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Gemeenteraadsverkiezingen

Op 21 maart 2018 kiezen de bewoners van Amsterdam een nieuw 

bestuur voor de stad. Bewoners kiezen een kandidaat voor de 

gemeenteraad van Amsterdam én een kandidaat voor de 

stadsdeelcommissie. De kandidaat voor de stadsdeelcommissie is een 

buurtbewoner die een woongebied vertegenwoordigt.

Bestuurlijk stelsel 2018-2022

In 2018 verandert het bestuurlijk stelsel van de gemeente 

Amsterdam. In het nieuwe bestuurlijk stelsel blijven de zeven 

stadsdelen bestaan met een eigen dagelijks bestuur, met eigen taken 

en bevoegdheden. Daarnaast kunnen Amsterdammers het dagelijks 

bestuur adviseren via de stadsdeelcommissie.

Dagelijks bestuur stadsdelen

Het dagelijks bestuur van de stadsdelen wordt na de 

gemeenteraadsverkiezingen benoemd door het college van 

burgemeester en wethouders. Hoe het college de leden van deze 

besturen kiest, wordt na de verkiezingen bekend. Het dagelijks 

bestuur van elk stadsdeel bestaat straks uit drie leden.

www.amsterdam.nl



Stadsdeelcommissies

Om de belangen van Amsterdammers op lokaal niveau te behartigen, 

wordt in elk stadsdeel een stadsdeelcommissie ingesteld. Bewoners 

die belangstelling hebben voor een plek in de stadsdeelcommissie 

kunnen zich hiervoor aanmelden.

• Per woongebied in het stadsdeel nemen minimaal vier en 

maximaal zes bewoners deel aan de stadsdeelcommissie. 

• Het aantal commissieleden is per stadsdeel als volgt: 

Centrum (8 leden), Noord en Zuidoost (elk 12 leden), Zuid 

(13 leden) en Nieuw-West en Oost (elk 16 leden). 

Wat doet de stadsdeelcommissie?

De stadsdeelcommissie geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het 

dagelijks bestuur. Dit advies is zwaarwegend. Daarnaast kan de 

stadsdeelcommissie onderwerpen op de agenda van de gemeenteraad 

zetten.

• Meer over de stadsdeelcommissie

U wilt meedoen

Alle Amsterdammers van 18 jaar en ouder kunnen meedoen aan de 

verkiezingen op 21 maart 2018 en zich verkiesbaar stellen. Een 

bewoner die zich verkiesbaar stelt voor de stadsdeelcommissie hoeft 

geen lid te zijn van een politieke partij. Dit mag wel.

Dit zijn de voorwaarden om mee te doen:

• U woont in het gebied waarvoor u zich verkiesbaar stelt. 

Woont u (nog) niet in het gebied, dan moet u een verklaring 

van voorgenomen vestiging inleveren. 

• Komt u van buiten de EU? Dan moet u minimaal drie jaar 

onafgebroken in Nederland wonen en gedurende deze 

periode over een rechtmatig verblijf beschikken. 

• Uw kandidatenlijst bestaat uit minimaal één persoon. 



• U hebt tien ondersteuningsverklaringen van bewoners uit 

uw gebied nodig voor registratie van uw kandidatenlijst. 




