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21 maart 2018 – verkiezingen in Amsterdam 
 
De Gemeenteraad Amsterdam heeft in 2014 besloten de medezeggenschap in de 
stad en stadsdelen drastisch te veranderen. Er worden vanaf 2018 geen stadsdeel 
bestuurders meer gekozen.                           Daar zijn verschillende meningen over. 
 
De Gemeenteraad Amsterdam heeft in 2016 de Commissie Brenninkmeijer gevraagd 
hoe de stad en stadsdelen in de toekomst ‘bestuurlijk’ in te richten. 
Brenninkmeijer heeft – binnen de kaders die de gemeenteraad heeft gesteld - begin 
2017 een advies uitgebracht: 

 Het huidige stelsel deugt niet; er is een onduidelijk dubbelmandaat tussen 
gemeenteraad en het gekozen stadsdeel bestuur; los dat op door gedelegeerd 
= (politiek) aangewezen dagelijks bestuur 

 Er is onvoldoende betrokkenheid van de Amsterdamse burgers: Zorg ervoor 
dat onafhankelijke bewoners gehoord worden in het nieuwe bestuurlijke bestel 
- Geef onafhankelijke bewoners een stem. 

 
De gemeenteraad heeft daar tot eind november 2017 ‘intern’ over zitten bakkeleien. 
Brenninkmeijer merkt daarover op: “maatschappelijke vraagstukken worden in de 
Stopera vooral gezien als brandstof voor politiek spel”. 
 
Coalitiepartners D66, VVD en SP hebben, ook met steun van PvdA e.a., het 
lijstenstelsel in de stadsdeel verkiezingen gefietst en daarmee de deur wagenwijd 
opengezet voor deelname van politieke partijen. 
Zij hebben zich een instrument verschaft waarmee de oorspronkelijk beoogde 
inspraak van ‘individuele Amsterdammers’ buitenspel kan worden gezet.  
 
* * * * * * * * * 
 
Op 21 maart a.s. mogen de Amsterdamse bewoners kiezen. 

1. De gemeenteraad 
2. Voor een adviescommissie per stadsdeel 
3. in het kader van het referendum ‘sleepwet’. 

Kunt u het volgen? Veel, erg veel Amsterdamse bewoners in ieder geval niet. 
 
De gemeenteraad heeft niet of nauwelijks publieke aandacht gegeven aan de 
bestuurlijke hervorming die op stapel staat. 
De meeste bewoners weten niet wat er staat te gebeuren. 
 
Wat de meeste gevestigde partijen wel hebben gedaan is zichzelf behalve voor de 
gemeenteraad ook verkiesbaar te stellen voor de adviescommissies van ieder 
stadsdeel. 
Geheel tegenstrijdig met het advies van de Commissie Brenninkmeijer. 
 
Indien de Stadsdeelcommissies grotendeels of zelf voor een belangrijk deel uit 
vertegenwoordigers van politieke partijen zou bestaan, is er de facto sprake van een 
gesloten circuit – “wij van WC Eend, adviseren WC Eend”. 
Want let wel …. De Stadsdeelcommissies hebben enkel een adviserende rol. 
De Commissie Brenninkmeijer spreekt over een ‘liefdeloos compromis’ (november 
2017). 
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“Onze aanbevelingen worden totaal genegeerd’ Gemeenteraad – doe het niet” 
 
Goed voorbeeld is het ‘aftrap’ debat afgelopen vrijdag in De Balie. Landelijke 
lijsttrekkers buitelen over elkaar om ‘hun’ gelijk te halen.       Een genante vertoning. 
Waar is de bewoner van Amsterdam gebleven in hun optiek? 
 
Sommigen bestempelen de Stadsdeelcommissies, die de stem van de Amsterdamse 
bewoners zou moeten vertegenwoordigen, nu al als papieren tijger, als tamme 
tandeloze papieren tijgers. 
 
Gelukkig laten een aantal niet politiek gebonden kandidaten of groepen zich niet 
afschrikken door het heilloze gekrakeel van de politieke kopstukken. 
De politieke kopstukken die hun eigen spel, hun eigen belang spelen. Wars van wat 
op straat in Amsterdam Centrum, op de Oostelijke Eilanden, in Nieuw West, Zuid 
Oost of Noord leeft of gebeurt. 
 
Gelukkig hebben een aantal niet politiek gebonden bewoners, individueel of in 
groepen, besloten wel de strijd aan te gaan: 
Wij respecteren het advies van de Commissie Brenninkmeijer. 
Gelukkig zijn er bijvoorbeeld in Amsterdam Centrum West en Centrum Oost, ieder 
circa 5 onafhankelijke kandidaten of groepen, die het gedachtegoed van de 
commissie Brenninkmeijer vorm & inhoud willen geven. 
Ook in andere stadsdelen laten onafhankelijke kandidaten zich gelden. 
 
Gelukkig willen deze niet politiek gebonden bewoners, individueel of in groepen, wel 
degelijk hun tanden laten zien – zij respecteren het advies van de Commissie 
Brenninkmeijer. 
 
De onafhankelijken beogen niet te acteren in plaats van bestaande actieve 
bewonersgroepen - en comités. Zij beogen te acteren naast en vooral in 
samenwerking met bewoners- en buurtgroepen. 
Het feit dat deze persconferentie in samenwerking met d' Oude Stadt georganiseerd 
is, is daar een treffend voorbeeld van. 
 
Handelen wij, de onafhankelijken tegen beter weten in? Vertonen wij Don Quichot 
gedrag? 
Wij rekenen op het gezonde verstand van de Amsterdamse bewoners en van de 
onafhankelijke pers. Landelijk en lokaal. 
 
Met ‘de sleutel van Brenninkmeijer’ gaan wij met open vizier de strijd aan, gaan wij  
ons inzetten voor het belang van vandaag én van morgen van de Amsterdamse 
bewoners. 
Met de ‘sleutel van Brenninkmeijer’ in de hand zullen wij onze stem laten gelden: 
Dat staat wel vast! 
 
Dank voor uw aandacht 




