
Choho legt het uit – maar leuker kan hij het niet maken 
De adviescommissies in het nieuwe bestuurlijk stelsel 
 
 De gemeente organiseerde op 30 oktober een informatie bijeenkomst voor ieder die zich ooit 
geïnteresseerd had getoond in het nieuwe bestuurlijke stelsel. Het leverde een kleine veertig 
aanwezigen op. Wethouder Choho (D66) was feitelijk de gastheer. Doel: informatie geven over de 
stadsdeelcommissies. Extra doel: mensen enthousiast maken om zich verkiesbaar te stellen. Choho 
wijdde er zijn openingswoord aan: ‘deze avond is geslaagd als die maakt dat meer mensen zich 
verkiesbaar zullen gaan stellen’. Even een peiling: hoeveel mensen overwegen zich verkiesbaar te 
stellen? Een stuk of 10 handen gingen voorzichtig omhoog.  

Choho gaf een introductie op het nieuwe stelsel. Stadsdelen worden belangrijker dan ooit. 
Gebiedsplannen leidend. Hoe werkt het? We kiezen een gemeenteraad, en het nieuwe college 
benoemt later per stadsdeel 3 bestuurders.  We kiezen ook de stadsdeelcommissies.  4 personen per 
‘gebied’, het verschilt per stadsdeel:  2 of 3 of 4 gebieden, dus dat betekent 8, 12, of 16 mensen in de 
stadsdeelcommissie. Jij kan je verkiesbaar stellen. Jij kan zorgen dat wat jij belangrijk vindt op de 
agenda van de Raad komt. Jij geeft advies aan de stadsdeel bestuurders. Jij kan, samen met de 
anderen, bereiken wat je wilt. Vragen? Ja, inderdaad, je moet zelf zorgen dat je verkozen wordt. Je 
moet zelf een lijst maken, dat kan een lijst van 1 persoon zijn , en dan moet je zelf campagne voeren. 
Ja, inderdaad, politieke partijen kunnen ook lijsten opstellen. Mensen met heel verschillende 
belangen samen in de commissie? Ja, dan kan. Hoe dat dan gaat? Gewoon democratisch.  De 
meerderheid beslist. Dus ook in de stadsdeelcommissie kunnen mijn belangen en ideeën gewoon 3 
tegen 5 worden weggestemd? En komt de adviescommissie, de stem van de bewoners, dan dus met 
een advies waar ik me niet in kan vinden? Ja, dan kan, want het is een democratisch proces.  

Na twee volgende sprekers, D66 dames, beiden actief in het bestuur in West, die de toehoorders 
warm probeerden te maken voor werken op stadsdeelnivo (“je moet vaak heel erg interessante 
afwegingen maken”), kwam de praktische informatie. Hoe moet dat, als je je verkiesbaar wilt stellen? 
Lijst inschrijven, registratie, formulieren, data, deadlines en verdere voorwaarden. Vragen? Nee, zegt 
Choho, er is geen budget om individuele bewoners te steunen bij de verkiezingscampagne. Ook niet 
een filmpje op de website van de gemeente waar alle kandidaten zich kunnen presenteren? Ook niet 
bv mogelijkheid om met korting ergens folders of materiaal te laten drukken, of op een andere 
manier enige steun? Nee, dat moet u zelf regelen en betalen.  

Verder vragen of opmerkingen? Ja. Een van de aanwezigen verwoordt de algemeen opkomende 
onvrede. Allemaal mooi bedacht maar dit wordt niks. De politieke partijen doen mee met 
kandidatenlijsten en natuurlijk hebben die veel meer middelen, meer organisatie meer structuur. De 
kans dat partijloze burgers verkozen gaan worden lijkt nul. Net als destijds bij de 
bestuurscommissies. Nu zullen de nieuwe stadsdeelcommissies dus gewoon de volgende 
bestuurscommissies worden, vertegenwoordigers vanuit politieke partijen, maar alleen met veel 
minder macht, geld en mogelijkheden dan in het huidige systeem. Dus is er uit de buurt straks niet 
meer maar minder invloed op stadsdeelnivo, en is de gedachte van directe burgerparticipatie 
gewoon een dode mus. Applaus in de zaal.  
Choho denkt dat gebrek aan budget niet zo erg is. Hij benadrukt dat politici tegenwoordig zo 
impopulair zijn dat je als niet-politicus best veel kans maakt. Het argument maakt niet veel indruk.  

Aan het eind wordt op uitdrukkelijk verzoek van een van de aanwezigen nogmaals een peiling 
gehouden. Hoeveel mensen overwegen zich verkiesbaar te stellen? Twee handen. 



Wat is de les van deze avond?  Dat je als verstandige actieve burger hier niet aan mee moet doen. 
Maar laten we moed houden. We blijven gewoon actie voeren binnen onze buurt, met ons eigen 
platform, vereniging of actiegroep. Blijf opkomen voor je eigen belangen. Benader straks de raad, de 
stadsdeelbestuurders en de gebiedscoördinatoren, net als altijd. En praat ook af en toe even met die 
mensen die met zoveel goede bedoelingen wel in deze moeizame stadsdeelcommissies zijn gaan 
zitten, want dat vinden ze vast fijn. We komen die komende vier jaar wel door. En heus, daarna 
krijgen we vast wel weer een ander systeem. 
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