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Dames en heren politici, 

De rijkoverheid beijvert, dat de zg 4e helix – de burger – nauwer moet worden betrokken bij het 

beleid. Dit vinden wij niet terug in uw voorstel. Het besluit in de gemeenteraad werd hoofdzakelijk 

besproken en besloten binnen het college en raad, maar bleef grotendeels onbekend bij de 

Amsterdammers. Er was geen unanieme meerderheid van de raad, die met dit voorstel instemde. Er 

ligt nu een onvolledig besluit, dat in grote haast wordt uitgevoerd. 

Naar de roep in verschenen publicaties vanuit Brussel, Den Haag en de lokale overheid om de 

burgers meer te betrekken wordt niet naar geluisterd. Waar is de zorg voor bottom up initiatieven en 

participatie democratie? Burgerparticipatie dient expliciet opgenomen te worden in het nieuwe 

stelsel. 

Het centrum met 80.000 bewoners krijgt een adviescommissie van 8 leden, terwijl in dit stadsdeel de 

meeste zaken spelen. Elke twee weken een vergadering bij nu elke week met 13 leden. De genoemde 

vergoeding van € 350,00 per vergadering met het DB, d.w.z. niet zonder DB voor onderling overleg, 

noch voor een bezoek op locatie, zou de gemeente zich voor dienen te schamen. De vergoeding zou 

toch ministens het minimum loon dienen te bedragen. Hoe kan men kwaliteit krijgen met zo weinig 

commissieleden en zo’n slechte honorering? 

Positie van de stadsdeelcommissie 
Het advies van de stadsdeelcommissie is zwaarwegend. Het begrip van zwaarwegend is niet 

omschreven. De adviezen met meerderheid door de stadsdeelcommissie aangenomen zouden door 

DB overgenomen dienen te worden. 

De stadsdeelcommissie dient te bestaan uit niet-politici. Hoe wordt dit voorkomen? 

DB wordt benoemd door het college. Beter zou zijn als het DB door de adviescommissie wordt 

gekozen. Bovendien horen de DB leden in het stadsdeel te wonen. 

Er zou maandelijks een spreekuur van het DB voor bewoners dienen te worden ingesteld.  

Welke middelen hebben de stadsdeelcommissies om draagvlak van hun adviezen inzichtelijk te 

maken?  

Wat bedraagt de subsidie ter ondersteuning van de stadsdeelcommissie? 

Hoe worden bewoners geactiveerd om aan de verkiezingen deel te nemen?  

Hoe kan je voorkomen, dat de afgevaardigden van politieke partijen gekozen worden voor de 

stadsdeelcommissies?  Kandidaten zouden hiertoe voor de verkiezing een profiel moeten publiceren, 

inclusief vermelding van hun lidmaatschap van een politieke partij. 

Gezien de grote onduidelijkheid en de beknotting van de rechten van de burger in het geboden 

stelsel hoop ik van harte dat het Ministerie van Binnenlandse dit voorstel zal afwijzen. 

Met vriendelijke groet, 
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