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Geachte dames en heren, 

Het nieuwe bestuurlijk stelsel is behoorlijk ingrijpend, het depolitiseert de besluitvorming over de 

wijze waarop buurten en stadsdelen worden ingericht en beheert. Ook is er sprake van een 

centralisatie van bestuur met minder autonomie op gebiedsniveau. Wij-Amsterdam, de federatie van 

27 bewonersorganisaties in Amsterdam, zat niet direct te wachten op deze ingreep, maar omdat dit 

inmiddels ten principale besloten is staan we daar verder niet bij stil. Wel willen we aandacht vragen 

voor een aantal punten die vooral vanuit bewonersoogpunt bij de uitwerking van belang zijn. 

 

Bewonersbelang terug op 1 

Bij het inrichten van een bestuurlijk stelsel spelen natuurlijk veel factoren een rol. Mogelijk de 

belangrijkste factor is toch wel dat de opzet van het stelsel en het gedrag van de verschillende actoren 

borgen dat de belangen van de bewoners goed behartigd worden. In een stad als Amsterdam met veel 

bedrijven en ook heel veel bezoekers gebeurt dit niet vanzelf. Bedrijven hebben via een stevige lobby 

een te grote vinger in de pap, de enorme bezoekersaantallen vragen veel aandacht en de burgers 

moeten door veel inzet in hun vrije tijd maar zien gehoord te worden. Ondanks het feit dat het bestuur 

gekozen is door de inwoners vormt dit bewonersbelang te vaak een sluitstuk. Eerlijk gezegd kunnen wij 

niet overzien of de nieuwe structuur betere voorwaarden schept voor het recht doen aan 

bewonersbelangen. Er is weinig concreets opgenomen over bewonersparticipatie en inspraak. Het is 

hoe dan ook van groot belang dat de actoren in de nieuwe opzet dit hoge prioriteit geven. Het 

stadsbestuur, dat nu de eindverantwoordelijkheid naar zich toetrekt zal dan ook hoge eisen moeten 

stellen aan hetgeen de door hen benoemde dagelijkse besturen op dit vlak moeten presteren. Het is 

begrijpelijk vanuit het benodigde maatwerk per stadsdeel dat het wordt overgelaten aan de dagelijks 

besturen om dit in te vullen, maar aan tempo en de kwaliteit moeten door college en raad vooraf 

duidelijke eisen gesteld worden. De opdracht die de dagelijkse besturen meekrijgen moeten wat dat 
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betreft specifiek en tijdgebonden zijn. Het gaat hierbij om directe betrokkenheid van bewoners in een 

zo vroeg mogelijk stadium van voorbereiding van beleid, maar ook om een voortdurend bewustzijn bij 

de gemeentelijke actoren (ambtenaren en bestuurders) van de effecten op bewoners van operationele 

ingrepen en te beoordelen vergunningaanvragen. In dit verband hebben we het college al de suggestie 

gedaan een Bewoners Effect Rapportage te ontwikkelen1. Die rapportage dwingt af dat de 

bewonersbelangen serieus en actief in kaart worden gebracht ook zonder dat er eerst actie wordt 

ondernomen door bewoners en buurtorganisaties. 

 

Wegwijzers beleid en besluitvorming voor burgers 

In het huidige oude stelsel is het voor bewoners heel lastig te bepalen wat de meest effectieve weg is 

om een standpunt naar voren te brengen. De nieuwe structuur is wat dat betreft niet veel 

transparanter. De relaties tussen de organen zijn complex en ambigue en voordat iedereen begrijpt 

hoe het werkt kunnen er al de nodige zaken mis zijn gegaan. Daarom stellen wij voor dat er in elk 

stadsdeel een loket Wegwijs in beleid en besluitvorming komt waar onafhankelijk informatie wordt 

verstrekt en advies wordt gegeven aan bewoners en hun organisaties over hoe ze het beste op kunnen 

komen voor hun belangen. Dit loket mag ook deels digitaal zijn, maar zeker de eerst paar jaar is een 

deskundig persoon die een en ander toelicht noodzakelijk. Het gaat hierbij om toelichting op de 

procedures van beleids- en besluitvorming en participatie initiatieven en niet over inhoudelijke zaken, 

die behoren bij de vakafdelingen en bestuurlijke organen. 

 

Bevorderen van deelname aan Stadsdeelcommissies door niet-politici 

Het is een goede zaak dat ook burgers die geen deel uitmaken van een partij via een één- of 

meerpersoons lijst kunnen deelnemen aan de stadsdeelcommissies. Omdat de communicatie hierover 

niet via de partijen zal verlopen is het noodzakelijk dat hieraan extra veel aandacht wordt gegeven via 

gemeentelijke communicatie. Via een handzaam overzicht in gemeentelijke media en de website, 

maar ook door PR via de kranten en AT5 moet deze optie tijdig breed bekendheid krijgen. 

Tot zover onze aandachtspunten bij de verdere invulling van het nieuwe bestuurlijk stelsel. 

Met vriendelijke groet, 

Wij-Amsterdam  

 

 

Isabelle Blekxtoon Jacob Stroet 

Voorzitter secretaris 

                                                             
1 Onze brief van 8 februari 2017 en de reactie van het College van augustus 2017 


