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19 augustus 2014 

I.v.m. de planning (jaarplancyclus) is de urgentie van behandeling hoog 

Bestuurlijke samenvatting 

 

Op 17 juni is het Plan van Aanpak voor de jaarplannen 2015 in het AB behandeld. 

Daarin staat beschreven dat er per gebied zogenoemde ‘bouwstenen’ worden 

opgesteld. Deze bouwstenen vormen de basis voor de jaarplannen en bevatten een 

schematische inventarisatie van de geplande activiteiten en maatregelen waarbij het 

stadsdeel een rol speelt. Het zijn stuk voor stuk acties waaraan belangrijke opgaven 

ten grondslag liggen en die in de meeste gevallen direct kunnen worden verbonden 

met de speerpunten uit het bestuursakkoord voor Centrum. De bouwstenen zijn mede 

dankzij signalen uit de buurt en uitvoerig overleg met verschillende directies tot stand 

gekomen. Naast buurtbijeenkomsten is er ook online geënquêteerd onder bewoners, 

ondernemers en bezoekers. Dit heeft geresulteerd in 1.149 ingevulde enquêtes.  

 

Er wordt in de bouwstenen een onderscheid gemaakt tussen de algemene opgaven 

die gelden voor heel Centrum en de gebiedspecifieke opgaven. Omdat deze 

gebiedspecifieke opgaven in de meeste gevallen vragen om een bijzondere inzet  van 

middelen zijn deze met globale locatieaanduiding ondergebracht in een kaart die ter 

illustratie bij buurtgerichte paragraaf voor de buurtbegroting is gevoegd. De korte 

omschrijving van de belangrijkste opgaven in de buurtgerichte paragraaf is 

vooruitlopend op de uiteindelijke formulering in de jaarplannen en daarmee enigszins 

indicatief.  

 

Door al in de bouwstenen aan te sturen op het benoemen van concrete acties wordt 

tegemoet gekomen aan de punten uit de aangenomen motie van de heer Noyon 

(PvdA), waarin wordt gesteld dat de acties en maatregelen in de jaarplannen 

concreter moeten worden beschreven dan in 2014.  

 

Van het AB wordt gevraagd kennis te nemen van de bijgevoegde bouwstenen en 

daarbij aan te geven of er nog iets in deze documenten ontbreekt. Ieder AB-lid kan 

dan wellicht vanuit zijn of haar eigen expertise input leveren over een bepaald gebied 

en/of onderwerp. Begin oktober worden de conceptversies in de meningsvormende 

vergadering van het AB besproken en in november worden de definitieve versies ter 

besluitvorming aan het AB voorgelegd. 

 

Meegezonden stukken - Bouwstenen voor jaarplan 2015 - Gebied 1011 

- Bouwstenen voor jaarplan 2015 - Gebied 1012 

- Bouwstenen voor jaarplan 2015 - Gebied Zuid 

- Bouwstenen voor jaarplan 2015 - Gebied Oost 

- Bouwstenen voor jaarplan 2015 - Gebied West 



 

 Gemeente Amsterdam 
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- Concept Buurtgerichte paragraaf voor in de buurtbegroting 2015 

- Planning jaarplanproductie 2015 

  

Wijze van voorbereiding - Alle punten uit de bouwstenen zijn in overeenstemming met de betrokken 

directies tot stand gekomen; 

- Buurtbewoners, ondernemers en straatmanagers zijn actief betrokken bij het 

opstellen van de bouwstenen die de basis vormen voor de jaarplannen; 

- Het Plan van Aanpak voor de jaarplannen 2015 is op 17 juni 2014 behandeld 

door het AB. 
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