Resultaten uit het Burgerpanel Amsterdam
Welke collegeambities vindt het Burgerpanel interessant?

Meting:
oktober 2020

Zie hieronder de 5 meest interessante ambities volgens het Burgerpanel

Bouwen, wonen en ruimtelijke ordening:
Ruimte voor iedereen in een duurzame stad

1

Wat wil het college doen voor deze ambitie?
Mensen met een laag of middeninkomen komen er op de
Amsterdamse woningmarkt nauwelijks meer tussen. Het college
stelt doelstellingen voor de woningproductie, het aanbod van
sociale en middenhuur woningen en het bevorderen van de doorstroming. Daarnaast wordt een krachtige wijkaanpak ontwikkeld.

Duurzaamheid en groen:

2

Amsterdam voor toekomstige generaties

Wat wil het college doen voor deze ambitie?
In 2040 moet Amsterdam aardgasvrij zijn. In deze collegeperiode
moeten onder meer drie wijken van het gas af en het aantal
zonnepanelen groeien. De haven is een belangrijke partner bij de
energietransitie. Daarnaast wordt ingezet op een duurzame afvalketen
en groen in de stad.

Veiligheid:

3

Preventie, preventie, preventie!

Wat wil het college doen voor deze ambitie?
Iedereen moet zich veilig en vrij kunnen voelen in Amsterdam. Het
college zet vooral in op het voorkomen van criminaliteit, samen met
Amsterdammers in de buurt. Indien nodig zal ook stevig worden
ingegrepen, zoals bij mensenhandel.

Mobiliteit en luchtkwaliteit:

4

Voorrang voor voetganger en fietser

Wat wil het college doen voor deze ambitie?
In de steeds drukkere stad krijgen voetgangers, fietsers en het OV
voorrang. Een belangrijke maatregel is het verminderen van
parkeerplaatsen. Een autoluw Amsterdam draagt ook bij aan een
betere luchtkwaliteit. Hiertoe worden ook de milieuzones uitgebreid
en de maximumsnelheid verlaagd.

Omzien naar elkaar:
Zorg voor wie het nodig heeft

5

Wat wil het college doen voor deze ambitie?
Het college wil ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen
blijven wonen. Zorg en welzijn worden meer wijkgericht georganiseerd.
Het aanpakken van ongelijkheid in gezondheid heeft prioriteit.
Daarnaast is onder meer aandacht voor de opvang van daklozen en
ongedocumenteerden.
Zie andere kant van deze factsheet voor meer gedetailleerde informatie.

Resultaten uit het Burgerpanel Amsterdam
Hoe belangrijk vindt het burgerpanel de beleidsvelden?
2020

2019

2018

1

(1)

(3)

Openbare orde en veiligheid

2

(2)

(2)

Stedelijke ontwikkeling en wonen

3

(3)

(1)

Verkeer en openbare ruimte

4

(4)

(5)

Onderwijs, jeugd en diversiteit

5

(5)

(4)

Duurzaamheid en water

6

(6)

(8)

Economie en cultuur

7

(9)

(10)

Zorg en sport

8

(8)

(7)

Werk, inkomen en participatie

9

(7)

(9)

Financiën

10

(10)

(6)

Dienstverlening en communicatie

11

(11) (11)
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Beleidsvelden

Bestuur en ondersteuning

Hoe zijn deze scores ontstaan?
Het college van B en W van Amsterdam heeft bij het aantreden in 2018 in het coalitieakkoord
opgeschreven wat zij wil bereiken. Deze ambities zijn verdeeld over 13 thema’s. Deze factsheet
laat de 5 meest gekozen ambities zien waarvan het burgerpanel van de rekenkamer wil weten
wat er daadwerkelijk is bereikt. Ook laat de factsheet zien welke beleidsvelden het burgerpanel
belangrijk vinden. Het burgerpanel van de rekenkamer bestaat uit zo’n 1.000 Amsterdammers.
489 panelleden hebben een digitale enquête ingevuld.

Wat gaan we doen met de suggesties en scores?
Elk jaar bepalen we vooraf in ons onderzoeksprogramma naar welke onderwerpen we onderzoek
gaan doen. Omdat in 2021 wij de collegeambities centraal stellen, zullen wij geen verdere
uitverkiezing doen voor het publieksonderzoek. In plaats daarvan zullen wij de scores en
suggesties gebruiken voor het selecteren van nader te onderzoeken collegeambities.

