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Stadsdeelcommissies  

 

 Datum 7 apri 2020 
 Ons kenmerk  
 Uw kenmerk GrootWassink/EMOSDW 
 Behandeld door  
 Kopie aan Dagelijk Bestuur van ieder stadsdeel 
 Bijlage(n) geen  
   
 Onderwerp Stadsdeelvergaderingen  
   
   

Een routebeschrijving vindt u op amsterdam.nl 

Geachte leden van de stadsdeelcommissies, 
 
Zoals ook jullie hebben gemerkt hebben we in een aantal weken flinke stappen 
vooruitgezet op het vlak van digitaal vergaderen, nu wij door de maatregelen om 
verspreiding van het Corona-virus te voorkomen, niet meer fysiek bijeen kunnen 
komen.  Twee weken geleden hebben alle stadsdeelcommissies voor de eerste keer 
digitaal vergaderd.  Ik heb begrepen dat de vergaderingen positief zijn verlopen.  
 
In de afgelopen twee weken is er meer duidelijkheid gekomen over de wijze waarop 
deze vergaderingen gehouden kunnen worden. 
Zo is er sinds vorige week de tijdelijke wet digitale beraadslagen voor o.a. gemeenten 
in aantocht. Deze wet is gericht op gemeenteraden en gekoppeld aan de 
mogelijkheden rond (digitale) besluitvorming. De stadsdeelcommissie is een 
commissie in de zin van artikel 84 van de Gemeentewet en niet artikel 83, waar de 
tijdelijke wet ook op van toepassing is, en vallen daarmee niet onder deze tijdelijke 
wet. 
 
De stadsdeelcommissies hebben echter wel een zwaarwegende adviserende rol in het 
besluitvormingsproces van de Gemeente Amsterdam. Het is van belang dat dit proces 
door blijft gaan. Daarbij is het uitgangspunt dat de stadsdeelcommissies de lijn van de 
raad volgen.   
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Dat alles geleid tot de volgende afspraken met betrekking tot de vergaderstructuur: 
1. de stadsdeelcommissies vergaderen alleen als er een of meerdere gevraagde 

adviezen zijn geagendeerd 
2. de stadsdeelcommissies zijn zeer terughoudend met het agenderen van 

andere agendapunten 
3. als een stadsdeelcommissielid een ongevraagd advies indient, stemt de 

stadsdeelvoorzitter agendering af met de stadsdeeldirecteur. De 
stadsdeelvoorzitter heeft daarnaast de mogelijkheid om het Presidium te 
raadplegen.  

4. de vergaderingen vinden digitaal plaats 
5. de vergaderingen zijn openbaar te volgen via een livestream 
6. insprekers kunnen zich, conform de verordening, vooraf aanmelden en live of 

schriftelijk hun inspraakreactie geven 
7. het digitale verslag wordt op de websites geplaatst in NotuBiz 

 
 
Met deze afspraken is het ook voor onze inwoners helder hoe de stadsdeelcommissies 
vergaderen in de stad. En hoe zij deze vergaderingen thuis, maar wel live kunnen 
volgen. 
 
Over de digitale tools die gebruikt worden is er overleg tussen de 
stadsdeelorganisaties en de griffie.  
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 

 
 
Rutger Groot Wassink 
Wethouder Democratisering en Bestuurlijk Stelsel 
 


