
Nummer ZD2017-004497 College van burgemeester en wethouders B&W
Directie directie sb

Spoedvoordracht voor de collegevergadering van 04 juli 2017

Gegenereerd: v1.11  1

Portefeuille Bestuurlijk Stelsel (22)

Agendapunt S0

Tekst van openbare besluiten Onderwerp

wordt gepubliceerd Instemmen met het voorstel voor de inrichting van een nieuw bestuurlijk stelsel vanaf 2018
en dit vrij te geven voor inspraak.

Tekst van openbare besluiten Het college van burgemeester en wethouders besluit

wordt gepubliceerd 1. Kennis te nemen van de notitie “Nadere keuzes bij de uitwerking van het
hoofdlijnenbesluit Bestuurlijk stelsel 2018” (bijlage 1) waarin de keuzes zijn opgenomen
aangaande:

a) handelingsruimte van het dagelijks bestuur als verlengd lokaal bestuur;

b) gewicht van het advies van de stadsdeelcommissie;

c) omvang van de gebieden en gebiedsvertegenwoordiging;

d) bestemmingsplanprocedure;

e) participatie, inspraak en controle;

f) versterking van de relatie van de stadsdeelcommissies met de gemeenteraad.

2. In te stemmen met de volgende uitwerking van het hoofdlijnenbesluit Bestuurlijk Stelsel
2018:

a) per stadsdeel wordt door het college een dagelijks bestuur (DB) ingesteld, bestaande uit
3 bestuursleden:

i. de voorzitter van het DB wordt door het college benoemd.

ii. het DB geeft sturing aan de uitvoering van gebiedsagenda en gebiedsplannen en is
bevoegd tot het nemen van uitvoeringsbesluiten conform de huidige verdeling van taken
en bevoegdheden;

iii. het DB is eindverantwoordelijk voor de participatie en de lokale belangenafweging bij
besluitvorming over het stadsdeel of de gebieden in het stadsdeel. Zij werkt hierbij samen
met de stadsdeelcommissies;

iv. het DB krijgt conform het hoofdlijnenbesluit, dezelfde taken en bevoegdheden als de
huidige bestuurscommissie waarbij nu de nadruk komt te liggen op het mandateren van
bevoegdheden. Een aantal algemene bevoegdheden zal worden gedelegeerd. De minister
van BZK zal gevraagd worden naar zijn zienswijze over dit voorstel van het college.

b) per stadsdeel wordt een direct door de burgers gekozen stadsdeelcommissie
ingesteld. Dit is een adviserende commissie voor de lokale verankering en ter versterking
van participatie. De benaming stadsdeelcommissie komt in de plaats van de term
adviescommissie uit het Hoofdlijnenbesluit:
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i. het aantal leden van de stadsdeelcommissie bedraagt minimaal 4 leden per gebied tot
50.000 inwoners; gebieden groter dan 50.000 inwoners krijgen voor elke 10.000 inwoners
daarboven 1 extra lid toegewezen met een maximum van 6 commissieleden;

ii. verkiezingen voor de stadsdeelcommissie worden per gebied georganiseerd;

iii. adviezen van de stadsdeelcommissie zijn zwaarwegend en maken onderdeel uit van de
besluitvorming;

iv. adviezen waartoe bij meerderheid is besloten door de stadsdeelcommissies, passend
binnen stedelijke en budgettaire kaders, worden in beginsel door het dagelijks bestuur
overgenomen. Indien het DB afwijkt van het advies, dient dit te worden gemotiveerd;

v. de stadsdeelcommissie kan agendapunten en initiatieven aandragen bij het DB;

vi. de stadsdeelcommissie is samen met het DB verantwoordelijk voor de participatie en de
lokale belangenafweging;

vii. om recht te doen aan de wens (van een meerderheid) van de gemeenteraad dat
invulling gegeven moet worden  aan zwaarwegend advies vanuit de stadsdelen en
agendering vanuit de stadsdeelcommissies mogelijk is, wordt nader juridisch onderzocht
hoe dit vorm kan krijgen. Hiermee wordt verkend of de onder 3e genoemde mogelijkheid
uitgebreid kan worden.

c) Versterken gebiedsgericht werken waarmee tevens opvolging wordt gegeven aan
de aanbevelingen uit het rekenkamerrapport (Rekenkamerbrief Begrotingscyclus
bestuurscommissies van 17 maart 2017) met als belangrijkste punten:

i. de gemeenteraad krijgt beter inzicht in de gebieden waarbij de adviezen van de
stadsdeelcommissies, op basis van comply or explain, bij de bestuurlijke besluitvorming
worden betrokken;

ii. er komt meer flexibiliteit ten behoeve van het gebiedsgericht werken door uitvoering van
de motie van de leden Roosma en Guldemond. De uitkomsten hiervan worden betrokken
bij de definitieve besluitvorming (na de zomer) over de inrichting van het bestuurlijk stelsel;

iii. meer sturing en focus op gebiedsgericht werken met als aandachtspunt het
wegnemen van de onduidelijkheid in de ambtelijke organisatie en verbeteren van de
samenwerkingscultuur;

iv. de burger krijgt meer inzicht in de voortgang van de activiteiten in stadsdelen via
gebiedsplannen en de gebiedsmonitor. Vanaf de begroting 2019 komt de focus ook meer
te liggen op gebiedsgericht werken (GGW) met een directe koppeling komt tussen de
gebiedscylus en de planning en controlcyclus, om het proces en de besluitvorming beter op
elkaar te laten aansluiten.

v. er komen eenduidiger gebiedsplannen, gebaseerd op de kennis en gebiedsdata die
voorhanden is. Deze worden door de stadsdeelcommissies in samenwerking met de rve’s
en externe partners opgesteld en geven samen een integraal beeld van de gebiedsopgaven
en activiteiten in de stadsdelen. In vorm en opzet zijn deze gelijk, waarmee gebiedsplannen
onderling goed vergelijkbaar zijn. Deze informatie wordt ook visueel ontsloten via de
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gemeentelijke website middels digitale kaarten waarop alle opgaven en activiteiten
zichtbaar worden gemaakt;

vi. de gemeentesecretaris wordt verzocht i t/m v te betrekken bij de doorontwikkeling van
de organisatie en daarmee bij te dragen aan het versterken van de samenwerkingscultuur;

vii. na installatie van Gemeenteraad, College, Dagelijks Bestuurders en
Stadsdeelcommissies wordt een samenwerkingsakkoord opgesteld, waarin afspraken zijn
opgenomen over de samenwerking tussen de verschillende bestuurlijke gremia;

viii. het college geeft de raad in overweging om één aparte raadscommissie in te
stellen voor behandeling van onder andere alle gebiedsplannen en desgewenst
bestemmingsplannen. Deze commissie kan de gebiedsopgaven en lokale inbreng dichter
bij de raad brengen. Dit mede naar aanleiding van de aanbeveling van de rekenkamer.

3. In te stemmen met de verordening (bijlage 2) op het lokaal bestuur en de toelichting
hierop (bijlage 3) met als belangrijke onderdelen:

a) directe relatie dagelijks bestuur en college;

b) verkiezingen stadsdeelcommissie per gebied;

c) rol van stadsdeelcommissie voor de gebieden;

d) directe koppeling tussen planning en -controlcylus en de gebiedscyclus.

e) het aandragen van agendapunten door stadsdeelcommissies aan de raad of een
raadscommissie.

4. In te stemmen met de verordening voorzieningen leden dagelijks bestuur en
staddeelcommissies (bijlage 4). Deze is ten opzichte van de huidige verordening voor de
bestuurscommissies nauwelijks gewijzigd. Alleen de vergoeding voor de leden van de
stadsdeelcommissies is conform het hoofdlijnenbesluit verlaagd.

5. In te stemmen met de bijzondere subsidieverordening ondersteuning
stadsdeelcommissies (bijlage 5). Hierin is de subsidie voor de fracties in de
stadsdeelcommissie voorzien. Ook deze verordening is zoveel mogelijk ongewijzigd. Er en
is alleen duidelijk gemaakt dat niet alleen politieke partijen maar alle groeperingen in de
stadsdeelcommissies subsidie ontvangen. Verder is hierin geregeld dat de subsidies worden
verleend door de raad.

6. In te stemmen met het verkiezingsreglement (bijlage 7), waarin technische voorschriften
voor de verkiezingen zijn opgenomen over de registratie van groeperingen en de
nummering van kandidatenlijsten. Het reglement is, ten opzichte van het huidige
reglement voor de verkiezingen van de bestuurscommissies, zoveel mogelijk ongewijzigd
gebleven. ‘Algemeen bestuur’ is alleen gewijzigd in ‘stadsdeelcommissie’.

7. In te stemmen met de vervolgacties voor versterking van participatieve democratie
en daarmee mede uitvoering te geven aan de motie (nr. 1572) Ten Bruggencate (D66) en
Ruigrok (VVD), en te betrekken bij het plan van aanpak Participatieve Democratie:
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a) een quick scan naar burgerparticipatie en participatieve methoden en instrumenten die
nu al in Amsterdam en daarbuiten op succesvolle manier worden ingezet;

b) een bibliotheek met ervaringen en werkzame participatie-instrumenten welke gebruikt
kunnen worden bij nieuwe participatietrajecten;

c) onderzoek naar een aantal specifieke participatieprojecten om hiervan te leren;

d) versterking van de expertise binnen de Gemeente op het terrein van participatie;

e) ontwikkeling van leeractiviteiten die bijdragen aan verdere versterking van de
participatieve democratie;

f) het opstellen van een plan van aanpak met specifieke versterkingsvoorstellen voor
participatie, waarbij bewoners actief worden betrokken.

8. De bestuurscommissies middels bijgaande brief (bijlage 7) te consulteren op basis van dit
voorstel en tevens voor de conceptverordening op het lokaal bestuur de inspraakprocedure
te starten, lopend van 5 juli tot 6 september 2017.

9. De wethouder te machtigen om de concepten die worden vrijgegeven voor
consultatie,inspraak en advies ook ter bespreking en kennisname toe te zenden aan de
commissie AZ (bijlage 8).

Reden spoed

Collegeprioriteit

Kernboodschap

Het college heeft na vaststelling van het hoofdlijnenbesluit een voorstel voor de inrichting
van het nieuwe bestuurlijk stelsel uitgewerkt . Het college nodigt de Amsterdammers uit
om te reageren op deze uitwerking van het hoofdlijnenbesluit door het vrij te geven voor
inspraak voordat hierover definitief wordt besloten.

Bestuurlijke achtergrond

Bij de invoering van het bestuurlijk stelsel in 2013 is besloten het stelsel in 2016 te
evalueren. Op 15 juli 2016 heeft de commissie-Brenninkmeijer haar evaluatierapport
‘Amsterdam 2020’ openbaar gemaakt. Naar aanleiding van de door de commissie-
Brenninkmeijer, gesignaleerde knelpunten in de werking van het huidige
stelsel(dubbelmandaat, naar binnen gerichte bestuurscultuur, onvoldoende aansluiting
beleid op gebiedsbelangen) is in de gemeenteraadvergadering van 15 februari besloten om
de gebiedsgerichte aandacht en maatwerk voor buurten en wijken te blijven garanderen
met een toegankelijk lokaal bestuur. Dit wordt bereikt door het bestuurlijk stelsel vanaf
2018 per stadsdeel te laten bestaan uit een door het college benoemd dagelijks bestuur en
een direct gekozen stadsdeelcommissie.
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Met deze voordracht worden de bestuurlijke keuzes ten aanzien van de nadere inrichting
van dit nieuwe bestuurlijk stelsel 2018 voorgelegd inclusief de uitwerking daarvan in o.a. de
verordening op het lokaal bestuur.

Bestuurlijke prioriteit

Heeft relatie met de Evaluatie Bestuurlijk Stelsel: uitwerking van het hoofdlijnen besluit.

Wettelijke grondslag

Gemeentewet, artikel 83

Onderbouwing besluit

Ad 1 – Keuzes bij uitwerking Bestuurlijk Stelsel 2018.

Zie notitie ‘Keuzes bij uitwerking Bestuurlijk Stelsel 2018’ zoals opgenomen in bijlage 1 en de
nadere toelichting onder ad 2. Hierin worden verschillende keuzes bij de uitwerking van het
hoofdlijnenbesluit toegelicht.

Ad 2 – Uitwerking bestuurlijke keuzes bij de inrichting bestuurlijk stelsel 2018.

Ad 2a Dagelijkse besturing stadsdelen

De gekozen bestuurscommissie wordt voor de dagelijkse besturing van de stadsdelen
vervangen door een door het college benoemd dagelijks bestuur (DB). Het dagelijks
bestuur in de stadsdelen neemt taken en bevoegdheden namens het college over. Het DB
geeft binnen de stedelijke en budgettaire kaders uitvoering aan de taken en bevoegdheden
die het college aan hem heeft overgedragen. De stadsdeelcommissies in de stadsdelen
geven het dagelijks bestuur van het stadsdeel zwaarwegend advies over de stedelijke en
lokale ontwikkelingen die hun gebieden raken. Zij agenderen, voeren initiatieven op en
leveren inbreng bij het opstellen van gebiedsplannen. Samen met het DB geven zij invulling
aan de participatietrajecten met bewoners.

Het DB is bevoegd tot het nemen van besluiten over de uitvoering. Dit blijft gelijk aan de
huidige situatie. Als verlengd lokaal bestuur legt het dagelijks bestuur verantwoording
af aan het college over de uitoefening van zijn taken en bevoegdheden. Het college kan,
net zoals nu, ingrijpen in de  besluitvorming in de stadsdelen als deze strijdig is met de
stedelijke en budgettaire kaders.

In het jaar na de verkiezingen stelt het DB voor de gebieden gebiedsagenda’s op voor
4 jaar. Hierin worden de ontwikkelingen, opgaven en kansen voor een gebied in beeld
gebracht. Het DB betrekt daarbij het zwaarwegend advies van de stadsdeelcommissie.
Het DB stelt de gebiedsagenda in concept vast. De definitieve vaststelling gebeurt door de
gemeenteraad. De vertaling naar te behalen maatschappelijke doelen en resultaten vindt
jaarlijks in meerjarig perspectief voor alle 22 gebieden plaats in de gebiedsplannen. Hierin
staat wat het komende jaar de specifieke acties zijn in het desbetreffende gebied, zoals dat
door de gehele ambtelijke organisatie van Amsterdam ten dienste van gemeentebestuur
en stadsdeelbesturen in alle gebieden wordt geleverd. Bij de opzet en besluitvorming van
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het DB over de gebiedsagenda’s en gebiedsplannen heeft de stadsdeelcommissie een
actieve rol. De stadsdeelcommissie haalt inbreng voor de gebiedsagenda’s en –plannen op
en brengt deze in bij het opstellen van gebiedsplannen. Dit advies wordt betrokken bij de
vaststelling door het DB. Binnen de stadsdeelcommissie hebben de leden die aomstig zijn
uit het desbetreffende gebied, een belangrijke rol bij de behandeling van het gebiedsplan.
Het is aan de stadsdeelcommissie om hierin haar eigen werkwijze te bepalen. Gezien de
koppeling tussen gebiedsplannen en begroting dienen de plannen door de raad te worden
vastgesteld. De raad heeft immers het budgetrecht (zie voorts toelichting ad 2c over GGW).

Het DB is het eerste aanspreekpunt voor de stadsdeelcommissie en het vergadert in
principe twee keer in de maand met de stadsdeelcommissie mits de stadsdeelcommissie
hiertoe ook beslist. Het DB informeert de stadsdeelcommissie tijdens deze vergadering
actief over de voornemens en uitvoeringsbesluiten die in voorbereiding zijn. Daarnaast
worden ook de adviezen (in voorbereiding) van de stadsdeelcommissie besproken en
vastgesteld. Wanneer relevant wordt hier ook besloten over de toekenning van subsidies
voor buurtinitiatieven. Het advies van de stadsdeelcommissie aan het bestuur van het
stadsdeel speelt een belangrijke rol in de afwegingen die DB en college maken en de
verdere besluitvorming daarover richting raad. Daarmee krijgt het gebiedsbelang een
zwaarwegend gewicht, vergelijkbaar met de vakinhoudelijke, financiële en juridische
adviezen die worden betrokken bij de besluitvorming. Het DB weegt de adviezen in relatie
tot het stadsdeelbelang en motiveert zichtbaar hoe de adviezen zijn betrokken en geeft aan
waarom deze worden opgevolgd of waarom daarvan wordt afgeweken.

Ondersteuning

De ondersteuning van het DB blijft gelijk. Het DB wordt net als nu direct ondersteund
door een secretaris, bestuursadviseurs en bestuursondersteuners. Het DB kan daarnaast
net als nu per opgave leunen op de ambtelijke organisatie van Amsterdam in den brede,
waarbij thematisch veelal rve medewerkers aan zet zijn en waarbij de gebiedsmanagers een
sleutelrol vervullen als het gaat om overzicht en  samenhang per gebied. De rechtspositie
en vergoeding van de leden van het DB blijven ongewijzigd.

Bevoegdheden

Met het hoofdlijnenbesluit van februari jongstleden is besloten dat de taken en
bevoegdheden van het dagelijks bestuur gelijk blijven. Het DB krijgt in het nieuwe
stelsel dezelfde taken en bevoegdheden die nu aan de bestuurscommissie als geheel zijn
toegekend.Wel zal de nadruk meer komen te liggen op het mandateren van bevoegdheden
aan het DB, waar ze nu nog grotendeels gedelegeerd zijn. Bij mandaat oefent het DB
de bevoegdheden uit namens het college, bij delegatie worden de bevoegdheden
daadwerkelijk overgedragen.

In het  advies van BZK naar aanleiding van het hoofdlijnenbesluit Bestuurlijk Stelsel
2018, is aangegeven dat wezenskenmerk van een bestuurscommissie is dat daaraan
door het instellende bestuursorgaan, in dit geval het college, bevoegdheden worden
gedelegeerd BZK heeft hierover aangegeven dat er geen wettelijke belemmeringen
zijn om aan de bestuurscommissies ook bevoegdheden te mandateren maar dat de te
delegeren bevoegdheden voorop staan. Pas aan de hand van de concrete uitwerking
(uitgewerkte lijst van taken en bevoegdheden waarbij duidelijk is aangegeven wat
daarbinnen wordt gedelegeerd en wat er wordt gemandateerd) kan  beoordeeld worden
of de bevoegdheden zich lenen voor delegatie, wat de betekenis is voor het functioneren
van de bestuurscommissies en hoe de te delegeren bevoegdheden zich verhouden
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tot de bevoegdheden die gemandateerd worden. Het college stelt zoals gezegd voor
om de nadruk te leggen op mandaat. Deze uitwerking  zal voorgelegd worden aan de
minister van BZK voor advies. De uitkomsten hiervan worden betrokken bij de definitieve
besluitvorming over het stelsel.

De correctiemechanismen zijn zowel voor delegatie als voor mandatering hetzelfde. Het
college heeft daartoe instrumenten om bij te sturen. Er worden beleidsregels en stedelijke
kaders vastgesteld waarbinnen het DB opereert en de ruimte heeft om zelfstandig te
handelen en beslissingen te nemen. Het college benoemt en ontslaat de leden van het DB
en kan zonodig besluiten terugdraaien en bevoegdheden terugnemen.

Ad 2b Gekozen stadsdeelcommissies voor gebiedsadvisering

Gebiedsverkiezingen

Er komt met het nieuwe stelsel één stadsdeelcommissie voor het gehele stadsdeel.
Deze is samengesteld uit de gekozen vertegenwoordigers uit de verschillende gebieden
binnen dat stadsdeel. Voorgesteld wordt het aantal vertegenwoordigers per gebied niet
aan elkaar gelijk te stellen maar het aantal leden van de stadsdeelcommissie te bepalen
naar rato van het aantal inwoners per gebied, waarbij wordt uitgegaan van minimaal 4
vertegenwoordigers per gebied tot een bewonersaantal van 50.000. Boven de 50.000
bewoners krijgt het gebied 1 extra lid voor elke 10.000 bewoners met een maximum van 6
commissieleden per gebied. Dat leidt tot circa 93 leden waarvan:

- 6 leden in Oudwest/Baarsjes

- 6 leden in de Pijp- Rivierenbuurt

- 5 leden in oud-Zuid

- 4 leden in de 19 andere gebieden

Iedereen vanaf 18 jaar die woonachtig is in een van de 22 gebieden, kan zich verkiesbaar
stellen als kandidaat voor dat gebied, via lijsten. Om een lijstvermelding te krijgen volstaat
dat er minimaal 1 kandidaat op een lijst staat. Een kandidaat heeft 10 steunverklaringen
nodig van andere bewoners in dat gebied. De stemming voor de stadsdeelcommissies vindt
plaats in de gebieden (gebiedsverkiezingen). De gebieden zijn opgenomen als bijlage bij de
verordening.

Positie stadsdeelcommissie

Een lid van de stadsdeelcommissie heeft als taak om de gebiedsbelangen te
vertegenwoordigen adviezen te geven aan het DB over alle voornemens en ontwikkelingen
die het gebied en het stadsdeel raken. De stadsdeelcommissie brengt zwaarwegende
adviezen uit, die het dagelijks bestuur, het college en de raad betrekken bij de
besluitvorming. Het dagelijks bestuur neemt de adviezen over of geeft met redenen aan
waarom het van het advies afwijkt. Daarmee is de  stadsdeelcommissie een belangrijke
schakel in de besluitvorming.

De leden van de stadsdeelcommissie vertegenwoordigen de bewoners in hun stadsdeel.
Zij hebben een goede verbinding met de gebiedsmanagers, die hen informeren over
de ontwikkelingen in het gebied en de eventuele consequenties van voorgenomen
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besluiten. De stadsdeelcommissie praat met bewoners, ondernemers en maatschappelijke
instellingen en agendeert onderwerpen voor bespreking met het DB en brengt gevraagd
en ongevraagd advies uit. Ook kan zij initiatieven (van bewoners) opvoeren richting
DB. De commissie komt maximaal twee keer per maand bij elkaar voor een formele
vergadering. Het DB schrijft deze formele vergaderingen uit om het gewicht daarvan te
bekrachtigen en als basis voor de vergoeding (zie toelichting ad 4 en financiële paragraaf).
De vergaderingen zijn openbaar. Het dagelijks bestuur sluit bij deze twee vergaderingen
van de stadsdeelcommissie aan mits de stadsdeelcommissie daartoe ook beslist. De
stadsdeelcommissie gaat voorts over haar eigen vergaderingen en kan er ook voor kiezen
deze formele vergadering te gebruiken om een keer zonder het DB te vergaderen.

Tijdens de overlegvergadering met het DB informeert het DB de stadsdeelcommissie
over de voornemens en uitvoeringsbesluiten die in voorbereiding zijn. Daarnaast
worden ook de adviezen (in voorbereiding) van de  stadsdeelcommissie besproken en
vastgesteld. Wanneer relevant wordt in deze vergadering ook besloten over de toekenning
van subsidies voor buurtinitiatieven. Daarnaast kan de stadsdeelcommissie ook zelf
vergaderingen uitschrijven. Het is aan de stadsdeelcommissie om daar vorm en inhoud aan
te geven en te bepalen hoe en in welke samenstelling die vergaderingen plaatsvinden. De
commissie bepaalt zelf de agenda voor de overleggen, met de onderwerpen die zij voor
advies en/of initiatief wil opvoeren en de adviezen die zij aan het DB afgeeft. Als het DB
gevraagd advies over onderwerpen wil betrekken bij zijn afwegingen en besluiten kan het
deze ook agenderen voor deze vergadering. De stadsdeelcommissie bepaalt zelf of zij
hierover ook actief advies uitbrengt. De vertegenwoordigers uit de gebieden die zitting
hebben in de commissie, dragen actief bij aan de totstandkoming van dit advies en nemen
hierin het gebiedsbelang mee.

De stadsdeelcommissie brengt advies uit richting DB. Daarbij is het denkbaar dit advies aan
de stadsdeelcommissie bestaat uit verschillende zienswijzen van de vertegenwoordigers
vanuit de verschillende gebieden of een gezamenlijk advies met een meerderheid in de
commissie.

Wat is dan de routing van adviezen?:

• Als het advies stadsdeelbevoegdheden raakt neemt het DB het advies in beginsel
over. Als het advies niet of deels wordt overgenomen onderbouwt het DB die keuze.

• Als het advies aan stedelijke kaders raakt neemt het DB dit mee in haar advies aan
het college. Het college presenteert in de raadsvoordracht een afweging van de
ingekomen adviezen vanuit de stadsdelen en stuurt de adviezen mee als bijlage. In
de behandeling in de raadscommissie is zo inzichtelijk wat er is geadviseerd door de
stadsdeelcommissies en hoe DB en college daar mee om zijn gegaan.

• Als een advies niet of deels wordt overgenomen door DB of college kan de
stadsdeelcommissie de keuze maken om haar standpunt kenbaar te willen maken
aan de raadscommissie:
• Bij een raadsvoordracht kan dit door een mondelinge toelichting bij het

betreffende agendapunt.
• Bij een niet door het DB overgenomen advies kan dit door een brief bij

de raadscommissie in te dienen als voorgesteld agendapunt. Waarbij de
intentie van het college is om dit soort signalen vanuit stadsdeelcommissies
een eigenstandige plek te geven in de wisselwerking tussen raad en
stadsdeelcommissie. Hoe agendering vanuit de stadsdeelcommissie nader 
juridisch vormgegeven kan worden, wordt nog nader onderzocht. De raad wordt
in ieder geval voorgesteld het reglement van orde zodanig aan te passen dat in
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de agenda van de raadscommissie de door stadsdeelcommissies voorgestelde
agendapunten als aparte rubriek zijn opgenomen opdat ter vergadering
transparant de keuze kan worden gemaakt of en hoe deze behandeld worden.
Pas als de raad hiertoe besluit kan de nu voorliggende verordening in lijn hiermee
aangepast worden. Nu beperkt artikel 36 en de toelichting daarop zich tot de
mogelijkheid om per brief een agendapunt voor te stellen.

Participatie

DB en stadsdeelcommissie zijn verantwoordelijk voor participatie- inzet en het organiseren
van draagvlak van voornemens, plannen en advies. Samen bespreken zij hoe bewoners
worden betrokken. Dit wordt ambtelijke ondersteund vanuit deskundigheid binnen de
stadsdelen zelf. Om dit verder te ontwikkelen wordt er ook een bibliotheek (toolbox)
beschikbaar gesteld, zoals gevraagd in de motie (nr. 1572) Ten Bruggencate (D66) en
Ruigrok (VVD), waarin de ervaringen met  burgerparticipatie en participatieve democratie
worden vastgelegd.

Ondersteuning Stadsdeelcommissie

De ondersteuning van de stadsdeelcommissie blijft gelijk aan de ondersteuning zoals deze
ook voor het huidige algemeen bestuur beschikbaar is. De stadsdeelcommissie wordt
ambtelijk ondersteund om de vergaderingen en de totstandkoming van de adviezen te
begeleiden. In de bijzondere subsidieverordening ondersteuning stadsdeelcommissies
wordt de subsidie voor de fracties in de stadsdeelcommissie voorzien. Deze verordening
is gelijk aan de huidige verordening met dien verstande dat in denieuwe verordening
is opgenomen dat niet alleen politieke partijen maar ook andere groeperingen in de
stadsdeelcommissies deze subsidie ontvangen.

Ad 2 c Gebiedsgericht werken en samenwerkingscultuur

De aanbevelingen hierover van de Rekenkamer (Rekenkamerbrief Begrotingscyclus
bestuurscommissies van 17 maart 2017) worden betrokken bij de uitwerking van het
nieuwe bestuurlijk stelsel en meegenomen in de doorontwikkeling van de gemeentelijke
organisatie (punten i t/m v). Bij de definitieve besluitvorming over het bestuurlijk stelsel
2018, na de zomer 2017 zal het voorstel voor budgetflexibiliteit worden betrokken
(uitvoering motie Roosma en Guldemond).

Zie voorts voor nadere toelichting de notitie “Keuzes bij uitwerking Bestuurlijk Stelsel
2018” (bijlage 1) met als aandachtspunten het gebiedsgericht werken en het versterken
van de samenwerkingscultuur. Vanuit de  organisatieontwikkeling wordt dit ambtelijk
gerealiseerd en bestuurlijk door het samenwerkingsakkoord en het voorstel aan de raad
om een directe verbinding met stadsdeelcommissies vorm te geven met de mogelijkheid
van directe agendering. Daarmee wordt invulling gegeven aan de aanbeveling van de
rekenkamer (Rekenkamerbrief Begrotingscyclus bestuurscommissies van 17 maart 2017)
om er voor te zorgen dat de gemeenteraad een beter inzicht krijgt in de gebieden.

Ad 3 – verordening op het lokaal bestuur en toelichting (bijlage 2 en 3)

In deze verordening is de wijze van samenstelling van de dagelijks besturen, hun werkwijze,
hun taken en bevoegdheden en de verhouding tot het college en de stadsdeelcommissies
geregeld. Voor de stadsdeelcommissies is voorzien in hun verkiezingen, hun taken en
werkwijze en, de verhouding tot het DB en de raad.
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Nadere toelichting wijzigingen in de verordening ten opzichte van huidige verordening:

Algemeen

• Artikel 1: namen van gebieden

Niet alleen de stadsdelen maar ook de gebieden zijn met zoveel woorden genoemd in
artikel 1. Dit in verband met de stempassen voor de verkiezingen.

• Artikel 2 en artikel 23: voorzitter

Met deze artikelen worden de DB’s en stadsdeelcommissies ingesteld. Voor de DB’s geldt
dat het college de leden benoemt en ontslaat. Bij de stadsdeelcommissies is aangegeven
dat er verkiezingen worden gehouden en dat dit per gebied gebeurt. Voor het DB is hierin
bepaald dat het college de voorzitter van het DB aanwijst. Voor de stadsdeelcommissies is
geregeld dat zij hun voorzitter zelf uit hun midden aanwijzen.

• Artikel 5 en 29: reglement van orde

De reglementen van orde worden door de DB’s en stadsdeelcommissies zelf vastgesteld.
In de toelichting staat dat er voor de DB’s en stadsdeelcommissies wel een format wordt
gemaakt zodat ze niet allemaal zelf het wiel hoeven uit te vinden maar ze wel zelf hun
keuzes kunnen maken.

• Artikel 7 en 35: secretaris

De DB’s en de SC’s krijgen een secretaris. Voor de DB’s is dit de stadsdeelsecretaris. Voor
deSC’s wordt een ambtelijke ondersteuner aangewezen.

Dagelijks bestuur

• Artikel 12: advies aan college

Ongewijzigd is dat de DB’s worden betrokken bij de voorbereiding van stedelijke kaders en
zij advies uitbrengen als de stedelijke kaders worden vastgesteld, het college voornemens is
een besluit te nemen dat betrekking heeft op de taken en bevoegdheden van het dagelijks
bestuur of het dagelijks bestuur een rol krijgt in de uitvoering van die kaders. Toegevoegd

is dat de DB’s daarbij op hun beurt weer advies inwinnen bij de stadsdeelcommissies. Het is
aan de stadsdeelcommissies om te bepalen waarover zij dan vervolgens wel en niet advies
uitbrengen. Zo hebben de stadsdeelcommissies de ruimte hun eigen prioriteiten te stellen
en te bepalen waar zij hun tijd voor inzetten.

• Artikel 13 en 18: toelichting DB’s in college en raadscommissie

De DB’s kunnen een door hen uitgebracht advies of genomen besluit, op verzoek
van college of burgemeester, toelichten in de vergaderingen van het college of de
raadscommissies.

• Artikel 15, 16 en 17: correctiemechanismen
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Ook in de nieuwe verordening is in correctiemechanismen voorzien. Het college kan taken
en bevoegdheden terugnemen en kan besluiten van de DB’s schorsen en vernietigen als
die in strijd zijn met het recht of het algemeen stedelijk belang. Omdat de meeste taken en
bevoegdheden worden gedelegeerd, is toegevoegd dat het college in de plaats kan stellen.
Het college kan dan namens en ten laste van een DB een besluit nemen als een DB zijn
taken verwaarloost en nalaat een besluit te nemen dat wel nodig is.

• Artikel 19: advies van de stadsdeelcommissie

Als de DB’s een product in het kader van de gebiedscyclus gaan opstellen of een besluit
willen nemen waarbij een uniforme openbare voorbereidingsprocedure of inspraak aan de
orde is, dan moeten de DB’s met de ’stadsdeelcommissies bespreken hoe burgers bij de
voorbereiding worden betrokken en moeten de stadsdeelcommissies advies kunnen geven.

Daarnaast kunnen de DB’s ook in andere gevallen advies vragen. Dit kan zelfs gaan over
heel concrete besluiten, zoals het verlenen van een vergunning of het verstrekken van een
subsidie. Bijvoorbeeld als het DB verwacht dat er veel weerstand vanuit het stadsdeel of het
gebied zal zijn (denk aan een kapvergunning voor de Anne Frankboom).

• Artikel 20, 21 en 22: financiën DB

De bepalingen inzake de budgetten voor de DB’s zijn aangepast in die zin dat er in de
gebiedscyclus nu aansluiting is gezocht bij de P&C-cyclus. Verder verloopt de rekening en
verantwoording zoals dat nu in de praktijk ook het geval is.

Stadsdeelcommissie

• Artikel 24: verkiezingen

Op de verkiezingen van de SC’s is de Kieswet van overeenkomstige toepassing. Er zijn
echter wel uitzonderingen gemaakt. Daarnaast is het percentage om in aanmerking
te komen voor een restzetel verlaagd. Nu moet je voor een restzetel ten minste 50%
van de kiesdeler halen. Dit is in de nieuwe verordening gewijzigd in 25%. Dit zodat de
kiesdrempel voor de SC’s extra laag is. Verder is ongewijzigd gebleven dat de grens voor
het ingezetenschap is verlaagd. Je kunt dus ook voor de stadsdeelcommissie stemmen en
verkiesbaar zijn als je drie jaar in Nederland woont, in tegenstelling tot de vijf jaar die in de
Kieswet staat.

• Artikel 30: advies en agendering

De stadsdeelcommissies brengen op verzoek van de DB’s advies uit (gevraagd
advies).Daarnaast kunnen zij op onderwerpen voor de vergaderingen met de
DB’s agenderen (ongevraagd advies). Dit is geen initiatiefrecht maar geeft de 
stadsdeelcommissies dus wel het recht ideeën en onderwerpen aan te dragen. Ongevraagd
advies kan ook betrekking hebben op stedelijke taken en bevoegdheden. In de toelichting
staat dat de stadsdeelcommissie zich ook in alle andere gevallen tot de raadscommissie
kan wenden. Dan kan de stadsdeelcommissie gebruik maken van de mogelijkheden
die er zijn om bijvoorbeeld een raadsadres in te dienen of bij de vergaderingen van de
raadscommissie in te spreken

• Artikel 31: ondersteuning buurtinitiatieven
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De stadsdeelcommissies ondersteunen buurtinitiatieven. ZIj kunnen echter niet zelf
hiervoor subsidies verlenen. Geregeld is dan ook dat de raad de budgetten vaststelt en de
DB’s op advies van de stadsdeelcommissies de subsidies verlenen.

• Artikel 32, 33 en 34: vergaderingen SC’s

De stadsdeelcommissies kennen drie typen vergaderingen: plenaire vergaderingen waarbij
de stadsdeelcommissies als geheel samen komen (artikel 32), de overlegvergaderingen met
de DB’s (artikel 33) en de overige vergaderingen (artikel 34). De DB’s schrijven de plenaire
vergaderingen en overlegvergaderingen uit. Dit doen zij buiten de recesperiodes van de
raad zoals ook nu voor de bestuurscommissies geregeld is. Alleen voor de vergaderingen
die de DB’s uitschrijven wordt een vergoeding betaald, met een maximum van twee
vergaderingen per maand. Dit is om te voorkomen dat daarover weer onduidelijkheid
ontstaat, zoals in het verleden is gebeurd. Voor de rest is het aan de stadsdeelcommissies
om vorm en inhoud te geven aan de vergaderingen. In de toelichting is aangegeven dat dit
ook bewonersavonden of vergaderingen per gebied kunnen zijn.

• Artikel 36: toelichting stadsdeelcommissies in raadscommissies

Als in een vergadering van een raadscommissie een onderwerp behandeld wordt
waarover de stadsdeelcommissies advies hebben uitgebracht, waarover de DB’s ten
onrechte geen advies hebben gevraagd of dat naar aanleiding van een initiatief van de
stadsdeelcommissies is geagendeerd, dan kunnen de stadsdeelcommissies de behandeling
in de raadscommissies bijwonen en het standpunt van de stadsdeelcommissies
toelichten. Dit kan zowel op verzoek van de raadscommissie als op verzoek van de
stadsdeelcommissie zelf. Het college vraagt de gemeenteraad om mogelijk te maken
dat  stadsdeelcommissies onderwerpen kunnen agenderen voor raadscommissies.
Zodat in het geval het DB een advies van de stadsdeelcommissie niet overneemt, de
stadsdeelcommissie de gemeenteraad om een oordeel kan vragen. In die gevallen dat
een onderwerp niet in de vergadering van een raadscommissie aan de orde komt, kan
de stadsdeelcommissie het dan alsnog voor de agenda van de raad aandragen. De
stadsdeelcommissie kan onderwerpen voordragen voor bespreking in de gemeenteraad
of het onderwerp aanbieden voor de agenda van de vergadering van de raadscommissie.
De gemeenteraad bepaalt zelf hoe zij hier in haar vergaderingen vorm aan geeft. Als
het onderwerp dan vervolgens in de raadscommissie wordt besproken, kunnen een of
meer leden van de stadsdeelcommissie tijdens die vergadering een toelichting geven.
De toelichting kan zowel op verzoek van de raadscommissie als op verzoek van de
stadsdeelcommissie worden gegeven. Daarmee wordt stadsdelen een regulier agendapunt
in de raadsvergaderingen.

Overgangsrecht

• Artikel 38 tot en met 42: verkiezingen

Er is in de verordening ook in overgangsrecht voorzien. Geregeld is dat de huidige
bestuurscommissies de verkiezingen voor de stadsdeelcommissies organiseren. Dit is
dezelfde werkwijze als in 2014. Verder zijn voorschriften opgenomen om de verkiezingen
van de stadsdeelcommissies zo naadloos mogelijk te laten aansluiten op de verkiezingen
zoals die nu zijn gehouden voor de huidige bestuurscommissies.

• Artikel 43: waarneming voorzitters en dagelijks besturen bestuurscommissies
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De huidige bestuurscommissies treden formeel op 21 maart 2018 af. Het kan echter even
duren voor er een nieuw college is en er nieuwe DB’s kunnen worden benoemd. Daarom
is geregeld dat de huidige voorzitters en dagelijks besturen van de bestuurscommissies
in die periode kunnen optreden als waarnemers en de taken en bevoegdheden van de
nieuwe DB’s uitoefenen. Daarbij is echter wel opgemerkt dat zij geen politiek-gevoelige
beslissingen kunnen nemen en het dagelijks bestuur het oorspronkelijk bevoegde
bestuursorgaan moet betrekken als het om een politiek-gevoelige beslissing gaat. Voor het
geval een DB-lid stopt, is geregeld dat het college vervangers kan benoemen. Het is aan het
college om te bepalen of dat ook nodig is.

Ad 4 – Verordening voorzieningen leden dagelijks bestuur en stadsdeelcommissies
(bijlage 4)

In deze verordening is de rechtspositie van de leden van het dagelijks bestuur en
de stadsdeelcommissies geregeld. De verordening is nauwelijks gewijzigd. Alleen
de vergoeding voor de leden van de stadsdeelcommissies is aangepast conform
hoofdlijnenbesluit. Een lid van de stadsdeelcommissie ontvangt een vergoeding voor het
bijwonen van de vergaderingen van de stadsdeelcommissie die door het dagelijks bestuur
uitgeschreven zijn. Per maand wordt voor maximaal twee vergaderingen een vergoeding
betaald (€ 350,00 per vergadering). De stadsdeelcommissie kan zelf ook vergaderingen
uitschrijven. Hier is geen vergoeding aan gekoppeld.

Ad 5- Bijzondere subsidieverordening ondersteuning stadsdeelcommissies (bijlage 5)

In deze verordening is in de subsidie voor de fracties in de stadsdeelcommissie voorzien.
Ook deze verordening is zoveel mogelijk ongewijzigd. Er is alleen duidelijk gemaakt dat
niet alleen politieke partijen maar alle groeperingen in de stadsdeelcommissies subsidie
ontvangen. Verder is geregeld dat de subsidies worden verleend door de raad. De huidige
bestuurscommissies doen dat nog zelf, maar de stadsdeelcommissies hebben geen
beslissingsbevoegdheid. Bovendien ligt het in verband met het dualisme niet voor de hand
het college of de DB’s dit te laten doen.

Ad 6 – Verkiezingsreglement (bijlage 6)

De inrichting van de verkiezingen voor de stadsdeelcommissies is in grote lijnen gelijk
aan de inrichting van de gemeenteraadsverkiezingen. Zo kan in beginsel worden
aangesloten bij hetgeen op dat punt in de Gemeentewet en de Kieswet is bepaald.
Dit is ook in de verordening opgenomen. In aanvulling op de verordening is er een
verkiezingsreglement. Dit reglement bevat vooral technische voorschriften, zoals
bepalingen over de nummering van de kandidatenlijsten, een bepaling dat groeperingen
die al voor de gemeenteraadsverkiezingen zijn geregistreerd, zich niet apart voor de
verkiezingen voor de stadsdeelcommissie hoeven te registreren en dat de stadsdelen
zelf verantwoordelijk blijven voor de registratie, kandidaatstelling en verwerking van de
verkiezingsuitslagen. De principiële keuzes inzake de verkiezingen hebben een plaats
gekregen in de verordening. In het reglement is dus ook nauwelijks iets gewijzigd. De term
‘algemeen bestuur’ is gewijzigd in ‘stadsdeelcommissie’.

Ad 7 – Versterken participatieve democratie

We zijn gestart met het uitvoeren van een quick scan waarin we onderzoeken welke
methoden en instrumenten op het terrein van participatie nu al in Amsterdam en
daarbuiten worden toegepast. Deze instrumenten gaan we onderbrengen in een
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bibliotheek, die voor iedereen binnen de gemeente is te raadplegen. Door de ervaringen
met burgerparticipatie en participatieve werkwijzen te delen maken we een eerste stap in
het vergroten van de kennis over participatie en potentiële instrumenten.

Daarnaast worden er experimenten uitgevoerd waarin kan worden geoefend met nieuwe
werkwijzen op het terrein van participatie. Zoals het uitvoeren van een lotingexperiment
in Stadsdeel Oost, waarbij bewoners door middel van loting worden betrokken bij de
inrichting van de openbare ruimte; het voeren van socratische gesprekken in Stadsdeel
Centrum, om bewoners meer te betrekken bij de inrichting van een groen gebied; de
Stem van West, waarbij inwoners een idee kunnen agenderen door digitale stemmen
te verzamelen voor hun idee via de website van het Stadsdeel, waardoor het wordt
besproken in het Algemeen bestuur van Stadsdeel West; het bijdragen aan de organisatie
van een Burgertop 250 in Stadsdeel Zuid; maar ook het gebruik van inzichten vanuit
het sociaal ontwerp om met design thinking en context mapping inzicht te krijgen in de
leefwereld en motivatie van bewoners, om op een manier gebruikers gerichte manier onze
participatieprocessen in te richten.

Ondertussen wordt, naast het inventariseren van methoden en instrumenten die
participatie kunnen versterken, ook onderzocht hoe drempels voor participatie kunnen
worden weggenomen. Op dit moment worden er 9 nieuwe experimenten in het kader
van ruimte voor maatschappelijk initiatief, in gang gezet: bovenop de reeds 5 lopende
experimenten, Noorderpark trust, Meevaart Ontwikkelgroep, Jongerenwerk met nieuwe
buurtpartijen, Lucas Community en CareBnB. Doel van deze experimenten is om drempels
voor participatie op te sporen en deze waar mogelijk weg te nemen.

Dit alles is erop gericht om de stadsdeelcommissies bij hun start zowel qua methoden en
instrumenten als ook qua drempels en kaders een vliegende start te kunnen geven.

Naast de ambtelijke ondersteuning die de DB leden en stadsdeelcommissieleden krijgen
in de vorm van een secretaris, wordt het lokale bestuur op het terrein van participatie
ondersteund door het gebiedsteam. Om dit te versterken wordt ingezet op verdere
expertise-ontwikkeling, onder meer door training en opleiding en de inzet van specifieke
participatie-expertise. Om versnelling aan te brengen in de uitwerking van de verschillende
voorstellen wordt een ( tijdelijke) ambtelijke Taskforce participatie gestart. Hierin wordt
de huidige beschikbare kennis binnen de gemeente gebundeld. Het Plan van Aanpak
burgerparticipatie en participatieve democratie wordt met de uitwerking van de voorstellen
en specifieke aanbevelingen in het najaar gepresenteerd. Hierin wordt ook de inzet van
middelen zoals opgenomen in de VJN 2017 meegenomen (zie ook financiële toelichting)

Ad 8 – Consultatie bestuurscommissies en start inspraakprocedure voor
Amsterdammers (bijlage 7)

Voorgesteld wordt om de bestuurscommissies na besluitvorming in BenW te informeren
middels bijgaande brief (bijlage 7), over het voorstel voor nadere inrichting van het
bestuurlijk stelsel 2018 en hen uit te nodigen voor consultatie. Daarna worden de stukken
voor inspraak vrijgegeven en zowel digitaal als analoog aangekondigd via de gemeentelijke
website, een advertentie in het Parool en de gemeentekrant ‘Amsterdam’. Amsterdammers
kunnen reageren op het voorstel voor inrichting van het nieuwe bestuurlijke stelsel en de
verordening op het lokale bestuur via  bestuurlijkstelsel@amsterdam.nl of per post ter
attentie van Bestuurlijk Stelsel 2018, Amstel 1, 1011 PN, Amsterdam.
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De inspraak loopt van 5 juli tot 6 september. Daarmee wordt voldaan aan de wettelijke
termijn, waarbij de weken die in de zomervakantie vallen hierin dan voor 50% meetellen.

Op basis van de consultatie en inspraakreacties wordt de nota van beantwoording
opgesteld en definitieve besluitvorming over het bestuurlijk stelsel voorgelegd aan college
en gemeenteraad.

Ad 9 –Informeren cie AZ (bijlage 8)

Met dit besluit machtigt het college de wethouder tot het versturen van een brief aan de
raadscommissie AZ om hen te informeren over dit voorstel.

Financiële onderbouwing

Overige toelichting:

Reguliere middelen

Vergoeding DB en leden stadsdeelcommissie

Met de vaststelling van het hoofdlijnenbesluit 2018 is bepaald dat de vergoeding voor de 21
DB-leden gelijk blijft. Het aantal leden van stadsdeelcommissies wordt 93. Zij krijgen een
vergoeding die conform de wettelijke mogelijkheden (artikel 84 gemeentewet) gebaseerd
is op een vergoeding per vergadering, maar die ook bedoeld is voor het voorbereidende
werk. Met het hoofdlijnenbesluit is bepaald dat deze vergoeding € 700 per maand wordt
voor leden van stadsdeelcommissies. De middelen die nu beschikbaar zijn voor de leden
van het algemeen bestuur van de bestuurscommissies, blijven beschikbaar voor de
vergoeding en ondersteuning van de stadsdeelcommissies.

Ondersteuning DB en stadsdeelcommissie

De ondersteuningsbudgetten voor het DB blijven ongewijzigd. Daarbij wordt
uitgegaan van een budget voor een ambtelijk secretaris en voor communicatie en
bedrijfsvoering. Bovendien is er een ondersteuningsbudget om het functioneren van de
stadsdeelcommissie mogelijk te maken. Elk DB beschikt over financiële mogelijkheden om
buurtinitiatieven te faciliteren, gelijk aan de mogelijkheden binnen het huidige bestuurlijke
stelsel.

Onderdeel van Voorjaarsnota 2017

Activeren bewoners voor stadsdeelcommissie

Voor de voorlichting in de aanloop naar de verkiezingen voor de stadsdeelcommissies
komt in 2017 en 2018 € 0,3 miljoen beschikbaar. Dit bedrag is bedoeld om bewoners te
activeren om mee te doen en zich voor hun gebied verkiesbaar te stellen als kandidaat voor
de stadsdeelcommissie.

Inrichting naar verkiezingen per gebied

De gemeenteraadsverkiezingen zullen in 2018 duurder worden als gevolg van het
raadsbesluit inzake het nieuwe bestuurlijke stelsel (€ 0,5 miljoen), zoals al werd vermeld
in het hoofdlijnenbesluit. De kosten hebben betrekking op het inrichten van extra



Portefeuille Bestuurlijk Stelsel (22) Gemeente Amsterdam

Agendapunt S0 College van burgemeester en wethouders

Spoedvoordracht voor de collegevergadering van 04 juli 2017

B&W

Gegenereerd: v1.11  16

stembureaus (omdat de huidige indeling niet is gericht op de gebieden), het ontwerpen
en installeren van ICT voorzieningen voor het verwerken van de verkiezingen van
de stadsdeelcommissies per gebied, het drukken van stembiljetten per gebied, de
communicatie richting burgers (informeren over nieuwe verkiezing) en het opleiden en
instrueren van (extra) leden van de stembureaus.

Versterken participatieve democratie

Om de participatieve democratie te versterken en het instrumentarium uit te breiden
en te vernieuwen wordt in 2017 € 0,35 miljoen en vanaf 2018 € 0,7 miljoen structureel
ingezet. Deze middelen worden betrokken bij het plan van aanpak plan waarbij de ingezet
is gericht op meer ruimte voor experimenten en ruimte voor de burger. Hiermee wordt
zoals eerder opgemerkt uitvoering gegeven aan de motie (nr. 1572) van de raadsleden
mevrouw Ten Bruggencate en mevrouw Ruigrok, waarin wordt gevraagd om een toolbox
voor democratische participatie.

Conclusie:

De genoemde beslispunten in de voordracht hebben geen financiële consequenties.

Communicatie

Binnen de gemeente Opnemen op de besluitenlijst
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Buiten de gemeente

De stukken worden voor inspraak vrijgegeven en zowel digitaal als analoog aangekondigd
via de gemeentelijke website, een advertentie in het Parool en de gemeentekrant
‘Amsterdam’. Amsterdammers kunnen reageren op het voorstel voor inrichting
van het nieuwe bestuurlijke stelsel en de verordening op het lokale bestuur via
bestuurlijkstelsel@amsterdam.nl of per post ter attentie van Bestuurlijk Stelsel 2018,
Amstel 1, 1011 PN, Amsterdam. De inspraak loopt van 5 juli tot 6 september.

Stukken

Registratienr. Naam

AD2017-039800 College van B&W Voordracht (pdf)

AD2017-039802 College van B&W Voordracht (pdf)

AD2017-039804 College van B&W Advies (pdf)

AD2017-039805 02. Verordening op het lokaal bestuur versie 30 juni 2017.docx (msw12)

AD2017-039806
07. TER ONDERTEKENING: Brief Bestuurscommissies Bestuurlijk Stelsel.docx

(msw12)

AD2017-039807 01. Nadere keuzes uitwerking BS2018 30 juni 2017 (1).docx (msw12)

AD2017-039808 08.TER ONDERTEKENING Brief commissie AZ Bestuurlijk Stelsel.docx (msw12)

AD2017-039809 06. Verkiezingsreglement v09062017.doc (msw8)

AD2017-039810
05. Bijzondere subsidieverordening fractieondersteuning stadsdeelcommissies

v09062017.docx (msw12)

AD2017-039811
03. Toelichting op de Verordening op het lokaal bestuur versie 30 juni 2017.docx

(msw12)

AD2017-039812 7.1 schema_bestuur_5 (2).pdf (pdf)

AD2017-039813
04. Verordening voorzieningen leden dagelijks bestuur en stadsdeelcommissies

v09062017.docx (msw12)

Behandelend ambtenaar (naam, telefoonnummer en e-mailadres)

Claudia Kleisterlee (Bestuursadvisering), c.kleisterlee@amsterdam.nl

Jurien Korzelius, j.korzelius@amsterdam.nl (DJZ)

Carlijn Strengers, c.strengers@amsterdam.nl (DJZ)

Besluit college van burgemeester en wethouders


