 

Indiener: Jente Koopmans 
Woordvoerder: Jente Koopmans 

Doel amendement: Toevoegen van nieuwe tekst 
Regelnummer: 322 t/m 323 
 
 
 
Voorgestelde tekst: 
De vertrouwde school Scholen moeten veilig en vertrouwd zijn. De gemeente moet 
actief pesten en geweld tegengaan. Uit onderzoek van het COC blijkt dat LHBTI+-
leerlingen zich aanzienlijk meer thuis en geaccepteerd voelen op scholen met een 
Gender and Sexuality Alliance (GSA). Daarom stimuleren we de oprichting van GSA’s 
op school. 
 
 
Toelichting: 
Actief anti-pestbeleid en lhbti-acceptatie op scholen kwam niet voor in het 
verkiezingsprogramma. Er wordt wel gesproken over lhbti-acceptatie en de 
regenboogagenda, maar niet specifiek over wat er op scholen kan. Daarom dit 
amendement. 
  
 
Bestuursadvies: Overnemen 
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 Amendement   

Titel Amendement: Een rijke schooldag: onderwijs is méér dan academische 
vaardigheden 

Indiener: Marlinda van der Hoff 
Woordvoerder: Marlinda van der Hoff 

Doel amendement: Wijzigen van de tekst 
Regelnummer: 324 
 
 
 
Huidige tekst: 
D66 wil dat ieder kind een rijke schooldag op een brede school heeft. 
 
 
Voorgestelde tekst: 
D66 wil dat ieder kind een rijke schooldag op een brede school heeft. Waar ieder kind 
de ruimte heeft om te ontdekken waar zijn of haar talenten liggen en om zichzelf te 
ontplooien. Niet alleen op gebied van lees- en leervaardigheden en ‘inhoudelijke’ 
kennis, maar ook als het gaat om bijvoorbeeld creativiteit, samenwerken en 
communicatie, en overige vaardigheden. 
 
 
Toelichting: 
Een rijke schooldag is meer dan alleen onderwijs. Dit betekent dat kinderen de ruimte 
moeten hebben om zich breed te kunnen ontwikkelen. Waar nu de focus van scholen 
vaak ligt op ‘academische’ vaardigheden (met allerlei ‘vakken’), zou ook de 
ontwikkeling op overige gebieden meer naar voren mogen komen. Omdat we dat 
belangrijk vinden, maar ook omdat er méér is dan alleen ‘hoger’ of ‘lager’ opgeleid op 
basis van intelligentie. Talenten kunnen ook op allerlei andere vlakken liggen! Deze 
brede blik op onderwijs past binnen het DNA van D66, en mag daarom óók in het 
verkiezingsprogramma genoemd worden. 
 
Bestuursadvies: Overnemen 
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 Amendement   

Titel Amendement: Gezonde schoollunch 

Indiener: Has Bakker 
Woordvoerder: Has Bakker 

Doel amendement: Wijzigen van de tekst 
Regelnummer: 324 t/m 325 
 
 
 
Huidige tekst: 
We willen gezonde en duurzame mogelijkheden voor ontbijt en lunch op iedere school. 
 
 
Voorgestelde tekst: 
Het aanbieden van een gezonde en duurzame schoollunch is bewezen effectief. Op de 
Kindercampus Molenpark in Lombok vindt de eerste Utrechtse pilot plaats. We zien dit 
graag op veel meer plekken in de stad terug, juist daar waar de 
gezondheidsverschillen het grootst zijn. De gemeente moet dit stimuleren en 
ondersteuning bieden aan scholen. 
 
 
Toelichting: 
Landelijk en lokaal heeft D66 zich flink ingezet voor dit onderwerp. Goed om hier wat 
meer aandacht aan te geven en iets ambitieuzer en uitgesproken te zijn. Meer 
inhoudelijk: uit onderzoek blijkt dat juist de lunch een belangrijk en ook fijn moment 
hiervoor is. Daar moeten we op inzetten en niet op een schoolontbijt. Dit is voor zowel 
de school als voor de kinderen en ouders niet prettig nl. 
  
 
Bestuursadvies: Ontraden 
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 Amendement   

Titel Amendement: De verlengde schooldag: prioriteit voor scholen met 
achterstanden 

Indiener: Marlinda van der Hoff 
Woordvoerder: Marlinda van der Hoff 

Doel amendement: Wijzigen van de tekst 
Regelnummer: 327 t/m 328 
 
 
 
Huidige tekst: 
Daarnaast gaan we experimenteren met de verlengde schooldag om sport en cultuur 
voor elk kind toegankelijk te maken. 
 
 
Voorgestelde tekst: 
Daarnaast gaan we experimenteren met de verlengde schooldag om sport en cultuur 
voor elk kind toegankelijk te maken. De prioriteit ligt hier bij (kinderen op) scholen met 
achterstanden. 
 
 
Toelichting: 
In scholen met achterstanden – vaak in kwetsbare buurten – is de noodzaak van een 
verlengde schooldag groter. Vanwege de achterstanden, maar óók omdat 
voorzieningen op gebied van sport en cultuur voor kinderen in deze gebieden vaak al 
minder toegankelijk zijn dan voor kinderen in meer welgestelde buurten. Scholen met 
achterstanden moeten daarom prioriteit krijgen in het opzetten van/werken met de 
verlengde schooldag. Wellicht was dit al de intentie van de schrijvers van het 
programma, maar het lijkt me goed om dit te expliciteren. 
  
 
Bestuursadvies: Overnemen 
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 Amendement   

Titel Amendement: Groene en gezonde scholen 

Indiener: Jente Koopmans 
Woordvoerder: Jente Koopmans 

Doel amendement: Toevoegen van nieuwe tekst 
Regelnummer: 332 t/m 333 
 
 
 
Voorgestelde tekst: 
Groene en gezonde scholen Om de rijke schooldag mogelijk te maken stimuleren we 
brede buurtscholen. Daarnaast stimuleren we groene schoolpleinen, zonnepanelen op 
alle schooldaken en afvalscheiding op school. Zodat alle schoolgebouwen klimaat- en 
energieneutraal zijn. Ze geven daarmee het goede voorbeeld voor toekomstige 
generaties. We helpen scholen de luchtkwaliteit en ventilatie te verbeteren. 
 
 
Toelichting: 
Staat niet geheel duidelijk in het programma, daarom een explicitering van het 
stimuleren van brede buurtscholen en groene scholen/schoolpleinen. Scholen kunnen 
een mooie voorbeeldfunctie innemen! In het kader van corona (maar ook brede 
volksgezondheid) ook een toevoeging over luchtkwaliteit en ventilatie 
  
 
Bestuursadvies: Ontraden 
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 Amendement   

Titel Amendement: Iedereen heeft recht op een rustige studieplek 

Indiener: Tino van Rossum 
Woordvoerder: Tino van Rossum 

Doel amendement: Toevoegen van nieuwe tekst 
Regelnummer: 337 
 
 
 
Voorgestelde tekst: 
Ook gaat de gemeente in samenwerking met o.a. lokale buurthuizen aan de slag om 
permanente openbare studieruimtes op te zetten. Hierdoor kunnen studenten en 
scholieren die thuis niet beschikken over rustige leeromgeving in alle rust studeren. 
 
 
Toelichting: 
De Coronacrisis en het thuisonderwijs heeft laten zien dat veel studenten en 
scholieren thuis niet beschikken over goede en rustige studieplekken. Iedere student 
en scholier zou hierover moeten kunnen beschikken.  Dit ongeacht wat voor opleiding 
iemand doet, familieomstandigheden heeft of in wat voor huis en omgeving iemand 
woont. 
 
Bestuursadvies: Overnemen 
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 Amendement   

Titel Amendement: Betere ideeën voor corona-achterstanden 

Indiener: Amanda van der Sijs 
Woordvoerder: Amanda van der Sijs 

Doel amendement: Wijzigen van de tekst 
Regelnummer: 341 t/m 342 
 
 
 
Huidige tekst: 
Gezien de urgentie van de situatie wil D66 dat er daarnaast een fonds komt om de 
ontstane vertraging en achterstanden verder tegen te gaan. 
 
 
Voorgestelde tekst: 
Gezien de urgentie van de situatie zal de gemeente samen met de scholen 
inventariseren wat er nodig is om de ontstane vertraging en achterstanden tegen te 
gaan en hen daarin ondersteunen: zowel in oplossingen voor de kortetermijn als 
structurele veranderingen voor de langetermijn. 
 
 
Toelichting: 
Zonder ideeën over waar het extra geld voor onderwijs aan uitgegeven gaat worden, is 
een extra berg geld niet doelmatig en kan het zelfs een tegengesteld effect hebben. 
(Zie Nationaal Programma Onderwijs, waardoor leraren naar "makkelijke" scholen zijn 
vertrokken en er veel geld naar particuliere bijles-instituten is gegaan: geen structurele 
oplossing.) In plaats van een extra fonds opzetten in Utrecht, kan er dus beter meer 
moeite worden gestoken in het bedenken van doelgericht beleid voor het geld dat al 
beschikbaar is. 
 
 
Bestuursadvies: Neutraal 
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 Amendement   

Titel Amendement: Gelijke faciliteiten voor elke student 

Indiener: Gerben Hiemstra 
Woordvoerder: Gerben Hiemstra 

Doel amendement: Toevoegen van nieuwe tekst 
Regelnummer: 348 t/m 374 
 
 
 
Voorgestelde tekst: 
Gelijke faciliteiten voor elke student. Of je nu een mbo, hbo of wo student bent, D66 
streeft ernaar om de sportieve en culturele faciliteiten die Utrecht heeft open te stellen 
en voor dezelfde prijs aan te bieden voor alle studenten. Ook wil D66 bevorderen dan 
mensen met verschillende opleidingsachtergronden samen sporten en culture 
activiteiten ondernemen. 
 
 
Toelichting: 
Er is momenteel een te groot verschil tussen mbo studenten, en studenten van de hbo 
en het wo als het gaat om culturele en sportieve mogelijkheden in de stad. Mbo 
studenten bepalen soms meer dan het dubbele om gebruik te kunnen maken van 
dezelfde faciliteiten. Dit moet worden rechtgetrokken. 
  
 
Bestuursadvies: Overnemen 
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 Amendement   

Titel Amendement: Iedereen studeert ook Mbo'ers 

Indiener: Lennard Kosterman 
Woordvoerder: Lennard Kosterman 

Doel amendement: Toevoegen van nieuwe tekst 
Regelnummer: 353 t/m 354 
 
 
 
Voorgestelde tekst: 
Waar elke student - ook Mbo's - een kamer en studieplek kan vinden. Het mag in onze 
stad niet gebeuren dat studenten nooit een kamer vinden, of geen geschikte stageplek 
krijgen. 
 
 
Toelichting: 
We moeten ook laten zien dat iedere student, ongeacht hun grijze massa, dezelfde 
behandeling verdiend. 
 
 
Bestuursadvies: Ontraden 
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 Amendement   

Titel Amendement: De groene stad 

Indiener: Rudolph Vermeer 
Woordvoerder: Rudolph Vermeer 

Doel amendement: Toevoegen van nieuwe tekst 
Regelnummer: 400 t/m 401 
 
 
 
Voorgestelde tekst: 
wordt het probleem groter. Binnen 10 jaar willen we daarom dat de Utrechtse CO2-  
uitstoot  en andere broeikasgassen 
 
 
Toelichting: 
er zijn meer gassen dan alleen co2 
  
 
Bestuursadvies: Overnemen 
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 Amendement   

Titel Amendement: CO2 uitstoot specificatie 

Indiener: Rozanne Drost 
Woordvoerder: Rozanne Drost 

Doel amendement: Wijzigen van de tekst 
Regelnummer: 401 t/m 402 
 
 
 
Huidige tekst: 
Binnen 10 jaar willen we daarom dat de Utrechtse CO2-uitstoot tenminste is 
gehalveerd. 
 
 
Voorgestelde tekst: 
In 2030 willen we daarom dat de Utrechtse Co2-uitstoot gehalveerd is ten opzichte 
van 2015. Hierbij zullen ook 2-jaarlijkse tussendoelstellingen worden gebruikt, en een 
bijbehorende periodieke reportage. Binnen de periode van 2022-2026 betekent dit 
een verlaging van de CO2-uitstoot ten opzichte van 2015 van x*% (nog te bevestigen) 
 
 
Toelichting: 
Het is van belang de doelstelling van CO2-uitstoot te specificeren, 
tussendoelstellingen vast te leggen en regelmatig de resultaten te rapporteren om 
bewustwording te vergroten en slagingskansen te vergroten. 
 
 
Bestuursadvies: Ontraden 
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 Amendement   

Titel Amendement: De groene stad 

Indiener: Rudolph Vermeer 
Woordvoerder: Rudolph Vermeer 

Doel amendement: Toevoegen van nieuwe tekst 
Regelnummer: 419 t/m 420 
 
 
 
Voorgestelde tekst: 
419 zonnepanelen en windmolens. Waar het kan, stappen we van het aardgas af: we 
verwarmen onze huizen  420 en kantoren met warmtepompen of duurzame 
warmtenetten. En waar het niet kan, willen we altijd zoveel  421 mogelijk energie 
besparen. Waarbij we onderzoeken of groene waterstof een vervanger kan zijn voor 
aardgas 
 
 
Toelichting: 
Groene waterstof kan een alternatief zijn voor aardgas, daar wordt nu flink in 
geïnvesteerd en daar kan de stad voordeel uit halen, o.a. door dat de infrastructuur 
slecht iets moet worden aangepast 
 
 
Bestuursadvies: Ontraden 
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 Amendement   

Titel Amendement: Kredietverstrekking verduurzamingsprojecten 

Indiener: Marten Dubbelboer 
Woordvoerder: Marten Dubbelboer 

Doel amendement: Toevoegen van nieuwe tekst 
Regelnummer: 430 t/m 431 
 
 
 
Voorgestelde tekst: 
Verder blijken investeringen in isolatie vaak nog te duur voor verhuurders en bedrijven 
[en dus wil D66 dat de gemeente actief ondersteunt in het organiseren van 
kredietverstrekking bij verduurzamingsprojecten voor burgers]. 
 
 
Toelichting: 
Beperkende factor in verduurzamingsopgave van gebouwde omgeving blijft het 
organiseren van kredietverstrekking. Initiatieven zoals de Energiebesparingshypotheek 
via het Warmtefonds dienen onder de aandacht gebracht te worden van burgers. 
  
 
Bestuursadvies: Overnemen 
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 Amendement   

Titel Amendement: Groene verplichting niet alleen voor nieuwe bedrijven 

Indiener: Dave De Jong 
Woordvoerder: Dave De Jong 

Doel amendement: Wijzigen van de tekst 
Regelnummer: 473 t/m 474 
 
 
 
Huidige tekst: 
Nieuwe grote bedrijfsdaken moeten wat D66 betreft verplicht worden uitgerust met 
zonnepanelen. 
 
 
Voorgestelde tekst: 
Wat D66 betreft worden alle grote bedrijfsdaken benut. Dit kan door eigenaren te 
helpen om samen met de buren de kosten en opbrengsten te delen of eigenaren 
helpen andere blokkades weg te nemen. Waar nodig en waar mogelijk, ook door 
verplichtingen in te voeren. Dit alles wordt onderdeel van het dakenplan zoals 
hieronder genoemd. 
 
 
Toelichting: 
De intentie moet zijn om niet alleen verplichtingen op te leggen aan nieuwe bedrijven 
en om dit plan expliciet onderdeel te maken van het dakenplan. Wanneer wetgeving 
vanuit Den Haag dit toelaat moeten ook bestaande bedrijven verplicht worden hun 
daken te gebruiken voor vergroening en energietransitie. 
 
 
Bestuursadvies: Ontraden 
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 Amendement   

Titel Amendement: Deelfietsen ook voor sociale minima 

Indiener: Lennard Kosterman 
Woordvoerder: Lennard Kosterman 

Doel amendement: Toevoegen van nieuwe tekst 
Regelnummer: 518 t/m 519 
 
 
 
Voorgestelde tekst: 
We bevorderen systemen voor deelfietsen en deelauto’s. In elke buurt willen we 
betaalbare elektrische deelauto’s, ook voor de sociale minima. 
 
 
Toelichting: 
Dit laat ons sociale gezicht zien, goed voor de mensen en onze campagne 
 
 
Bestuursadvies: Overnemen 
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 Amendement   

Titel Amendement: Zes gratis ritten met de deelauto  

Indiener: Lennart Nout 
Woordvoerder: Lennart Nout 

Doel amendement: Wijzigen van de tekst 
Regelnummer: 518 t/m 522 
 
Huidige tekst: 
We bevorderen systemen voor deelfietsen en deelauto's. In elke buurt willen we 
betaalbare elektrische deelauto's. Samen met aanbieders van deelvervoer zorgt de 
gemeente dat nieuwe en bestaande bewoners die een half jaar gratis kunnen 
proberen. Denk daarbij ook aan deelfietsen en deelauto's met kinderzitjes, zodat deze 
ook voor gezinnen aantrekkelijk worden. We willen een breed aanbod dat op één plek 
toegankelijk is via één app op je telefoon. En niet tien verschillende apps van 
verschillende aanbieders. 
 
Voorgestelde tekst: 
We bevorderen systemen voor bijzondere deelfietsen en deelauto's. In elke buurt 
willen we betaalbare elektrische deelauto's. Samen met aanbieders van deelvervoer 
zorgt de gemeente dat deelmobiliteit voor alle inwoners toegankelijk wordt, hierbij kan 
gedacht worden aan het uitgeven van een soort concessie. Dit zorgt ervoor dat 
autoloze huishoudens toch alle vrijheid hebben om zichzelf te ontplooien. Om de 
inwoners van Utrecht makkelijk kennis te laten maken met autodelen maken we het 
voor iedereen mogelijk om zes gratis ritten te maken met een deelauto. Voor mensen 
die daarvoor (tijdelijk) hun bewonersvergunning inleveren doen we nog wat extra. 
Hiervoor maken we per wijk goede afspraken met de aanbieders. We zetten ons ook in 
voor (bijzondere)deelfietsen en deelauto's met kinderzitjes, zodat deze ook voor 
gezinnen aantrekkelijk worden. We willen een breed aanbod dat op één plek 
toegankelijk is via één app op je telefoon. En niet tien verschillende apps van 
verschillende aanbieders. 
 
Toelichting: 
Het gratis beschikbaar maken van deelauto's voor alle inwoners van Utrecht werkt 
averechts en zorgt voor meer automobiliteit. In plaats daarvan moet de gemeente zich 
inzetten om autoloos leven zo eenvoudig mogelijk te maken voor huishoudens. Dat kan 
op verschillende manieren, maar om controle te hebben over het aanbod en de prijs 
zou een concessie uitgeven (net als met openbaar vervoer) een handig gereedschap 
kunnen zijn. 
  
 
Bestuursadvies: Overnemen 
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 Amendement   

Titel Amendement: Samenwerken aan gezonde lucht 

Indiener: Rudolph Vermeer 
Woordvoerder: Rudolph Vermeer 

Doel amendement: Toevoegen van nieuwe tekst 
Regelnummer: 519 t/m 520 
 
 
 
Voorgestelde tekst: 
waarbij we onderzoeken of we versneld de stadsbussen elektrisch kunnen maken 
 
 
Toelichting: 
Stadsbussen rijden, op diesel, veelal in de stad en zijn een bron van vervuiling. Het 
versnellen geeft flinke milieu winst 
 
 
Bestuursadvies: Ontraden 
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 Amendement   

Titel Amendement: Inzetten van elektrische deelscooter en -steppen 

Indiener: Cherine Benjmil 
Woordvoerder: Cherine Benjmil 

Doel amendement: Toevoegen van nieuwe tekst 
Regelnummer: 522 t/m 523 
 
 
 
Voorgestelde tekst: 
Naast het inzetten van deelauto's en -fietsen, zetten wij ook elektrische deelsteppen 
en -scooters in. Deze voertuigen zorgen ervoor dat je op een laagdrempelige manier 
kan verplaatsen binnen de stad. Dit zorgt voor meer leefbaarheid en minder drukte in 
de OV. 
 
 
Toelichting: 
Elektrische deelscooters en -steppen zorgen ervoor dat men laagdrempelig zich kan 
verplaatsen in de stad. Dit zie je terug in andere grote steden, zoals Amsterdam en 
Den Bosch. Voornamelijk voor jongeren en toeristen is het aantrekkelijk. 
 
 
Bestuursadvies: Ontraden 
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 Amendement   

Titel Amendement: Groen is Goed 

Indiener: Lennard Kosterman 
Woordvoerder: Lennard Kosterman 

Doel amendement: Toevoegen van nieuwe tekst 
Regelnummer: 551 t/m 552 
 
 
 
Voorgestelde tekst: 
Een gezonde natuur vormt de basis voor een gezonde stad. Bomen zorgen voor 
schonere lucht, vangen CO2 af, beschermen ons tegen hitte of overmatige regenval, 
ze helpen boeren en dieren met een betere bodemkwaliteit, bijen bestuiven bloemen, 
vleermuizen eten muggen en groen is aantoonbaar goed voor ons welzijn en 
gezondheid. We hebben de natuur in onze stad dus heel hard nodig. 
 
 
Toelichting: 
Kleine aanvulling op de functies van groen: CO2 afvanger, bescherming bij hitte en 
regenval, helpen de bodemkwaliteit wat goed is voor mens en dier en helpt bij onze 
gezondheid. 
 
 
Bestuursadvies: Ontraden 
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 Amendement   

Titel Amendement: Ruimte voor relatie tussen mens en dier 

Indiener: Nadia Stylianou 
Woordvoerder: Nadia Stylianou 

Doel amendement: Toevoegen van nieuwe tekst 
Regelnummer: 552 t/m 553 
 
 
 
Voorgestelde tekst: 
Meer groen moet ook gerelateerd zijn aan meer ruimte voor de relatie tussen mens en 
dier. Veel huishoudens krijgen beweging, halen een frisse neus en kunnen afschakelen 
als ze de hond uitlaten. Zeker tijdens de corona crisis hebben veel families deze 
vrijheid gevoeld. Niet alleen is het gezond om buiten te zijn met een dier maar het gaat 
ook eenzaamheid tegen. Alleenwonenden die sinds corona veel thuiswerken maken zo 
altijd een praatje bij honden ontmoetingsplekken. De gemeente moet er dan ook voor 
zorgen dat er in elke wijk genoeg ruimte is voor de relatie tussen mens en dier. 
 
 
Toelichting: 
Veel huishoudens hebben tijdens de corona periode een huisdier genomen. Zo kan een 
familie twee uur per dag buiten zijn met de hond om deze uit te laten. Dit is ontzettend 
gezond en moet gestimuleerd worden. Op het moment zijn er veel stukken groen waar 
honden niet welkom zijn (bijv. stukken groen bij scholen of parken met loslopende 
dieren) en als er vergroening plaatsvindt (bijv. kanaalzone) dan wordt deze relatie 
tussen mens en dier niet meegenomen. Sowieso gaan honden ontmoetingsplekken 
eenzaamheid tegen bij de baasjes die bijvoorbeeld alleen thuis wonen. 
 
 
Bestuursadvies: Ontraden 
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 Amendement   

Titel Amendement: Groen op een stokje 

Indiener: Ivo van Capelleveen 
Woordvoerder: Ivo van Capelleveen 

Doel amendement: Toevoegen van nieuwe tekst 
Regelnummer: 561 t/m 562 
 
 
 
Voorgestelde tekst: 
D66 wil in de komende 4 jaar 10.000 bomen toevoegen aan de 160.000 die nu op 
gemeentegrond staan en gaat zich met eigenaren inzetten om veel bomen te planten 
op privéterrein, zoals op de grasvelden in Papendorp. 
 
 
Toelichting: 
Bomen zijn ideaal in de stad doordat ze dankzij dubbel grondgebruik veel groen 
opleveren, terwijl ze weinig ruimte op de grond kosten. We hebben al veel bomen in 
Utrecht, en op de logische plaatsen vaak staan al bomen. Een streefgetal kan daarom 
helpen om op een creatieve wijze te kijken op welke plaatsen er nog meer bomen 
kunnen worden geplant. 
 
 
Bestuursadvies: Ontraden 
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 Amendement   

Titel Amendement: Geen groene woestijn, maar een biodivers- groenfestijn! 

Indiener: Lennard Kosterman 
Woordvoerder: Lennard Kosterman 

Doel amendement: Toevoegen van nieuwe tekst 
Regelnummer: 573 t/m 574 
 
 
 
Voorgestelde tekst: 
We willen waterdoorlatende groene parkeerplaatsen. En in trambanen laten we gras 
groeien. Bij nieuwe ontwikkelingen wordt altijd biodivers- en kwalitatief groen 
toegevoegd, ook in de bestaande stad. 
 
 
Toelichting: 
Enkel gras doet weinig voor CO2 afvang, water afvang, bodemkwaliteit en 
biodiversiteit. Meerdere soorten grassen, struiken versterken elkaar en doen dit dus 
wel. 
 
 
Bestuursadvies: Overnemen 
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 Amendement   

Titel Amendement: We doen het heel slecht op groen 

Indiener: Lennard Kosterman 
Woordvoerder: Lennard Kosterman 

Doel amendement: Toevoegen van nieuwe tekst 
Regelnummer: 582 t/m 583 
 
 
 
Voorgestelde tekst: 
We willen dat er tenminste voor 250 hectare aan biodivers- en kwalitatief hoogwaardig 
groen wordt toegevoegd aan de stad. We zijn het land met het minste bos in Europa. 
We kappen per jaar het aantal bomen dat gelijk aan de uitstoot van 750.000 auto’s aan 
CO2 en we planten veel te weinig terug. Om aan de klimaatopgave te voldoen moet er 
meer groen bij: Groen groeit mee! 
 
 
Toelichting: 
Door te laten zien hoe slecht we het doen en hoe ridicuul ons boom/groen beleid is 
kunnen we mensen overtuigen waarom het toevoegen van groen zo belangrijk is. 
Groen groeit mee is daarnaast een initiatief van de regio Utrecht waarom we werken. 
 
 
Bestuursadvies: Ontraden 
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 Amendement   

Titel Amendement: Meer begrip voor de sociale huur situatie 

Indiener: Lennard Kosterman 
Woordvoerder: Lennard Kosterman 

Doel amendement: Toevoegen van nieuwe tekst 
Regelnummer: 673 t/m 674 
 
 
 
Voorgestelde tekst: 
Mensen met lage of middeninkomens kunnen nauwelijks nog een huur- of koophuis 
vinden in Utrecht. Je staat gemiddeld méér dan 10 jaar op de wachtlijst voor een 
sociale huurwoning (32% stijging t.o.v. 2014). Juist deze groep heeft de zwaarste 
klappen van de Coronacrisis gekregen, zijn de dupe en profiteren niet mee van de 
stijging van de huizenwaarde en bij hen is de nood het hoogst en het wachten het 
zwaarst. Die wachtlijst moet omlaag! 
 
 
Toelichting: 
Deze cijfers zijn recenter. Deze toegevoegde woorden laten de sociale kant meer zien 
van D66 en spreekt een groep kiezers aan die zich minder gehoord voelen. 
  
 
Bestuursadvies: Ontraden 
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 Amendement   

Titel Amendement: Genoeg capaciteit voor goede participatie 

Indiener: Maaike Zwart 
Woordvoerder: Maaike Zwart 

Doel amendement: Wijzigen van de tekst 
Regelnummer: 699 t/m 704 
 
 
 
Huidige tekst: 
Voldoende capaciteit bij de gemeente en samenwerking Bij het ontwikkelen van 
nieuwe stadswijken rondom knooppunten, maar ook daarbuiten, bijvoorbeeld in 
Rijnenburg, zijn investeringen vanuit het Rijk cruciaal. Om hiervoor in aanmerking te 
komen zijn ambitieuze, gedetailleerde en realistische plannen nodig. Wij willen dat de 
gemeente prioriteit geeft aan het opstellen van die plannen en daar dus ook de 
capaciteit voor heeft. Voor de ontwikkeling van stadswijken buiten de snelwegring 
moet worden samengewerkt met omliggende gemeenten in de metropoolregio 
Utrecht. 
 
 
Voorgestelde tekst: 
De groei van de stad vraagt om voldoende capaciteit van de gemeente. Bij het 
ontwikkelen van nieuwe stadswijken zijn goed doordachte en gedetailleerde plannen 
nodig en bij het toevoegen van woningen in  bestaande wijken is goede samenwerking 
met de buurt essentieel. Wij willen dat de gemeente voldoende capaciteit heeft om 
beide processen in goede banen te leiden zodat de groei van de stad ten goede komt 
aan onze stad! 
 
 
Toelichting: 
De gemeente Utrecht staat voor een grote groei. De stedenbouwkundige plannen die 
nodig zijn voor deze groei en de samenwerking met de stad om tot deze 
ontwikkelingen te komen vragen ambtelijke capaciteit. Als D66 vinden wij beide 
belangrijk en willen wij dus ook voldoende ambtelijke capaciteit voor beide processen. 
  
 
Bestuursadvies: Ontraden 
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 Amendement   

Titel Amendement: Snelle woningen, ook voor vitale sectoren etc 

Indiener: Lennard Kosterman 
Woordvoerder: Lennard Kosterman 

Doel amendement: Toevoegen van nieuwe tekst 
Regelnummer: 719 t/m 721 
 
 
 
Voorgestelde tekst: 
Bouwen kost helaas veel tijd. Om snel aan te sluiten op de huidige vraag naar 
woningen, kiezen we ook voor onconventionele woningvormen, zoals 
containerwoningen en woonboten. Deze woningen kunnen we snel bouwen, en zijn 
uitermate geschikt voor bijvoorbeeld studenten, senioren, mensen uit vitale sectoren 
of mensen die klem zitten. 
 
 
Toelichting: 
Het is handig om hier wederom de mensen uit de vitale sectoren te noemen (onderwijs 
en zorg) tezamen met mensen die klem zitten, mensen in scheiding zonder huis of 
vluchtelingen. 
 
 
Bestuursadvies: Overnemen 
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 Amendement   

Titel Amendement: Snelle oplossingen voor de woningnood 

Indiener: Maaike Zwart 
Woordvoerder: Maaike Zwart 

Doel amendement: Wijzigen van de tekst 
Regelnummer: 719 t/m 724 
 
Huidige tekst: 
Bouwen kost helaas veel tijd. Om snel aan te sluiten op de huidige vraag naar 
woningen, kiezen we ook voor 719 onconventionele woningvormen, zoals 
containerwoningen en woonboten. Deze woningen kunnen we snel bouwen, en zijn 
uitermate geschikt voor bijvoorbeeld studenten of senioren. Plekken waar pas op lange 
termijn  gebouwd  kan  worden,  zijn  geschikt  voor  tijdelijke  woningen,  bijvoorbeeld  
tiny  houses.  Met woningcorporaties gaat de gemeente op zoek naar plekken voor 
flexwoningen; tijdelijke woningen voor mensen die met spoed een nieuwe woning 
nodig hebben 
 
 
Voorgestelde tekst: 
Bouwen kost helaas veel tijd. Om snel aan te sluiten op de huidige vraag naar 
woningen, kiezen we ook voor onconventionele woningvormen, zoals 
containerwoningen, snelle demontabele appartementencomplexen en flexwoningen; 
tijdelijke woningen voor mensen die met spoed een nieuwe woning nodig hebben. 
Samen met grondeigenaren, woningcorporaties en initiatiefnemers gaat de gemeente 
op zoek naar plekken waar pas op lange termijn gebouwd gaat worden. 
 
 
Toelichting: 
Als stad moeten we meer gebruik maken van leegstaande kavels om de 
woningbouwcrisis het hoofd te bieden. Demontabele bouw is hier een prachtig middel 
voor. Essentieel is echter dat we ook deze kavels goed gebruiken en daar niet voor 
"the happy few" tiny houses realiseren, maar ook daar kijken hoe we meer mensen een 
goede, tijdelijke woonplek kunnen geven. Doordat de stad verdicht wordt daarnaast 
het water steeds meer onderdeel van de openbare ruimte: we varen, zwemmen en 
zonnen steeds meer op in en naast het water. De oevers van kanalen worden daarmee 
steeds belangrijker voor de stad. Meer woonboten toelaten in de stad zorgt ervoor dat 
deze oevers maar voor een paar mensen, weer die 'happy few', bereikbaar worden. Er 
moet daarom kritisch omgegaan worden met meer woonboten in de stad en meer 
gekeken worden naar het toevoegen van tijdelijke woningen in hogere dichtheden. 
  
 
 Bestuursadvies: Neutraal   
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 Amendement   

Titel Amendement: Vrij om te wonen in de stad waar je studeert 

Indiener: Amanda van der Sijs 
Woordvoerder: Amanda van der Sijs 

Doel amendement: Toevoegen van nieuwe tekst 
Regelnummer: 724 
 
 
 
Voorgestelde tekst: 
Om ervoor te zorgen dat alle Utrechtse studenten de mogelijkheid hebben om op 
kamers te gaan, zet D66 ook in op betaalbare studentenhuisvesting voor de lange 
termijn. De gemeente zal bij het bouwen van nieuwe studentenhuisvesting actief 
beleid voeren om studentenhuizen met meerdere huisgenoten te realiseren. Dit levert 
meer kamers voor de studenten op, zal minder kosten door de gedeelde voorzieningen 
en vormt een verrijking voor het leven van de student. 
 
 
Toelichting: 
Op dit moment is er de neiging om veel zelfstandige studentenwoningen te bouwen, 
doordat huursubsidie een hoger rendement voor de verhurende partij mogelijk maakt. 
Het is echter een zeer inefficiënte manier om studenten te huisvesten, zowel qua 
kosten als qua ruimtegebruik. Daarnaast is het wonen in een studentenhuis vaak een 
verrijking voor de studenten, en kan het erg eenzaam zijn om in een studio te wonen. 
Als er niet actief beleid wordt gevoerd om gedeelde studentenhuisvesting te bouwen, 
zullen er hoogstwaarschijnlijk voornamelijk studio’s worden bijgebouwd waardoor er 
minder mogelijkheden voor studenten zullen zijn om op kamers te gaan in de stad waar 
ze studeren. Een deel van studeren is het zelfstandig worden en uit huis gaan, en 
iedere student zou de vrijheid moeten hebben om daarvoor te kunnen kiezen. 
 
 
Bestuursadvies: Overnemen 
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 Amendement   

Titel Amendement: Niet nog meer olie op het vuur van de woningmarkt 

Indiener: Amanda van der Sijs 
Woordvoerder: Amanda van der Sijs 

Doel amendement: Schrappen van tekst 
Regelnummer: 724 t/m 731 
 
 
 
Huidige tekst: 
Daarnaast gaat de gemeente een actievere rol spelen bij de financiering van woningen. 
Voor starters uit Utrecht komt er een tijdelijke starterslening, zodat zij makkelijker aan 
een een woning kunnen komen. De starterslening is alleen voor starters die 
doorstromen uit een sociale woning of een studentenkamer in Utrecht. Zo brengen we 
de doorstroom op gang en beperken we negatieve effecten op de prijzen. 
 
 
Toelichting: 
Er stroomt al enorm veel kapitaal naar vastgoed, en mensen de mogelijkheid geven om 
zich nog dieper in de schulden te steken is geen structurele oplossing. Het zal zelfs 
een prijsopdrijvend effect hebben waar geen starter baat bij heeft. In het 
verkiezingsprogramma staan verschillende maatregelen die tot betaalbare huisvesting 
zullen leiden en als die worden geïmplementeerd zal een extra lening om te kopen juist 
een verstorend effect hebben. Mogelijkheden voor betaalbare huur zullen dan al druk 
van de ketel halen en voor de gewenste doorstroom zorgen, waardoor een 
starterslening overbodig en ongewenst is. 
 
 
Bestuursadvies: Neutraal 
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 Amendement   

Titel Amendement: Starters in de polder 

Indiener: Evert Manders 
Woordvoerder: Evert Manders 

Doel amendement: Wijzigen van de tekst 
Regelnummer: 753 t/m 754 
 
 
 
Huidige tekst: 
Rijnenburg wordt wat ons betreft een groene, goed verbonden, energiepositieve 
stadswijk waar Utrechters graag wonen. Met een hoge dichtheid van woningen voor 
verschillende typen huishoudens. 
 
 
Voorgestelde tekst: 
Rijnenburg wordt wat ons betreft een groene, goed verbonden, energiepositieve 
stadswijk waar Utrechters graag wonen. Met een hoge dichtheid van woningen voor 
verschillende typen huishoudens, waarbij expliciet rekening wordt gehouden met de 
bouw van genoeg sociale en betaalbare (huur)woningen, zodat ook starters zich in de 
regio kunnen vestigen. 
 
 
Toelichting: 
D66 zegt zich in te willen zetten voor starters in Utrecht. Het thema woningbouw in 
Rijnenburg biedt de gelegenheid om dit standpunt duidelijk uit te dragen. De krappe 
woningmarkt vormt zeker voor starters een probleem omdat er steeds hogere prijzen 
worden gevraagd en juist starters concurrentie ervaren van bieders die meer te 
besteden hebben. Door expliciet te benoemen dat er ook sociale en betaalbare 
(huur)woningen moeten worden gebouwd in Rijnenburg wordt een duidelijk signaal 
afgeven. Ook zorgt deze boodschap dat je jongere achterban zich gehoord voelt 
binnen D66. 
  
 
Bestuursadvies: Overnemen 
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 Amendement   

Titel Amendement: Zelfbewoningsplicht voor alle nieuwe woningaankopen 

Indiener: Kevin Hol 
Woordvoerder: Daniël Nuijten 

Doel amendement: Wijzigen van de tekst 
Regelnummer: 764 t/m 765 
 
 
 
Huidige tekst: 
Bij nieuwbouw geldt in principe een zogenaamde zelfbewoningsplicht. 
 
 
Voorgestelde tekst: 
Bij alle nieuwe woningaankopen geldt in principe een zogenaamde 
zelfbewoningsplicht. 
 
 
Toelichting: 
We bevinden ons in een woningcrisis. Als D66 moeten we in ons 
verkiezingsprogramma de bereidwilligheid tonen om alle beschikbare middelen in te 
zetten om deze crisis z.s.m. aan te pakken. M.b.t. de zelfbewoningsplicht zouden we 
ons daarom niet moeten beperken tot enkel nieuwbouw. 
 
 
Bestuursadvies: Ontraden 
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 Amendement   

Titel Amendement: Haal de speculant uit de woningmarkt 

Indiener: Dave De Jong 
Woordvoerder: Dave De Jong 

Doel amendement: Toevoegen van nieuwe tekst 
Regelnummer: 765 
 
 
 
Voorgestelde tekst: 
Mocht de mogelijkheid tot opkoopbescherming landelijk uitgebreid worden, dan wil 
D66 kijken hoe deze het beste in Utrecht toegepast kan worden. 
 
 
Toelichting: 
Zonder het beperken van het prijsopdrijvende effect van beleggers en speculanten in 
de woningmarkt, zullen andere woningmarkt interventies (zoals financiering 
ondersteuning) enkel prijsopdrijvend werken zonder bewoners te helpen aan 
betaalbaardere woningen. 
 
 
Bestuursadvies: Overnemen 
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 Amendement   

Titel Amendement: Maak beleggers onderdeel van de oplossing voor woningnood 

Indiener: Silvan Thus 
Woordvoerder: Silvan Thus 

Doel amendement: Toevoegen van nieuwe tekst 
Regelnummer: 765 t/m 766 
 
 
 
Voorgestelde tekst: 
We wijzigen met aanpassingen aan gemeentelijke belastingen het business model van 
beleggers, waardoor ze minder hoog kunnen bieden op huizen. En we stimuleren 
beleggers om in plaats daarvan te investeren in het creëren van meer woonruimte. 
 
 
Toelichting: 
Door omstandigheden buiten onze gemeentelijke invloed is beleggen in woningen 
aantrekkelijk (rentebeleid ECB, belastingstelsel etc). Ook mogen we op dit moment niet 
overal zelfbewoningsplicht opleggen. Wel kunnen we wat doen aan de gemeentelijke 
belastingen en we kunnen het geld van deze beleggers gebruiken om bijvoorbeeld 
kantoren om te bouwen. Hiermee worden beleggers onderdeel van de oplossing van 
woningnood. 
  
 
Bestuursadvies: Neutraal 
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 Amendement   

Titel Amendement: Zonder studenten geen Utrecht 

Indiener: Joris Canoy 
Woordvoerder: Joris Canoy 

Doel amendement: Toevoegen van nieuwe tekst 
Regelnummer: 770 
 
 
 
Voorgestelde tekst: 
[kopje] Studentenhuisvesting [kopje] Bij een studentenstad hoort ook een goede plek 
voor studenten om te wonen. Helaas is het tekort aan studentenkamers erg hoog in de 
stad. D66 Utrecht wil dat bij elk grootschalig nieuwbouwproject expliciet rekening 
wordt gehouden met het aanbod voor studenten. Studentenhuisvesting moet ook 
betaalbaar zijn. Daarom onderschrijven wij de ambitie van het convenant 
studentenhuisvesting om op korte termijn duizenden betaalbare studentenkamers toe 
te voegen. Zo houden we de wachttijden kort en halen we huisjesmelkers de wind uit 
de zeilen. 
 
 
Toelichting: 
Hoewel woningen voor studenten wel in een aantal kopjes kort benoemd wordt, kent 
het verkiezingsprogramma geen kopje studentenhuisvesting. Als partij die opkomt voor 
en steun geniet van studenten is dat een gemis. Dit amendement spreekt de ambitie 
uit om werk te maken van studentenhuisvesting, zowel in de private sector als binnen 
de betaalbare sector - zoals in het het convenant gedefinieerd. Het amendement is 
relatief breed gedefinieerd in de hoop dat deze ambitie in de toekomst een waardig 
gestalte krijgt. 
 
 
Bestuursadvies: Overnemen 
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 Amendement   

Titel Amendement: Leegstandsheffing 

Indiener: Kevin Hol 
Woordvoerder: Daniël Nuijten 

Doel amendement: Toevoegen van nieuwe tekst 
Regelnummer: 799 t/m 800 
 
 
 
Voorgestelde tekst: 
...bewoonbaar te maken. Daarnaast wil D66 Utrecht op panden die langdurig leeg 
staan een leegstandsheffing invoeren om de transitie van leegstand naar bewoning 
verder te stimuleren. Overigens ... 
 
 
Toelichting: 
We bevinden ons in een woningcrisis. Als D66 moeten we in ons 
verkiezingsprogramma de bereidwilligheid tonen om alle beschikbare middelen in te 
zetten om deze crisis z.s.m. aan te pakken. M.b.t. de leegstand zouden we daarom 
middels een ‘leegstandsheffing’ eigenaren moeten aansporen om leegstand snel te 
willen voorkomen. 
 
 
Bestuursadvies: Neutraal 
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 Amendement   

Titel Amendement: Meer toegankelijke buitenruimtes met slimme faciliteiten 

Indiener: Dirk-Jan van Vliet 
Woordvoerder: Dirk-Jan van Vliet 

Doel amendement: Toevoegen van nieuwe tekst 
Regelnummer: 800 t/m 805 
 
 
 
Voorgestelde tekst: 
Utrecht groeit de komende jaren flink met veel niet-grondgebonden woningen. 
Daardoor zal de druk op de openbare ruimte toenemen. D66 wil ten eerste ervoor 
zorgen dat voor elke nieuwe inwoner er voldoende beschikbare openbare 
(buiten)ruimtes gerealiseerd worden. Ten tweede willen we beter omgaan met de 
openbare ruimte. Geen hekken om parken af te sluiten of sluitingstijden, maar zorg 
voor goede voorzieningen zoals (tijdelijke) fietsenstallingen, afvalbakken (ook voor je 
barbecuekooltjes), wc’s en bankjes die slim worden ingezet en dus beschikbaar zijn op 
de momenten dat ze nodig zijn. 
 
 
Toelichting: 
Onze openbare buitenruimtes zoals parken, de landtongen bij de Muntkade en andere 
plekken zijn druk bezocht. Afgelopen zomer zijn er - zonder alternatieven te bieden - 
op last van de Burgemeester parken afgesloten en worden ook de landtongen bij de 
Muntkade 's avonds met een hek afgesloten. Er komen de komende jaren alleen maar 
meer mensen bij, dus we moeten daarom geen openbare buitenruimtes afsluiten, maar 
juist meer openbare buitenruimtes creëren en daar slimme faciliteiten aanbieden om de 
overlast zo veel mogelijk tegen te gaan. 
 
 
Bestuursadvies: Overnemen 
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 Amendement   

Titel Amendement: Functies voor de fiets 

Indiener: Ivo van Capelleveen 
Woordvoerder: Ivo van Capelleveen 

Doel amendement: Toevoegen van nieuwe tekst 
Regelnummer: 808 
 
 
 
Voorgestelde tekst: 
We willen dat de stad functioneel zoveel mogelijk wordt ingericht op de fiets en niet op 
de auto.  Nieuwe winkels worden bijvoorbeeld, als het kan, aan de straat geplaatst met 
parkeerruimte voor fietsen voor de deur. 
 
 
Toelichting: 
Als we de stad willen inrichten op de fiets, dan is het een goed idee om ook te zorgen 
dat de functies waar de fietsers gebruik van maken hierop zijn ingericht. In zichzelf 
gekeerde winkelcentra die gericht zijn op autogebruik zijn niet meer van deze tijd. Als 
bijvoorbeeld winkelcentrum Overvecht t.z.t. wordt herontwikkeld, dan kan deze het 
beste worden veranderd in een straat met winkels, horeca en andere publieke functies. 
Bijkomend voordeel is dat straten zich beter dan winkelcentra kunnen aanpassen aan 
veranderde behoeften. Straten zijn veel minder gevoelig voor leegstand, doordat 
functies gemakkelijk aangepast kunnen worden van bijvoorbeeld dure winkel, naar 
goedkope winkel, naar kapper, naar restaurant en zelfs naar kantoor of woonhuis, 
zonder dat dit negatief is voor het straatbeeld. 
 
 
Bestuursadvies: Ontraden 
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 Amendement   

Titel Amendement: Autovrij leven makkelijk maken 

Indiener: Lennart Nout 
Woordvoerder: Lennart Nout 

Doel amendement: Wijzigen van de tekst 
Regelnummer: 812 t/m 818 
 
Huidige tekst: 
In Utrecht verplaats je je het gemakkelijkst lopend of op de fiets. We maken meer 
ruimte voor wandelaars en fietsers in de stad, zonder dat zij elkaar verhinderen. Naar 
omliggende gemeenten ga je straks gemakkelijker op de (elektrische) fiets dan met de 
auto. Door te investeren in fietsnetwerken, in OV en in de deelmobiliteit zoals 
deelauto’s, deelscooters en elektrische deelfietsen, hebben we de auto minder nodig. 
Want de auto neemt meer dan de helft van de ruimte op straat in beslag (bron: 
Milieudefensie 2017)! Voor de eigen auto ziet D66 Utrecht daarom minder plek in een 
groeiende stad. Die ruimte geeft D66 Utrecht liever aan mensen. Om te wonen 
bijvoorbeeld, te wandelen of om naar een festival te kunnen gaan! 
 
Voorgestelde tekst: 
In Utrecht verplaats je je het gemakkelijkst lopend of op de fiets. Daarom zetten we 
ons in om autoloos leven zo makkelijk mogelijk te maken voor al onze inwoners. We 
maken meer ruimte voor wandelaars en fietsers in de stad, zonder dat zij elkaar 
verhinderen. Naar omliggende gemeenten ga je straks gemakkelijker op de 
(elektrische) fiets dan met de auto. Door te investeren in fietsnetwerken, in OV en in de 
deelmobiliteit zoals deelauto’s, deelscooters en elektrische deelfietsen, hebben we de 
auto minder nodig. Want de auto neemt meer dan de helft van de ruimte op straat in 
beslag (bron: Milieudefensie 2017)! Voor de eigen auto ziet D66 Utrecht daarom 
minder plek in een groeiende stad. Die ruimte geeft D66 Utrecht liever aan mensen. 
Daarom mogen nieuwe bewoners van het centrum (parkeerzone A1 en A2) geen 
parkeervergunning op straat meer aanvragen. Daarmee komt er langzaam steeds meer 
ruimte op straat. Mensen die hun eigen parkeervergunning inleveren krijgen een flinke 
korting op het gebruik van een deelautosysteem. 
 
Toelichting: 
We moeten toe naar een stad waar het (nog) makkelijker leven is voor mensen 
(gezinnen!) zonder auto. Voor sommige trips heb je echter wel een deelauto nodig. Het 
verkiezingsprogramma staat bol van de elektrische deelauto, maar met aanbod alleen 
kom je er niet. Nieuwe bewoners van de binnenstad zouden daarom geen vergunning 
op straat meer moeten krijgen. Dan hebben we straks een autovrije gracht. Daarnaast 
moeten we mensen die hun vergunning willen opgeven belonen. Dat scheelt namelijk 
enorm veel ruimte. 
 
 Bestuursadvies: Ontraden 
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 Amendement   

Titel Amendement: Voetganger op 1 

Indiener: Lennart Nout 
Woordvoerder: Lennart Nout 

Doel amendement: Toevoegen van nieuwe tekst 
Regelnummer: 843 t/m 853 
 
 
 
Voorgestelde tekst: 
In Utrecht komt de voetganger op 1. Lopen is nog steeds de meest ruimte-efficiente 
manier van verplaatsen, en die ruimte hebben we zeker in de drukke binnenstad zeker 
nodig. Daarom kan het zijn dat op bepaalde plekken de ruimte voor de fiets iets 
ingeperkt zal moeten worden. Dat kan alleen als er voldoende stallingslocaties 
beschikbaar zijn. Daarom zetten we ons in voor nog meer stallingen aan de rand van 
de binnenstad, zodat het winkelgebied echt voetgangersdomein kan blijven. Voor 
doorgaande fietsers is er in de binnenstad dan ook overdag geen plaats. Zij zullen via 
de geoptimaliseerde fietsring (de singel) rond het centrum moeten fietsen. In de 
binnenstad optimaliseren we het ruimtegebruik en maken we het echt comfortabel 
voor de voetganger, waarbij ook expliciet meer aandacht komt voor mensen met een 
beperking. 
 
 
Toelichting: 
Utrecht is een enorme fietsstad, en dat is mooi. We moeten alleen niet vergeten dat in 
de binnenstad de fiets echt op 2 zou moeten komen. De voetganger heeft in het 
huidige programma nog niet echt een plek. Zelfs het hoofdstuk waar we het over 
voetgangers hebben gaat eigenlijk over fietsen. Daarom deze toevoeging die in plaats 
komt van de bestaande tekst. 
 
 
Bestuursadvies: Ontraden 
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 Amendement   

Titel Amendement: Metro in Utrecht 

Indiener: Hans Geleijns 
Woordvoerder: Hans Geleijns 

Doel amendement: Toevoegen van nieuwe tekst 
Regelnummer: 881 t/m 882 
 
 
 
Voorgestelde tekst: 
Na woord " Rijnenburg" in regel 881 stel ik de volgende aanvulling voor: "Ook zal er een 
haalbaarheidsonderzoek plaatsvinden naar de realisatie van een metro in de stad 
Utrecht uiterlijk in 2040." 
 
 
Toelichting: 
Om nog slimmer met de ruimte om te gaan boven de grond en toch de 
mobiliteitsbehoefte in 2040 te kunnen vervullen moeten we ook serieus onder de 
grond 'gaan kijken'. 
  
 
Bestuursadvies: Overnemen 
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 Amendement   

Titel Amendement: Voor het hergebruiken van kartonnen dozen door 
pakketdiensten 

Indiener: Lennard Kosterman 
Woordvoerder: Lennard Kosterman 

Doel amendement: Toevoegen van nieuwe tekst 
Regelnummer: 905 t/m 908 
 
 
 
Voorgestelde tekst: 
Pakketbezorging kan daarnaast nog efficiënter. Lege voertuigen rijden nu vaak terug 
naar de hub; hoe mooi zou het zijn als hier ook nog een functie aan kan worden 
toegevoegd waardoor tweerichtingsverkeer ontstaat, zoals afvalverwerking of 
recycling van o.a. kartonnen pakketdozen? 
 
 
Toelichting: 
Karton is een schaarste aan, er is een toename aan het gebruik van de dozen door de 
bezorgbedrijven, dan kunnen zij ze net zo goed hergebruiken. 
  
 
Bestuursadvies: Ontraden 
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 Amendement   

Titel Amendement: laat de ontwikkeling van een festivalterrein aan de markt over 

Indiener: Sijmen Wesselingh 
Woordvoerder: Sijmen Wesselingh 

Doel amendement: Wijzigen van de tekst 
Regelnummer: 916 t/m 920 
 
Huidige tekst: 
Bij de groei van de stad zorgen we er niet alleen voor dat mensen goed kunnen wonen 
en bewegen in de stad, we zorgen ook voor plekken om te ontspannen en samen te 
kunnen komen. Bij het ontwikkelen van nieuwe stadswijken maken we hier ruimte voor. 
Ook kiezen we een permanente locatie voor festivals. Het Enecoterrein zou bij uitstek 
geschikt zijn voor festivals. Wij stellen voor dat de gemeente deze grond hiervoor 
koopt 
 
Voorgestelde tekst: 
Bij de groei van de stad zorgen we er niet alleen voor dat mensen goed kunnen wonen 
en bewegen in de stad, we zorgen ook voor plekken om te ontspannen en samen te 
kunnen komen. Bij het ontwikkelen van nieuwe stadswijken maken we hier ruimte voor. 
Om hierbij ook ruimte te bieden voor een groeiend aantal festivals, faciliteert de 
gemeente de ontwikkeling van nieuwe festivalterreinen binnen haar stadsgrenzen - 
zoals bij het vrijgekomen Enecoterrein - door dit mogelijk te maken in het 
omgevingsplan. 
 
Toelichting: 
De tekst in de werkgroep ruimtelijke ordening besproken. Vanuit de druk op 
stadsparken leek het ons logisch dat de gemeente naar andere locaties gaat kijken 
naar festivals.  Echter ons inziens zou een culturele marktpartij de grond moeten 
kopen, de gemeente kan dit faciliteren door het mogelijk te maken in het 
bestemmingsplan. Daarnaast vragen verschillende soorten festivals om verschillende 
soorten  indoor en outdoor locaties qua type, omgeving en grootte, en die kunnen 
verschillende partijen in Utrecht al bieden denk aan de botanische tuinen, central 
studios, en de jaarbeurs. Die markt functioneert prima en zou niet verstoord moeten 
worden door 1 permanente locaties voor festivals aan te wijzen.  Daarom de tekst 
zodanig gewijzigd dat de gemeente niet de grond koopt, maar faciliteert dat nieuwe 
festivallocaties door (culturele) marktpartijen ontwikkeld kunnen worden. Dit kan door 
wijziging van het bestemmingsplan. Indien het amendement wordt aangenomen moet 
er ook worden gekeken naar regel 219-223 wat gaat over hetzelfde. 
  
 
Bestuursadvies: Overnemen 
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 Amendement   

Titel Amendement: Speciale aandacht voor mensen met een afstand tot de politiek 

Indiener: Lennard Kosterman 
Woordvoerder: Lennard Kosterman 

Doel amendement: Toevoegen van nieuwe tekst 
Regelnummer: 955 t/m 956 
 
 
 
Voorgestelde tekst: 
Digitalisering kan ook bijdragen aan het versterken van de inspraak van inwoners op 
belangrijke thema’s in hun wijk of in de stad. Speciale aandacht hebben wij hier voor 
mensen met een afstand tot de politiek. 
 
 
Toelichting: 
Dit is goed om mensen zich gehoord te laten voelen, helpt tegen radicalisering en komt 
mensen tegemoet die lastig weg kunnen van huis (kinderen of beperking) 
 
 
Bestuursadvies: Overnemen 
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 Amendement   

Titel Amendement: Stad als medicijn - Groene stad 

Indiener: Nadia Stylianou 
Woordvoerder: Nadia Stylianou 

Doel amendement: Wijzigen van de tekst 
Regelnummer: 396 t/m 399 
 
 
 
Huidige tekst: 
De ambitie: Utrecht moet een gezonde en groene stad zijn om te leven en te werken. 
Voor ons, maar zeker ook voor onze kinderen. Een stad met overal gezonde lucht. Met 
meer groen en een grotere biodiversiteit. Een stad waarin we alles doen om de 
gevaarlijke opwarming van de aarde tegen te gaan. Dat is, in een notendop, de groene 
ambitie van D66 voor onze stad. 
 
 
Voorgestelde tekst: 
De ambitie: de stad als medicijn. Utrecht moet een gezonde en groene stad zijn om te 
leven en te werken. Een leefomgeving die niet alleen ‘leefbaar’ is maar ook gezond 
maakt en houdt. Beweegvriendelijke en groene, open ruimtes helpen zowel onze 
fysieke conditie maar om ook stress te reduceren. Een stad met overal gezonde lucht. 
Met meer groen en een grotere biodiversiteit. Een stad waarin we alles doen om de 
gevaarlijke opwarming van de aarde tegen te gaan. Dat is, in een notendop, de groene 
ambitie van D66 voor onze stad. 
 
 
Toelichting: 
Corona heeft ons laten zien dat er een direct verband is tussen een groene 
leefomgeving en onze gezondheid. Een wandeling met schone lucht door een groen 
gebied, reduceert stress meer dan een wandeling door een grijze buurt met veel 
verkeer. Denk dat we deze link duidelijk mogen leggen in het programma. Het ligt in 
elkaars verlengde. 
  
 
Bestuursadvies: Ontraden 
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 Amendement   

Titel Amendement: Extra aandacht voor innovatieve communicatie naar de 
jongeren 

Indiener: Cherine Benjmil 
Woordvoerder: Cherine Benjmil 

Doel amendement: Toevoegen van nieuwe tekst 
Regelnummer: 1013 t/m 1014 
 
 
 
Voorgestelde tekst: 
Veel jongeren hebben recht op bijstand of hulp, dat vanuit de gemeente geleverd 
wordt. Door slechte communicatie vanuit de gemeente is dit niet altijd duidelijk voor 
jongeren. Een innovatieve manier van communiceren vanuit de gemeente kan helpen 
deze jongeren wel te bereiken 
 
 
Toelichting: 
Naar aanleiding met gesprek met iemand van Buurteam Roc Midden- Nederland, is er 
naar voren gekomen dat de jongeren  communicatief weinig terug zien van de 
gemeente, omdat het niet laagdrempelige is voor hen. Zo zorgen we voor een 
laagdrempelige en innovatieve manier van communiceren voor jongeren. 
  
 
Bestuursadvies: Overnemen 
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 Amendement   

Titel Amendement: GGZ  ook een ambitie voor de gemeente 

Indiener: Zoontjes 
Woordvoerder: Zoontjes 

Doel amendement: Wijzigen van de tekst 
Regelnummer: 1027 t/m 1032 
 
 
 
Huidige tekst: 
Ondersteunen in de geestelijke gezondheidszorg 1028 Als je psychische zorg nodig 
hebt, krijg je soms te maken met een wachtlijst. D66 Utrecht kan die 1029 wachtlijsten 
niet aanpakken, maar we kunnen wel kijken naar alternatieve vormen van hulp die in de 
1030 tussentijd kunnen helpen en soms al genoeg zijn. D66 wil projecten ondersteunen 
die mensen met 1031 psychische klachten helpen met een goede dagbesteding en in 
contact brengen met anderen. In Utrecht 1032 mag niemand er alleen voor staan 
 
 
Voorgestelde tekst: 
Utrecht moet het voortouw nemen in een integraal en ambitieus GGZ beleid dat ook 
oog heeft De gemeente heeft een stevige invloed op de GGZ, voor de jeugd-GGZ is de 
gemeente via inkoopbeleid verantwoordelijk. Hier moet de gemeente wachtlijsten 
voorkomen. Voor de volwassenen GGZ kan de samenwerking met zorgverleners, 
zorgverzekeraars gezocht worden in regiobeelden. Een samenhangende visie op het 
bevorderen van de mentale gezondheid van Utrechter is hiervoor noodzakelijk. 
 
 
Toelichting: 
Tekst klopt niet en is te weinig ambitieus., 
  
 
Bestuursadvies: Ontraden 
  



D66 Utrecht Algemene Afdelingsvergadering 30 oktober 2021  
Amendementen op Verkiezingsprogramma GR 2022 D66 Utrecht 

75 

    
 Amendement   

Titel Amendement: Een betere overgang van jeugd- naar volwassen zorg 

Indiener: Nadia Stylianou 
Woordvoerder: Nadia Stylianou 

Doel amendement: Toevoegen van nieuwe tekst 
Regelnummer: 1033 
 
 
 
Voorgestelde tekst: 
Kopje: Een betere overgang van jeugd- naar volwassen zorg  
Utrecht is een pionier met haar specialistische jeugdhulp via Spoor 030 en Koos 
Utrecht. De multidisciplinaire teams (buurtteams, school, huisarts, psycholoog etc.) en 
haar behandelplannen zijn compleet gericht op de behoeften, problematiek en 
omgeving van het kind. Iets waar Utrecht trots op mag zijn.  Echter kan de overgang 
van jeugd- naar volwassenzorg wanneer het kind 18 wordt, een zware zijn. Behandel 
methodes in de volwassen zorg zijn anders en jongvolwassenen kunnen met multi-
problematiek van het kastje naar de muur gestuurd worden. De jeugd is onze 
toekomst. Aldus moeten kinderen die tijdens hun behandeling in de specialistische 
jeugdhulp 18 jaar worden, doorbehandeld kunnen worden of via de gemeente begeleid 
worden in hun overgang naar de volwassen zorg. 
 
 
Toelichting: 
Wachtlijsten zijn opgelopen tijdens corona en als een 17,5 jarige zich nu aanmeldt, dan 
ontstaat er een dilemma. Ga je het kind in behandeling nemen terwijl je weet dat het 
kind binnenkort naar de volwassenzorg moet of dat als je de behandeling doorzet, de 
financiering ten koste gaat van andere kinderen. Of wacht je met behandelen totdat 
het kind bij de volwassen zorg terecht kan (waar overigens ook wachtlijsten zijn). We 
moeten de zorg professionals meer handvaten geven om hiermee om te gaan en de rol 
van de gemeente duidelijk maken. 
 
 
Bestuursadvies: Overnemen 
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 Amendement   

Titel Amendement: Samenwerken voor snellere GGZ dienstverlening 

Indiener: Lennard Kosterman 
Woordvoerder: Lennard Kosterman 

Doel amendement: Toevoegen van nieuwe tekst 
Regelnummer: 1043 t/m 1045 
 
 
 
Voorgestelde tekst: 
Huisartsen en hun assistenten zien bijvoorbeeld, als eerste en enige, ook veel 
informatie over de gezondheid binnen een wijk. Het zou daarom mooi zijn als de 
doktersassistent een actievere rol krijgt binnen een buurtteam om zo trends te 
signaleren. Veel huisartsen en zorgprofessionals hebben onvoldoende overzicht van 
het lokale zorgnetwerk en het vinden van passende zorg - zeker bij gestapelde 
problematiek - kost veel tijd. Gelet op de hoge regeldruk met bijkomend papierwerk 
maakt D66 werk van de samenwerking tussen gemeente, zorgaanbieders en 
zorgverzekeraars. De cliënt en niet de instituten moeten centraal staan en daarbij zijn 
ervaringsdeskundige nodig. 
 
 
Toelichting: 
Er zijn GGZ-problemen die we in gezamenlijkheid het hoofd moeten bieden en waar we 
als gemeente wel wat mee kunnen. Dit zijn een aantal speerpunten om de mensen te 
helpen die veelal tussen wal en het schip vallen. 
 
 
Bestuursadvies: Ontraden 
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 Amendement   

Titel Amendement: Benadruk bereikbaarheid en betaalbaarheid bij 
sportfaciliteiten 

Indiener: Leon Klomp 
Woordvoerder: Arnout van der Zwaal 

Doel amendement: Wijzigen van de tekst 
Regelnummer: 1073 t/m 1075 
 
 
 
Huidige tekst: 
Sport en bewegen betekent je talenten ontwikkelen. Sport moet daarom een plek 
krijgen in de rijke schoolweek. De gemeente moet ervoor zorgen dat er genoeg 
gymzalen en andere sportfaciliteiten beschikbaar zijn. 
 
 
Voorgestelde tekst: 
Sport en bewegen betekent je talenten ontwikkelen. Sport moet daarom een plek 
krijgen in de rijke schoolweek. De gemeente moet ervoor zorgen dat er genoeg 
gymzalen en andere sportfaciliteiten bereikbaar en betaalbaar zijn. 
 
 
Toelichting: 
Er zijn al genoeg sportfaciliteiten, het gaat erom voor wie deze nog niet bereikbaar zijn, 
zowel qua afstand als betaalbaarheid. 
 
 
Bestuursadvies: Overnemen 
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 Amendement   

Titel Amendement: Watersport op het Merwedekanaal en in Rijnenburg 

Indiener: Daniël Nuijten 
Woordvoerder: Daniël Nuijten 

Doel amendement: Wijzigen van de tekst 
Regelnummer: 1084 t/m 1087 
 
 
 
Huidige tekst: 
Bestaande sportclubs mogen niet de dupe worden van de groei van de stad. Zo heeft 
een aantal roeiverenigingen aangegeven dat de beoefening van hun sport belemmerd 
gaat worden door de bouw van de nieuwe bruggen over het Merwedekanaal. We 
willen dat de gemeente in gesprek gaat met de sportclubs om een 
toekomstbestendige oplossing te vinden. 
 
 
Voorgestelde tekst: 
Bestaande sportclubs mogen niet de dupe worden van de groei van de stad. Utrecht 
heeft 3000 roeiers. De sport is ongelooflijk populair. Voor roeiers is het 
Merwedekanaal de enige plek in de stad waar ze terecht kunnen. Het wordt hier 
steeds drukker, waardoor de veiligheid op het water in het gedrang komt. Samen met 
de roeiverenigingen, watersporters, omwonenden en andere belanghebbenden moet 
de gemeente heldere afspraken over het gebruik maken. Op de langere termijn is dit 
niet genoeg. D66 wil een duurzame roei- en watersportbaan in de polder Rijnenburg, 
als onderdeel van de plannen in het gebied. Voor toproeiers moet de gemeente de 
komende jaren ondersteuning blijven bieden in Vianen of op een vergelijkbare plek. 
 
 
Toelichting: 
Roeien is een van de grootste sporten in Utrecht. Van jong tot oud wordt dit gedaan en 
ook veel studenten beoefenen de sport. Daarnaast is het Merwedekanaal druk 
gebruikt voor andere watersporten (zoals kanoën of suppen), de waterscouting en 
Zeeverkenners en pleziervaart. Dit water wordt steeds drukker, daarom willen we een 
watersportaccomodatie in Rijnenburg. Waar ruimte is om veel Utrechtse watersporters 
veilig een plek te geven om gezond te blijven en plezier te maken. 
  
 
Bestuursadvies: Neutraal 
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 Amendement   

Titel Amendement: Meer sportcapaciteit in de stad 

Indiener: Has Bakker 
Woordvoerder: Has Bakker 

Doel amendement: Wijzigen van de tekst 
Regelnummer: 1088 t/m 1092 
 
 
Huidige tekst: 
1088 Daken van publieke gebouwen moeten kunnen worden gebruikt voor sport 1089 
Zo creëer je veel meer mogelijkheden voor een laagdrempelig en uitdagend 
sportaanbod. Hier kunnen 1090 sportverenigingen ook gebruik van maken waardoor 
wachtlijsten kunnen verdwijnen. Aangezien daken ook 1091 gebruikt moeten worden 
voor zonnepanelen en groen op het dak om de stad af te laten koelen, maken we 1092 
een Utrechts dakenplan. Zie hierover ook De Groeiende Stad. 
 
 
Voorgestelde tekst: 
[kop] Meer sportcapaciteit in de stad [/kop] De komende jaren wordt er - mede op 
aandringen van D66 - flink geïnvesteerd in sporthallen en -velden in onze groeiende 
stad. Dit is broodnodig en we moeten daarmee doorgaan. Vaak staan hallen en velden 
voor een groot deel van de dag leeg, wat zonde is. De bestaande capaciteit aan 
accommodaties moet slimmer en creatiever benut worden. D66 is daarom voorstander 
van meer multifunctionele accommodaties, zoals het nieuwe Academie Tien in 
Leidsche Rijn. Ook willen we de daken van (publieke) gebouwen in de stad veel meer 
gebruiken om te sporten en te bewegen. Dit wordt onderdeel van het Utrechts 
dakenplan (zie ook De Groeiende Stad). Bij gebiedsontwikkelingen en nieuwbouw 
dienen sport en bewegen vanaf het begin af aan meegenomen te worden in de 
ruimtelijke plannen. D66 vindt het noodzakelijk dat er in Utrecht zo snel mogelijk een 
vijfde zwembad bijkomt. Op de korte termijn moeten de achterstanden die door corona 
zijn ontstaan in het volgen van zwemles voor kinderen weggewerkt worden. 
 
 
Toelichting: 
Er is in onze stad meer sportcapaciteit nodig. Hallen en velden zitten vaak vol en het 
Mulier Instituut heeft berekend dat er in onze stad veel behoefte blijft bestaan. Het 
gebruiken van daken (zoals in de originele tekst staat) is een oplossing maar er is meer 
nodig. Daarnaast is het goed voor de onderhandelingen en voor de komende fractie 
om wat specifieker vast te leggen dat we voorstander van een nieuw zwembad zijn. 
  
 
Bestuursadvies: Overnemen  
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 Amendement   

Titel Amendement: Gelijke sportmogelijkheden voor alle studenten ongeacht 
opleidingsniveau 

Indiener: Gerben Hiemstra 
Woordvoerder: Gerben Hiemstra 

Doel amendement: Toevoegen van nieuwe tekst 
Regelnummer: 1109 t/m 1112 
 
 
 
Voorgestelde tekst: 
Daarnaast zet D66 zich in om ervoor te zorgen dat iedereen ongeacht 
opleidingsniveau evenveel mogelijkheden heeft om goedkoop te sporten. Ook wil D66 
bevorderen dat studenten van verschillende opleidingsniveaus samen sporten. 
 
 
Toelichting: 
Op dit moment kunnen studenten van het hbo en het wo, zeer voordelig tal van 
sporten beoefenen die voor studenten worden georganiseerd in Utrecht. Mbo’ers 
moeten echter soms wel twee keer zoveel betalen om gebruik te mogen maken van 
dezelfde faciliteiten. Omdat we willen dat Utrecht een inclusieve stad is, moeten 
mbo’ers ook gebruik kunnen maken van de sportregelingen die nu enkel voor wo en 
hbo studenten gelden. 
 
 
Bestuursadvies: Overnemen 
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 Amendement   

Titel Amendement: Armoede hoort geen dagtaak te zijn 

Indiener: Joris Canoy 
Woordvoerder: Joris Canoy 

Doel amendement: Toevoegen van nieuwe tekst 
Regelnummer: 1191 
 
 
Voorgestelde tekst: 
[kopje] Armoede hoort geen dagtaak te zijn [kopje] Inwoners met een laag inkomen 
kunnen bij de gemeente allerlei verschillende armoederegelingen aanvragen; denk 
bijvoorbeeld aan de U-pas of kwijtschelding van lokale belastingen. Het aanvragen van 
dit soort regelingen is vaak een tijdrovend en lastig proces. Zo moet je voor veel 
regelingen elke keer dezelfde informatie aanleveren. Het resultaat is dat mensen veel 
tijd kwijt zijn met bewijsstukken aanleveren die de gemeente eigenlijk niet nodig heeft. 
D66 Utrecht wil af van deze hindernis. Als het aan ons ligt, hoeven inwoners die al een 
keer stukken hebben aangeleverd voor een regeling dit niet opnieuw te doen voor een 
andere regeling. De gemeente moet alleen om informatie vragen die zij nog niet bezit. 
Ook wil D66 Utrecht dat de gemeente aandacht besteed aan het toegankelijk maken 
van armoederegelingen voor mensen die minder (digi)taalvaardig zijn. Ten slotte moet 
de gemeente meer doen om Utrechters beter bekend te maken met de regelingen, 
zodat iedereen die daar recht op heeft er ook gebruik kan maken. 
 
 
Toelichting: 
In het jaar 2019 had 1 op de 7 Utrechters een laag inkomen; een-derde daarvan kampt 
met een langdurig laag inkomen. Deze mensen, begeven zich dikwijls niet in de positie 
om uitgebreid zich te verdiepen in gemeentelijke regelingen. Belangrijk is dus dat de 
gemeente bij het vormgeven van haar armoederegelingen rekening houdt met de 
positie waarin de doelgroep zich verkeert. Nog te vaak hebben de aanvraagformulier 
overlappende vragen, waardoor inwoners onnodig veel tijd besteden aan het invullen 
van formulieren. Daarbij komt dat soms de gemeente één stukje informatiepunt mist 
(bijvoorbeeld een bewijs van inschrijving), maar dat de inwoner dit alleen kan 
aanleveren door het gehele formulier opnieuw in te vullen. Dit amendement appelleert 
aan ons sociaalliberale gedachtegoed: de gemeente moet beleid voeren op basis van 
vertrouwen. Natuurlijk blijft het belangrijk dat inwoners wel enige informatie 
aanleveren, maar het mag nooit de bedoeling zijn dat Utrechters door een onnodig 
administratief oerwoud moeten navigeren. Middels dit amendement maakt D66 
duidelijk dat armoede geen dagtaak hoort te zijn. 
  
 
Bestuursadvies: Overnemen 
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 Amendement   

Titel Amendement: Meerdere factoren tegen gaan bij radicalisering 

Indiener: Lennard Kosterman 
Woordvoerder: Lennard Kosterman 

Doel amendement: Toevoegen van nieuwe tekst 
Regelnummer: 1209 t/m 1212 
 
 
 
Voorgestelde tekst: 
Jongeren met een onstabiele basis en het gevoel er niet bij te horen zijn gevoelig voor 
radicalisering. Dergelijke problematiek moet bij de wortel worden aangepakt. Het 
begint bij je gehoord voelen, kansengelijkheid, het bestrijden van discriminatie en 
segregatie, het bieden van goed onderwijs en rolmodellen, een goed perspectief op 
een opleiding en een baan. Jongeren mogen niet het gevoel krijgen er niet bij te horen. 
 
 
Toelichting: 
Factoren toegevoegd die helpen bij het bestrijden van radicalisering: segregatie 
regengaan en samenwerken met rolmodellen uit de groep 
 
 
Bestuursadvies: overnemen 
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 Amendement   

Titel Amendement: Sterkere Formulering bij Agendapunten Inclusie en Diversiteit 

Indiener: Leon Klomp 
Woordvoerder: Leon Klomp 

Doel amendement: Wijzigen van de tekst 
Regelnummer: 1229 t/m 1232 
 
 
 
Huidige tekst: 
Een inclusieve stad, waarvan diversiteit alleen maar een logisch gevolg kan zijn. 
Utrecht legt daarin de lat hoog. Pas wanneer inclusie en diversiteit geen agendapunten 
meer zijn die op de kaart gezet moeten worden, is ons doel bereikt. Nog te vaak is dat 
wel het geval. 
 
 
Voorgestelde tekst: 
Een inclusieve stad, waarvan diversiteit alleen maar een logisch gevolg kan zijn. 
Utrecht legt daarin de lat hoog. D66 zal altijd blijven strijden voor een inclusief Utrecht. 
 
 
Toelichting: 
De huidige formulering impliceert alsof het ooit niet meer op de agenda hoeft te staan, 
wat gewoonweg niet klopt. Het zou juist meer ingestoken moeten zijn vanuit het idee 
dat de strijd voor gelijkheid nooit voorbij is, maar slechts andere vormen aanneemt. 
Rechten die vandaag vanzelfsprekend zijn kunnen altijd weer onder druk komen te 
staan. 
 
 
Bestuursadvies: Neutraal 
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 Amendement   

Titel Amendement: Sekswerk is werk 

Indiener: Ellen Bijsterbosch 
Woordvoerder: Ellen Bijsterbosch 

Doel amendement: Toevoegen van nieuwe tekst 
Regelnummer: 1264 
 
 
 
Voorgestelde tekst: 
Sekswerk is werk Sekswerkers willen in vrijheid, veiligheid en gezondheid kunnen 
werken. Repressief beleid werkt averechts, en heeft juist meer geweld en (financiële) 
uitbuiting tot gevolg. Utrecht zou wat D66 betreft aan de slag moeten gaan met 
volledige decriminalisering van sekswerk, waarbij samenwerking de kern van het 
beleid is. De afgelopen 20 jaar is het aantal legale werkplekken landelijk gehalveerd. 
Ook in Utrecht zijn er veel plekken gesloten, en daar komt vaak niets voor terug. In 
gesprek met de sector willen wij actief nieuwe legale werkplekken mogelijk maken, en 
beter inspelen op de veranderende markt en behoeftes in de seksbranche. 
Sekswerkers die thuiswerken durven nu vaak geen aangifte te doen van geweld, 
omdat dan huisuitzetting kan volgen. Dit is onacceptabel. Naar voorbeeld van 
gemeentes als Tilburg en Lelystad willen we kijken naar een erkenningsmodel voor 
thuiswerkers. 
 
 
Toelichting: 
Er stond nog niets in over sekswerk. Dat is wel prettig voor aan de 
onderhandelingstafel. Dit is in lijn met onze inzet van de afgelopen jaren. 
 
 
Bestuursadvies: Overnemen 
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 Amendement   

Titel Amendement: Ook meer aandacht voor rechts-radicale  complothoek 

Indiener: Lennard Kosterman 
Woordvoerder: Lennard Kosterman 

Doel amendement: Toevoegen van nieuwe tekst 
Regelnummer: 1327 t/m 1329 
 
 
 
Voorgestelde tekst: 
In Utrecht zien we radicalisering voortkomend uit etnisch-culturele polarisatie, waarbij 
afkomst, identiteit, culturele en religieuze achtergronden van betrokken 
bevolkingsgroepen een rol spelen. Speciale aandacht moet er zijn voor het opkomende 
rechts-radicale hoek tezamen met die uit de complothoek. 
 
 
Toelichting: 
Steeds meer signalen laten zien dat rechts radicaal en de complothoek tot agressie en 
intimidatie overgaan. 
 
 
Bestuursadvies: Ontraden 
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 Amendement   

Titel Amendement: Ook de Amsterdamsestraatweg is verkeersonveilig 

Indiener: Marlinda van der Hoff 
Woordvoerder: Marlinda van der Hoff 

Doel amendement: Wijzigen van de tekst 
Regelnummer: 1433 t/m 1434 
 
 
 
Huidige tekst: 
bijvoorbeeld langs het Vredenburg, de Kanaalstraat en het kruispunt bij de 
Nachtegaalstraat en de Wittevrouwensingel 
 
 
Voorgestelde tekst: 
bijvoorbeeld langs het Vredenburg, de Kanaalstraat, de Amsterdamsestraatweg en het 
kruispunt bij de Nachtegaalstraat en de Wittevrouwensingel 
 
 
Toelichting: 
Als we dan tóch een opsomming geven m.b.t. verkeersonveiligheid, dan mag de 
Amsterdamsestraatweg hier zeker niet ontbreken! 
  
 
Bestuursadvies: Overnemen 
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 Amendement   

Titel Amendement: Veiligheid maken we samen 

Indiener: Joris Canoy 
Woordvoerder: Joris Canoy 

Doel amendement: Wijzigen van de tekst 
Regelnummer: 1434 t/m 1436 
 
 
 
Huidige tekst: 
Ook zijn te hard rijdende auto’s, bijvoorbeeld in Leidsche Rijn, of scooters op de 
fietspaden een bron van zorg en ergernis bij inwoners. De groei van de stad maakt het 
extra belangrijk dat we goed nadenken over veiligheid in het verkeer en de handhaving 
hiervan. 
 
 
Voorgestelde tekst: 
Ook zijn te hard rijdende auto’s, bijvoorbeeld in Leidsche Rijn en langs de 
Amsterdamsestraatweg, of scooters op de fietspaden een bron van zorg en ergernis 
bij inwoners. De groei van de stad maakt het extra belangrijk dat we goed nadenken 
over veiligheid in het verkeer en de handhaving hiervan. Zo kan de herinrichting van 
straten een hele buurt veiliger en aangenamer maken. Waar precies de knelpunten 
zitten, is iets dat de bewoners vaak het best weten. Bij het herinrichten van een straat 
moet de gemeente er dan ook voor zorgen dat een diverse groep van bewoners wordt 
gehoord. 
 
 
Toelichting: 
Dit amendement vult de huidige tekst op twee punten aan. Allereerst maakt het 
vermelding van de Amsterdamsestraatweg als bron van ergernis. Een dergelijke 
aanvulling lijkt onbeduidend, maar geeft wel de nodige erkenning van de jarenlange 
discussie die in de wijk Noordwest leeft over de straatweg. De tweede aanvulling 
benoemt herinrichting als een belangrijk instrument voor het boeken van 
veiligheidswinst en benoemt het belang van een proactief participatietraject. Zowel 
herinrichting als participatie spelen een belangrijke rol met betrekking tot 
(verkeers)veiligheid. Dit amendement geeft hier op een relatief beknopte wijze 
erkenning van. 
  
 
Bestuursadvies: Overnemen  
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 Amendement   

Titel Amendement: 15km/u in alle woonwijken 

Indiener: Ivo van Capelleveen 
Woordvoerder: Ivo van Capelleveen 

Doel amendement: Wijzigen van de tekst 
Regelnummer: 1450 t/m 1451 
 
 
 
Huidige tekst: 
In overleg met buurten kunnen we ook gebieden aanwijzen tot woonerf om de snelheid 
te verlagen naar 15km/h 
 
 
Voorgestelde tekst: 
In woonwijken moeten kinderen veilig buiten kunnen spelen en daarom wil D66 dat de 
maximale snelheid voor auto’s in alle woonwijken 15km/u wordt. 
 
 
Toelichting: 
Bij 30km/u is de remweg van een auto ongeveer 13,3 meter en bij 15km/u is deze 5,4 
meter, waardoor de kans op een aanrijding minder dan de helft is. Een aanrijding bij 
30km/u is te vergelijken met een val van 3,5 meter hoogte en de kans op overlijden is 
5%. Een aanrijding bij 15km/u is te vergelijken met een val van 90 cm hoogte, de kans 
op letsel is veel kleiner en de kans op overlijden nihil. 
 
 
Bestuursadvies: Ontraden 
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 Amendement   

Titel Amendement: De bestuurscultuur in ons stadsie 

Indiener: Joris Canoy 
Woordvoerder: Joris Canoy 

Doel amendement: Toevoegen van nieuwe tekst 
Regelnummer: 1480 
 
 
 
Voorgestelde tekst: 
Dat alles vraagt erom dat we de open bestuurscultuur op het gemeentehuis blijven 
waarborgen. Democratie is op zijn sterkst als inwoners echt invloed kunnen 
uitoefenen. Dichtgetimmerde akkoorden passen daar niet bij. Daarom willen wij dat een 
coalitieakkoord op hoofdlijnen worden gesloten. Zo blijft de gekozen gemeenteraad 
aan zet en geef je inwoners zo veel mogelijk ruimte om met initiatieven te komen. 
 
 
Toelichting: 
De afgelopen tijd hebben we binnen en buiten de partij discussie gevoerd over de 
(nieuwe) bestuurscultuur. Deze discussie heeft intern de vorm gekregen van een 
manifest dat recentelijk is aangenomen de Algemene Regiovergadering van D66 
Midden-Nederland. Het gesprek over de (nieuwe) bestuurscultuur gaat niet alleen op 
voor de landelijke politiek, maar speelt ook lokaal een rol: hoe gaan we om met 
transparantie en coalitievorming? welke waarden staan bij ons voorop? Middels dit 
amendement schaart D66 Utrecht zich krachtig achter het uitgangspunt dat de 
Utrechter echt invloed moet kunnen uitoefenen in de stad. Hoewel het niet slecht gaat 
met de bestuurscultuur in Utrecht, is het ook goed om waakzaam te blijven voor 
situaties waarin inwoners en partijen weinig invloed (meer) hebben op het 
voorgenomen beleid. Zodoende dit amendement. 
 
 
Bestuursadvies: Neutraal 
 
  
  



D66 Utrecht Algemene Afdelingsvergadering 30 oktober 2021  
Amendementen op Verkiezingsprogramma GR 2022 D66 Utrecht 

90 

    
 Amendement   

Titel Amendement: Transparantie in onze politiek 

Indiener: Xavier van der Grinten 
Woordvoerder: Xavier van der Grinten 

Doel amendement: Toevoegen van nieuwe tekst 
Regelnummer: 1549 t/m 1550 
 
 
 
Voorgestelde tekst: 
D66 wil daarom met de bewoners aan een stad bouwen, waarin de bewoners zich 
gehoord en gezien voelen, de overheid kunnen controleren en zich daarmee ook 
uitgenodigd voelen om mee te doen. 
 
 
Toelichting: 
In het verkiezingsprogramma wordt gepraat over de gemeente die naast de burger 
staat en over het herstellen van de vertrouwensband tussen burger en overheid. Ook 
wordt er expliciet genoemd dat journalisten de  politiek moeten kunnen controleren. 
Echter, nergens noemt D66 dat ook de burger de politiek moet kunnen controleren 
terwijl dit essentieel is voor een hersteld vertrouwen tussen burger en politiek. 
 
 
Bestuursadvies: Overnemen 
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 Amendement   

Titel Amendement: de democratische stad 

Indiener: Rudolph Vermeer 
Woordvoerder: Rudolph Vermeer 

Doel amendement: Toevoegen van nieuwe tekst 
Regelnummer: 1551 t/m 1553 
 
 
 
Voorgestelde tekst: 
D66 maakt samen met u  de buurt schoon. Een keer per twee weken wordt met de 
hulp van vrijwilligers de wijk schoongemaakt van zwerfvuil. 
 
 
Toelichting: 
D66 in buurten mobiliseren de buurtbewoners om een per twee weken de buurt 
schoon te maken van zwerfvuil. Daarvoor kopen we prikstokken en afvalzaken etc. Als 
d66 dragen we een d66 jasje. 
 
 
Bestuursadvies: Ontraden 
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 Amendement   

Titel Amendement: Training gemeente: ook aandacht voor een integrale, 
mensgerichte benadering 

Indiener: Marlinda van der Hoff 
Woordvoerder: Marlinda van der Hoff 

Doel amendement: Wijzigen van de tekst 
Regelnummer: 1558 t/m 1559 
 
 
 
Huidige tekst: 
om te bevorderen dat personeel op een constructieve wijze aan de relatie met de 
burger werkt. 
 
 
Voorgestelde tekst: 
om te bevorderen dat personeel mensgericht werkt, over de schotten van 
beleidsterreinen heen kan kijken, en op een constructieve wijze aan de relatie met de 
burger werkt. 
 
 
Toelichting: 
Een gemeente die naast inwoners staat, beoordeelt situaties niet puur vanuit ‘de wet’, 
maar is in staat om over de schotten van beleidsterreinen heen, integraal dus, naar de 
situatie van de inwoner te kijken. Op die manier voelen inwoners zich beter gehoord en 
worden zij beter geholpen. Wat ook weer bevorderend werkt voor de relatie tussen 
overheid/gemeente en burger. Bij het trainen van personeel moet er dan ook expliciet 
aandacht zijn voor een integrale, mensgerichte benadering. 
 
 
Bestuursadvies: Overnemen 
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 Amendement   

Titel Amendement: De relatie met inwoners verbeteren: maak het simpel 

Indiener: Marlinda van der Hoff 
Woordvoerder: Marlinda van der Hoff 

Doel amendement: Wijzigen van de tekst 
Regelnummer: 1562 t/m 1565 
 
 
 
Huidige tekst: 
Onze gemeente moet zichzelf proactief laten zien in de diverse wijken, om zo de 
relatie met inwoners uit diverse wijken te verstevigen. Buurtraden of klankbordgroepen 
die bestaan uit bewoners en vertegenwoordigers van scholen en bedrijven in 
verschillende buurten geven invulling aan de wens om in contact te staan met burgers. 
 
 
Voorgestelde tekst: 
Onze gemeente moet zichzelf proactief laten zien in de diverse wijken, om zo de 
relatie met inwoners uit diverse wijken te verstevigen. Onder andere door langs te 
gaan in buurthuizen en andere plekken waar inwoners samenkomen, en hier op een 
laagdrempelige manier in gesprek te gaan met inwoners. Ook buurtraden of 
klankbordgroepen die bestaan uit bewoners en vertegenwoordigers van scholen en 
bedrijven in verschillende buurten geven invulling aan de wens om in contact te staan 
met burgers. 
 
 
Toelichting: 
De huidige tekst beperkt zich tot contact met inwoners via ‘buurtraden’, 
‘klankbordgroepen’ en ‘wijkplatforms’. Voor de meeste inwoners zegt dit weinig. Als je 
je als gemeente écht proactief wilt laten zien en de relatie met inwoners wilt 
verstevigen, dan moet je hen vooral opzoeken – bijvoorbeeld op plekken waar zij 
samenkomen. De oplossing is simpel. Af en toe in een informele setting samen koffie 
drinken, en naar inwoners luisteren. Dan zal de relatie vanzelf verbeteren, wat 
uiteindelijk een hoop kan opleveren voor zowel gemeente als burger! 
 
 
Bestuursadvies: Overnemen 
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 Amendement   

Titel Amendement: Betrokkenheid Scholen bij Opstellen Tweejarige 
Mensenrechten Rapportage 

Indiener: Leon Klomp 
Woordvoerder: Arnout van der Zwaal 

Doel amendement: Wijzigen van de tekst 
Regelnummer: 1589 t/m 1593 
 
 
 
Huidige tekst: 
Wij willen dat iedere twee jaar de rapportage ‘Mensenrechten’ wordt voorgelegd aan 
de Utrechtse gemeenteraad. Dit rapport zal tot stand komen door een samenwerking 
tussen diverse partijen zoals universiteit, maatschappelijke partijen, gemeente en 
externe deskundigen. Deze rapportage wordt tevens gekoppeld aan de gemeentelijke 
Utrecht Monitor. 
 
 
Voorgestelde tekst: 
Wij willen dat iedere twee jaar de rapportage ‘Mensenrechten’ wordt voorgelegd aan 
de Utrechtse gemeenteraad. Dit rapport zal tot stand komen door een samenwerking 
tussen diverse partijen zoals (basis -en middelbare) scholen, universiteit, 
maatschappelijke partijen, gemeente en externe deskundigen. Deze rapportage wordt 
tevens gekoppeld aan de gemeentelijke Utrecht Monitor. 
 
 
Toelichting: 
Input vanuit bijvoorbeeld de Vreedzame scholen, en andere partijen die hier al mee 
bezig zijn, is gemakkelijk op te halen want ze zijn er al mee bezig hebben de data. 
evaluaties en inzichten nodig voor zo'n rapportage. 
 
 
Bestuursadvies: Overnemen 
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 Amendement   

Titel Amendement: Volg VNG schuldquote 

Indiener: Dave De Jong 
Woordvoerder: Dave De Jong 

Doel amendement: Schrappen van tekst 
Regelnummer: 1676 t/m 1679 
 
 
 
Huidige tekst: 
De schuldquote blijft onder 100% .De schuldquote van de gemeente staat voor de 
verhouding tussen geleend geld door de gemeente in verhouding tot de inkomsten. 
D66 wil dat die niet boven de 100% komt. Dat betekent dat de gemeente niet meer 
leent dan 100% van de inkomsten. 
 
 
Toelichting: 
Goed koopmansgebruik vanuit de VNG is al 100%, dus in zoverre wordt er hier niets 
toegevoegd. Ook geeft de VNG aan dat hier afgeweken kan worden, bijvoorbeeld door 
grondposities voor woningbouw of nieuwe bedrijventerreinen. Gezien de grote 
bouwopgave is deze paragraaf dus in het beste geval niets toevoegend, maar in het 
slechtste geval onnodig beperkend in het managen van de financiën. 
 
 
Bestuursadvies: Ontraden 
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 Amendement   

Titel Amendement: Metropoolregio Utrecht voor bovengemeentelijke belangen 

Indiener: Daniël Nuijten 
Woordvoerder: Daniël Nuijten 

Doel amendement: Toevoegen van nieuwe tekst 
Regelnummer: 1702 t/m 1703 
 
 
 
Voorgestelde tekst: 
Stedelijke groei en economische kansen gaan hand in hand. De vraagstukken van 
mobiliteit, wonen en werken zijn groter dan alleen de stad. We hebben daarom een 
duidelijk  zichtbare instantie nodig die de economische en ruimtelijke belangen van de 
regio samenbrengt. Dit is een bundeling van de vele verschillende bovengemeentelijke 
samenwerkingen die nu al bestaan. Deze gebundelde krachtigere organisatie - 
Metropoolregio Utrecht - zet zich actief in om kansen te signaleren, voor de 
belangenbehartiging van de regio en het aanboren van financiering bij, bijvoorbeeld, 
het Rijk. 
 
 
Toelichting: 
De koppeling tussen wonen  werken, wonen  mobiliteit en werken  mobiliteit wordt in 
verschillende hoofdstukken wel gemaakt. We missen alleen een vervlechting van deze 
thema's en de verbinding met de regio. Er zijn nu veel bovengemeentelijke netwerken 
waar Utrecht aan deelneemt. Deze netwerken kunnen bijvoorbeeld met grotere 
organisaties als de ROM en REA in een Metropoolregio Utrecht (MRU) bijeengebracht 
worden. 
 
 
Bestuursadvies: Neutraal 
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 Amendement   

Titel Amendement: Tegen vergroten kloof arm en rijk 

Indiener: Lennard Kosterman 
Woordvoerder: Lennard Kosterman 

Doel amendement: Schrappen van tekst 
Regelnummer: 1715 t/m 1719 
 
 
 
Huidige tekst: 
Alleen stijging OZB als inflatie daarom vraagt Wij willen zo laag mogelijke gemeentelijke 
belastingen. In 2021 is besloten tot een verhoging van de onroerende zaaksbelasting 
(OZB), om te kunnen blijven investeren in de stad en de tegenvallers van de 
coronacrisis op te vangen. Na deze stijging wil D66 Utrecht de OZB alleen nog 
verhogen als de inflatie daarom vraagt, zodat we koopkrachtverlies voor onze 
inwoners voorkomen. 
 
 
Toelichting: 
Door de huizenprijsstijging is het vermogen van huizenbezitters enorm gegroeid. De 
kloof tussen arm en rijk is daarmee sterk toegenomen. Als soc.democraten zijn wij 
tegen verder vergroten van die kloof. Wij zijn vóór verlagen van belasting op arbeid 
(werk moet lonen) en het meer belasten van vermogen. Bevriezing van de OZB past 
daar niet bij dat gedachtegoed en hoort niet bij een sociaal D66. 
 
 
Bestuursadvies: Ontraden 
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 Amendement   

Titel Amendement: OZB; weg ermee 

Indiener: Jonathan Koerselman 
Woordvoerder: Jonathan Koerselman 

Doel amendement: Schrappen van tekst 
Regelnummer: 1715 t/m 1719 
 
 
 
Huidige tekst: 
1715 Alleen stijging OZB als inflatie daarom vraagt 1716 Wij willen zo laag mogelijke 
gemeentelijke belastingen. In 2021 is besloten tot een verhoging van de 1717 
onroerende zaaksbelasting (OZB), om te kunnen blijven investeren in de stad en de 
tegenvallers van de 1718 coronacrisis op te vangen. Na deze stijging wil D66 Utrecht 
de OZB alleen nog verhogen als de inflatie 1719 daarom vraagt, zodat we 
koopkrachtverlies voor onze inwoners voorkomen. 
 
 
Toelichting: 
De OZB vormt vaak de sluitpost van de gemeentebegroting. In dit Corona-jaar is dit 
nuttig gebleken en voorkwam het een grote bezuinigingsronde. Komende 4 jaar zou 
het kunnen dat we weer een ingreep moeten doen die wederom inhoudelijk goed 
verdedigbaar is. Als we dit nu dichtzetten dan is het lastiger argumenteren als we over 
2 jaar toch de OZB nodig hebben om een belangrijke keus te maken. 
 
 
Bestuursadvies: Ontraden 
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 Amendement   

Titel Amendement: Meten is Weten 

Indiener: Lennard Kosterman 
Woordvoerder: Lennard Kosterman 

Doel amendement: Toevoegen van nieuwe tekst 
Regelnummer: 1720 t/m 1722 
 
 
 
Voorgestelde tekst: 
Het gemeentelijke apparaat gaat efficiënt met middelen om. Wij vinden het belangrijk 
dat de gemeente geen onnodige kosten maakt en daarom zelf permanent evalueert of 
efficiënter kan worden omgegaan met middelen. Meten en heldere 
(smart)doelstellingen horen hierbij. 
 
 
Toelichting: 
Als ambtenaar weet ik dat meetbare doelstellingen en afspraken hoe we voortgang en 
doelmatigheid gaan meten meer nodig is. Vandaar deze specificatie. 
 
 
Bestuursadvies: Ontraden 
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 Amendement   

Titel Amendement: Pas betalen voor BEHAALDE duurzaamheidsdoelstellingen 

Indiener: Lennard Kosterman 
Woordvoerder: Lennard Kosterman 

Doel amendement: Toevoegen van nieuwe tekst 
Regelnummer: 1731 t/m 1733 
 
 
 
Voorgestelde tekst: 
D66 Utrecht verwacht dat de gemeente haar positie als grote inkoper altijd aanwendt 
om leveranciers te laten bijdragen aan innovatie, duurzaamheid en  social return. 
Extra's worden geboden voor extra behaalde duurzaamheidsdoelstellingen. 
 
 
Toelichting: 
Het is effectiever om af te spreken (contract)dat er significante gelden pas verdiend 
kunnen worden bij het BEHALEN van doelstellingen, i.p.v. alles toezeggen en voor 
eventueel behaalde doelstellingen 
 
 
Bestuursadvies: Overnemen 
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 Amendement   

Titel Amendement: Een beter Utrechts drugsbeleid: effectiever en gezonder! 

Indiener: Has Bakker 
Woordvoerder: Has Bakker 

Doel amendement: Wijzigen van de tekst 
Regelnummer: 1797 t/m 1834 
 
Huidige tekst: 
D66 Utrecht is voorstander van een liberaal drugsbeleid. Als je kiest voor drugs, dan 
vinden wij dat in principe je eigen verantwoordelijkheid. We zijn ons wel bewust van de 
gezondheidsrisico’s. En we zien de criminele wereld die schuilgaat achter drugshandel. 
Daarom vinden we dat het huidige drugsbeleid beter kan: effectiever én gezonder. Met 
betere regulering en voorlichting, verbeteren we de plezierige kanten en pakken we de 
negatieve kanten aan. Het gebruik van drugs is niet altijd schadelijk. Sterker nog, drugs 
als xtc zijn minder schadelijk dan alcohol en tabak. Wij denken dat we door goede 
regulering van productie en verkoopketen van xtc de kwaliteit kunnen bewaken, het 
gebruik kunnen monitoren en criminaliteit kunnen tegengaan. D66 wil ook dat Utrecht 
blijft meedoen met het wietexperiment. Daarnaast willen we thuisteelt van wiet voor 
medicinaal gebruik goed regelen in de wet. Verantwoord gebruik is natuurlijk 
belangrijk. Daarom moeten mensen ergens terecht kunnen met hun vragen over drugs. 
Ook moeten ze hun drugs gratis kunnen laten testen, op festivals en in de stad. Verder 
willen wij een effectieve aanpak van specifiek lachgas. Hier zien we 
gezondheidsrisico’s voor gebruikers. En er ontstaan gevaarlijke situaties bij gebruik in 
het verkeer. Wij willen daarom de beschikbaarheid beperken en we pleiten voor een 
effectieve waarschuwingscampagne. Maar met regulering lossen we niet alle 
problemen op. Helaas heeft Utrecht een heel groot probleem met drugscriminaliteit 
gerelateerd aan cocaïne, door de meer dan 50 drugsnetwerken die actief zijn in 
Utrecht. We zien dat jongeren worden geronseld om actief te worden in deze 
netwerken. Of hier zelf voor kiezen en er niet meer uit komen, met alle gevolgen van 
dien. Deze donkere kant van drugs moeten we met prioriteit aanpakken. D66 kiest 
hierbij in de eerste plaats voor preventie via een integrale aanpak, met de gemeente in 
een regisserende rol. Het programma Kapot Sterk, waarbij op basisscholen kinderen 
weerbaar worden gemaakt tegen drugscriminaliteit, wordt wat ons betreft een 
stadsprogramma voor alle basisscholen. We zetten rolmodellen in die het goede 
voorbeeld geven en zorgen dat het betere perspectief altijd dichterbij is dan de 
drugscriminaliteit. Dreigt iemand het verkeerde pad op te gaan? Dan moeten 
jongerenwerkers, scholen, buurtteams, de politie en andere betrokkenen dat op tijd 
kunnen signaleren en op tijd kunnen ingrijpen. Dat kan alleen via actieve 
samenwerking. De gemeente heeft een belangrijke rol in de 
ondersteuning daarvan. Ten slotte willen we beter zicht op drugsnetwerken in onze 
stad. De zwaarste criminelen en sleutelfiguren in deze netwerken pakken we keihard 
aan. Wat ons betreft richten politie en handhaving zich hierop, en niet op bezit of 
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gebruik. Wij denken dat Utrecht grote stappen kan zetten in het effectiever en 
gezonder maken van het drugsbeleid, maar we willen hier ook nadrukkelijk samen 
optrekken met gelijkgestemde gemeenten. Want een coalition of the willing kan ideeën 
en initiatieven verder uitwerken én een effectieve lobby organiseren richting Den 
Haag. Dit kader raakt aan: - De Veilige Stad - De Gezonde Stad - De Kansrijke Stad 
 
Voorgestelde tekst: 
D66 Utrecht is voorstander van een progressief en realistisch drugsbeleid. Als je kiest 
voor drugs, dan vinden wij dat in principe je eigen verantwoordelijkheid. We zijn ons 
wel bewust van de gezondheidsrisico’s. En we zien de criminele wereld die schuilgaat 
achter drugshandel. Daarom vinden we dat het huidige drugsbeleid beter kan: 
effectiever én gezonder. Het is tijd om het anders te gaan doen. Recreatief 
drugsgebruik van de minst schadelijke soorten drugs – zoals wiet en xtc - moet 
mogelijk zijn zonder te worden gestigmatiseerd of behandeld te worden als crimineel. 
Tevens is het beter voor de volksgezondheid en in het tegengaan van criminaliteit om 
de productie en handel van de minst schadelijke drugs uit de illegaliteit te halen en te 
reguleren. Dit moet altijd gepaard gaan met duidelijke voorlichting, de mogelijkheid om 
je drugs gratis te laten testen (ook op festivals) en goede, toegankelijke hulpverlening. 
Jongeren dienen te allen tijde beschermd te worden, onder de 18 jaar gebruik je niks. 
Alle kleine verbeteringen in het drugsbeleid de afgelopen jaren zijn voortgekomen uit 
experimenten en door het opzoeken van de grenzen van wat wettelijk is toegestaan. 
Dat is spannend en brengt risico’s met zich mee. De zaken laten zoals ze nu zijn, is 
voor ons geen optie. Juist in een progressieve stad als Utrecht is hier ruimte voor. Kom 
maar op met die xtc-shop en de tweede ronde van het wietexperiment. D66 wil dat 
Utrecht haar lobbykracht in Den Haag inzet om stappen te zetten naar een beter 
drugsbeleid. 
  
Met liberalisering, regulering en voorlichting lossen we niet alle problemen op. Helaas 
heeft Utrecht een heel groot probleem met drugscriminaliteit gerelateerd aan cocaïne, 
door de meer dan 50 drugsnetwerken die actief zijn in Utrecht. We zien dat jongeren 
worden geronseld om actief te worden in deze netwerken. Of hier zelf voor kiezen en 
er niet meer uit komen, met alle gevolgen van dien. Deze donkere kant van drugs 
moeten we met prioriteit aanpakken. D66 kiest hierbij in de eerste plaats voor 
preventie via een integrale aanpak, met de gemeente in een regisserende rol. Het 
programma Kapot Sterk, waarbij op basisscholen kinderen weerbaar worden gemaakt 
tegen drugscriminaliteit, wordt wat ons betreft een stadsprogramma voor alle 
basisscholen. We zetten rolmodellen in die het goede voorbeeld geven en zorgen dat 
het betere perspectief altijd dichterbij is dan de drugscriminaliteit. Dreigt iemand het 
verkeerde pad op te gaan? Dan moeten jongerenwerkers, scholen, buurtteams, de 
politie en andere betrokkenen dat op tijd kunnen signaleren en op tijd kunnen ingrijpen. 
Dat kan alleen via actieve samenwerking. De gemeente heeft een belangrijke rol in de 
ondersteuning daarvan. Ten slotte willen we beter zicht op drugsnetwerken in onze 
stad. De zwaarste criminelen en sleutelfiguren in deze netwerken pakken we keihard 
aan. Wat ons betreft richten politie en handhaving zich hierop, en niet op particulier 
bezit of gebruik.  
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- Dit kader raakt aan: - De Veilige Stad - De Gezonde Stad - De Kansrijke Stad 
 
Toelichting: 
De tekst in het concept-VKP mist kan nog net wat progressiever en urgenter. Met dit 
amendement sluiten we goed aan op de landelijke lijn en ook het Utrechtse 
Drugsmanifest van D66. Dit maakt het duidelijker voor de lezer/kiezer wat we willen en 
waarop we inzetten. Het is belangrijk om te benoemen dat Utrecht openstaat voor 
experimenten en daarin stappen wil zetten. Ten slotte is er op andere plekken in het 
concept-VKP al genoeg aandacht voor lachgas, waardoor het in dit amendement niet 
nog eens terugkomt. 
 
 
Bestuursadvies: Overnemen 
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 Amendement   

Titel Amendement: Ontwikkeling van groen onafhankelijk van stadsuitbreiding of 
stadsinbreiding 

Indiener: Sijmen Wesselingh 
Woordvoerder: Sijmen Wesselingh 

Doel amendement: Wijzigen van de tekst 
Regelnummer: 1836 t/m 1840 
 
 
 
Huidige tekst: 
D66 Utrecht ziet genoeg ruimte voor Utrecht om te groeien. Meer mensen betekent 
meer mogelijkheden voor een bruisende stad. En bij die groei, willen we ook zorgen 
voor genoeg groene openbare ruimte voor iedereen! Iedereen moet op 300 meter van 
haar of zijn huis groen kunnen vinden om te recreëren. Bij de groei van de stad houden 
we hier nadrukkelijk rekening mee. Bijvoorbeeld door niet alle groen vol te bouwen, 
maar ook slim na te denken over hoogbouw. 
 
 
Voorgestelde tekst: 
D66 Utrecht ziet genoeg ruimte voor Utrecht om te groeien. Meer mensen betekent 
meer mogelijkheden voor een bruisende stad. En bij die groei, willen we ook zorgen 
voor genoeg groene openbare ruimte voor iedereen! Iedereen moet op 300 meter van 
haar of zijn huis groen kunnen vinden om te recreëren. Bij de groei van de stad houden 
we hier nadrukkelijk rekening mee door zowel in de bestaande stad als nieuwbouw 
locaties nieuw groen te ontwikkelen. 
 
 
Toelichting: 
De huidige tekst wekt de indruk dat we groen niet belangrijk vinden.  Als we zeggen: 
niet alle groen vol te bouwen, lijkt het alsnog of je een boel groen wilt volbouwen, en 
het groen gaat onttrekken aan de stad. Beter kan er - voortbouwend op de eerste zin - 
de nadruk op gelegd worden dat er ruimte is en plannen zijn voor groenontwikkeling op 
alle plekken in de stad, dus ook bij nieuwbouw, stadsinbreiding, stadsuitbreiding, 
verdichting of hoogbouw. 
 
 
Bestuursadvies: Overnemen 
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 Amendement   

Titel Amendement: Meer groen, minder geparkeerde auto’s in de stad 

Indiener: Lennart Nout 
Woordvoerder: Lennart Nout 

Doel amendement: Wijzigen van tekst 
Regelnummer: 1849 t/m 1851 
 
 
 
Huidige tekst: 
Samen met aanbieders van deelvervoer zorgt de gemeente dat nieuwe en bestaande 
bewoners de deelauto een half jaar gratis kunnen proberen. Daarbij 
zorgen we met de aanbieders voor voldoende aanbod. 
 
 
Voorgestelde tekst: 
Om de inwoners van Utrecht makkelijk kennis te laten maken met autodelen maken we 
het voor iedereen mogelijk om zes gratis ritten te maken met een deelauto. Voor 
mensen die daarvoor (tijdelijk) hun bewonersvergunning inleveren doen we nog wat 
extra. Hiervoor maken we per wijk goede afspraken met de aanbieders. 
 
Toelichting: 
Deze paragraaf is een Kader over (deel)mobiliteit. Voorstel is om het 6 maanden gratis 
gebruik van deelauto’s te wijzigen in 6 gratis ritten. Dit is o.a. financieel een stuk beter 
uitvoerbaar. 
 
 
Bestuursadvies: Overnemen 
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 Amendement   

Titel Amendement: Nieuw kader: Een mensgerichte benadering bij de aanpak van 
meervoudige, complexe problemen 

Indiener: Marlinda van der Hoff 
Woordvoerder: Marlinda van der Hoff 

Doel amendement: Toevoegen van nieuwe tekst 
Regelnummer: 1864 
 
Voorgestelde tekst: 
Een mensgerichte benadering bij de aanpak van meervoudige, complexe problemen 
Met name in buurten met veel kwetsbare inwoners ligt een stapeling van problemen op 
de loer. Zo kan stress als gevolg van financiële problemen al snel leiden tot fysieke en 
psychische gezondheidsklachten en een verstoorde ontwikkeling van eventuele 
kinderen. Vaak kan het ene probleem niet worden opgelost zonder ook de andere 
problemen in ogenschouw te nemen. Ook de leefomgeving kan een belangrijke rol 
spelen bij de stapeling van problemen. Armoede, segregatie, polarisatie, 
(drugs)criminaliteit, verslaving en sociale uitsluiting in kwetsbare buurten kunnen niet 
los van elkaar worden gezien. Ter illustratie: wanneer mensen geen mogelijkheden zien 
om zichzelf te ontplooien en geen werk of geld hebben, komen zij steeds meer op 
afstand van de maatschappij. Zij voelen zich niet gehoord, gediscrimineerd en leven 
meer gesegregeerd. Deze sociale uitsluiting maakt mensen en kinderen vatbaarder 
voor de verlokkingen van het snelle geld middels criminaliteit en maakt hen vatbaarder 
voor radicale ideeën of handelingen. Kortom: in kwetsbare buurten staat de 
leefbaarheid en kansengelijkheid onder druk. En ook hier geldt: het ene probleem kan 
niet worden opgelost zonder ook de andere problemen in ogenschouw te nemen. D66 
maakt zich sterk voor een mensgerichte benadering van inwoners voor de aanpak van 
meervoudige, complexe problemen. Om mensen goed te kunnen ondersteunen, is het 
– met name in kwetsbare buurten – nodig om over de grenzen van afdelingen of 
beleidsthema’s heen te kijken. Dat doen we op verschillende manieren. Denk 
bijvoorbeeld aan de rijke schooldag. Die biedt meer dan enkel onderwijs en focust zich 
ook op de positieve en brede ontwikkeling van kinderen. Hierbij is aandacht voor een 
gezonde leefstijl, eten en sport; talentontwikkeling en zelfontplooiing; en het bieden 
van extra ondersteuning om kansengelijkheid optimaal te bevorderen. Daarnaast zet 
de gemeente breed in op preventie en signalering, bijvoorbeeld waar het gaat om 
schulden, criminaliteit en gezondheidsproblemen. Voor de aanpak van meervoudige, 
complexe problemen is het belangrijk dat alle betrokkenen in de omgeving – 
waaronder buurtteams, scholen, jongerenwerkers, professionele hulpverleners, 
informele ondersteuners in de wijken, sportverenigingen en wijkagenten – 
samenwerken en met een brede blik naar inwoners kijken. D66 wil deze samenwerking 
ondersteunen en faciliteren en gezamenlijk werken aan aanpakken in kwetsbare 
buurten. Dit kader raakt aan: - De kansrijke stad - De gezonde stad - De veilige 
stad 
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Toelichting: 
Op verschillende plekken in het verkiezingsprogramma komen sociale vraagstukken en 
aanpakken hierover naar voren. Dat gebeurt per thema, bijvoorbeeld gezondheid, 
onderwijs, armoede en veiligheid. Het is heel logisch om het verkiezingsprogramma 
thematisch in te delen, want anders zou het niet leesbaar zijn. Tegelijkertijd geldt júist 
in het sociale domein dat allerlei elementen vaak met elkaar samenhangen; zowel t.a.v. 
complexe vraagstukken (en met name in kwetsbare buurten), als ook t.a.v. de aanpak 
van de problemen. Om deze verbondenheid of samenhang beter te benadrukken, en 
om zo ook beter richting te geven aan de gemeente, is het voorstel om een nieuw 
tekstkader toe te voegen in het programma. Waarbij uiteindelijk een mensgerichte, 
“integrale” benadering de kern vormt. 
 
 
Bestuursadvies: Overnemen 
 


