
Gemeente Amsterdam 
Gemeenteraad 
Gemeenteblad 

Motie 

Jaar 	 2019 

Afdeling 	 1 
Ter vervanging van 	Motie 1678 

Nummer 

Ingekomen op 	
/ 

Ingekomen in 

Te behandelen op 	 6/7 november 2019 

Onderwerp 

Gewijzigde motie van het lid Marttin inzake de Begroting 2020 (inzet van scaleups via 
een publiek-privaat investeringsfonds voor verduurzaming). 

Aan de gemeenteraad 

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen: 

De raad, 

Gehoord de discussie over de Begroting 2020. 

Constaterende dat: 
- 	Amsterdam voor grote uitdagingen en opgaven staat op het gebied van 

duurzaamheid, die niet door de gemeente alleen gerealiseerd kunnen 
worden; 
In het coalitieakkoord de ambitie wordt geuit om als gemeente actief spelers 
in de stad te vragen een bijdrage te leveren, waaronder startups en scaleups; 
De gemeente al succesvol samenwerkt met startups, namelijk door hen uit te 
dagen duurzame oplossingen te bieden voor grootstedelijke uitdagingen en 
door als  launching customer  op te treden voor deze duurzame startups; 

Overwegende dat: 
Het voor het realiseren van de doelstellingen van Parijs het noodzakelijk is om 
op grotere schaal samen te werken met duurzame partners in de stad; 
Samenwerking met  scale-ups kan bijdragen aan deze schaalvergroting; 
De gemeente innovatie het beste vorm kan geven in samenwerking met 
inwoners en bedrijfsleven; 
De gemeente middels het AKEF zich vooral richt op duurzame projecten met 
betrekking tot energie; 
Het AKEF volledig publiek gefinancierd is, en ervaringen in het buitenland 
leren dat een combinatie van publiek-private financiering (door benodigde 
actieve deelname van bedrijfsleven) sterke resultaten neer kan zetten;  
Scale-ups beschikken over innovatieve en duurzame concepten, die na een 
investering vaak direct geïmplementeerd kunnen worden in de stad; 
Het stimuleren van (lokaal) ondernemerschap en het werken aan de 
verduurzamingsambities in de stad samen kunnen gaan. 

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders: 
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A.A.M. Marttin 

Te onderzoeken hoe een publiek-privaat investeringsfonds kan bijdragen aan 
het behalen van de verduurzamingsannbities in de breedste zin van het woord; 
In dit onderzoek mee te nemen hoe dit fonds zich kan verhouden tot het reeds 
bestaande klimaatfonds en het AKEF; 
Hierbij in het bijzonder de deelname van potentiele  scale-ups te betrekken. 

Het lid van de gemeenteraad 
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Het lid van de gemeenteraad 

J.S.A. /(D66) 

2019 Jaar 

Afdeling 

Nummer 

Publicatiedatum 

Ingekomen onder 

Ingekomen op 

Behandeld op 

Status 

f  

Onderwerp 

Motie van het lid Vroege (D66) inzake scannen foutparkeerders 

Aan de gemeenteraad 

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen: 

De raad, 

Gehoord de discussie over de Begroting 2020 

Constaterende dat: 
- 	De pilot die de gemeente in 2018 uitvoerde om met scanauto's foutparkeren 

tegen te gaan succesvol is verlopen 
De scanauto's alleen door straten en op tijdstippen met betaald parkeren 
rijden; 
Er buiten die straten en tijdstippen dus niet op foutparkeren wordt 
gecontroleerd met de scanauto's 

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders: 

- 	Te onderzoeken of het mogelijk is om ook buiten de straten en tijdstippen met 
betaald parkeren scanauto's in te zetten op foutparkeren 



De leden van de gemeenteraa 

J.S.A. Vroege (D66) 
R.J.Groen (GroenLinks) 

Jaar 
Afdeling 
Nummer 
Publicatiedatum 
Ingekomen onder 
Ingekomen op 
Behandeld op 
Status 

2019 

Onderwerp 

Motie van de leden Vroege (D66) en Groen (GroenLinks) inzake anticiperen op de 
hyperloop 

Aan de gemeenteraad 

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen: 

De raad, 

Gehoord de discussie over de Begroting 2020 

Overwegende dat: 
- Schiphol, NS en TATA zich in 2018 aansloten bij de ontwikkeling van een 

hyperloop (een supersnel transportsysteem, waarbij treinen met hoge 
snelheid door vacuümbuizen schieten); 
Met de hyperloop een verbinding tussen Amsterdam en Frankfurt mogelijk 
gemaakt kan worden die de reistijd tot 50 minuten beperkt; 

Voorts overwegende dat: 
- Onlangs bekend werd dat een groep investeerders wil investeren in een 

testtraject voor hyperloop van 3 kilometer; 
- De voorspelling van de betrokken onderneming is dat de hyperloop over 

uiterlijk 10 jaar technisch toepasbaar zal zijn; 
- Hyperloop een grote bijdrage zou kunnen leveren aan de 

duurzaamheidsdoelstellingen van Amsterdam 

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders: 

- In kaart te brengen welke infrastructurele, ruimtelijke of economische 
gevolgen de hyperloop voor Amsterdam zou kunnen hebben; 

- Hierover in 2020 aan de raad te rapporteren 



2019 

6/7 november 2019 

Gemeente Amsterdam 
Gemeenteraad 
Gemeenteblad 
Motie 

Jaar 
Afdeling 
Nummer 
Ingekomen op 
Ingekomen in 
Te behandelen op 

Onderwerp 
tu.1: 

Motie van de leden Biemond en Eibakteer inzake de Begroting 2020 
(Klimaatrechtvaardigheid voor werknemers). 

Aan de gemeenteraad 

Ondergetekenden hebben de eer voor te stellen: 

De raad, 

Gehoord de discussie over de Begroting 2020. 

Constaterende dat: 
• De gemeente Amsterdam een Klimaatfonds heeft opgericht voor de 

noodzakelijke energietransitie; 
• Klimaatrechtvaardigheid een belangrijk uitgangspunt is voor de Amsterdamse 

gemeenteraad; 
• Deze transitie betekent dat er werknemers geraakt worden doordat hun banen 

zullen verdwijnen; 
• De vakbonden en het UWV op dit moment via aan een mobiliteitscentrum 

werken aan de begeleiding van de werknemers van de Hemwegcentrale. 

Overwegende dat: 
• Een integrale aanpak klimaatrechtvaardigheid ook vraagt om een sterke 

sociale kant; 
• Vakbonden aangeven zich zorgen te maken over de transitie voor 

werknemers; 
• Het onwenselijk is als mensen langdurig zonder werk komen te zitten of niet 

begeleid worden naar een nieuwe functie; 
• Werkgevers een belangrijke rol hebben om dit traject te begeleiden, maar ook 

de gemeente een rol zou moeten spelen; 
• Werknemers binnen veel van de huidige werk-naar-werk regeling pas in 

aanmerking komen voor omscholing en begeleiding als ze werkloos zijn 
geworden; 

• Er veel banen bijkomen in de duurzaamheidssector waar veel nieuwe mensen 
voor nodig zijn. 

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders: 
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H.J. Bie md 

• Een actieve rol te nemen om werknemers die hun baan (dreigen) te verliezen 
door de klimaatmaatregelen die Amsterdam moet nemen te helpen richting 
een nieuwe baan; 

• Hierbij de vakbonden, werkgevers en andere relevante partijen te betrekken, 
bijvoorbeeld via het House of  Skills;  

• Dit te /erwerken bij de plannen voor een Amsterdamse Green New Deal. 

De leden van e gemeenteraad 
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Gemeente Amsterdam 
Gemeenteraad 
Gemeenteblad 

Motie 

Jaar 	 2019 

Afdeling 	 1 

Nummer 

Publicatiedatum 	
( Ingekomen onder 

Ingekomen op 

Behandeld op 
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Onderwerp 

Motie van de leden Ernsting, Vroege, Boutkan en Bakker inzake meerjarig volgen 
projecten, aanvragen en prioriteiten Stedelijk Mobiliteitsfonds (SMF) en programma 
Stadsbehoud 

Aan de gemeenteraad 

Ondergetekenden hebben de eer voor te stellen: 

De raad, 

Gehoord de discussie over de begroting 2020. 

Constaterende dat: 
- In de zoektocht naar financiering voor aanpak bruggen en kades besparingen 

zijn gevonden op lopende en nieuwe projecten en aanvragen met behulp van 
alle stadsdelen 

Overwegende dat: 
- Er altijd meer aanvragen zullen zijn dan middelen 
- Er per begrotingsjaar prioriteiten zullen worden gesteld en wat het ene jaar 

geen prioriteit is, dat het volgende jaar wel kan worden 
- Daartoe een rationele stadsbrede systematiek in aanbouw is 
- Er meerdere financieringsbronnen en werkvormen voor verbeteringen in de 

openbare ruimte zijn dan alleen het SMF en herinrichtingsprojecten, zoals 
bijvoorbeeld ook het programma Stadsbehoud 

- Het de transparantie ten goede zou komen als de raad en het publiek kunnen 
volgen of en hoe prioriteitsaanvragen die niet worden toegekend toch gevolgd 
kunnen blijven worden voor een volgend begrotingsjaar 

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders: 

Bij of voorafgaand aan de Voorjaarsnota en Begroting inzichtelijke totaaloverzichten 
te leveren, bijvoorbeeld middels een interactieve kaart, van lopende, toegewezen én 
(voorlopig) niet toegewezen werken in de openbare ruimte zoals herinrichtingen en 
(groot) onderhoudsprojecten in de verschillende financieringsvormen, waaronder het 
SMF, het programma Stadsbehoud en andere. 
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Het lid / De leden van de 	eenteraad 

Z.D. Ernsting 
J.S.A. Vroege 
D.F. Boutkan 
T. Bakker 
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