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Onderwerp 
 Amendement van de leden Van Pijpen, Mbarki, Flentge, Boomsma en Veldhuyzen 
inzake de Begroting 2021 (Wijkcentra). 
 
Aan de gemeenteraad 
 Ondergetekenden hebben de eer voor te stellen: 
 
De raad, 
 
Gehoord de discussie over de Begroting 2021. 
Constaterende dat; 

• Actieve bewoners van Amsterdam een belangrijke rol spelen in het sociale 
netwerk van de stad; 

• In het beleid van dit College veel waarde wordt gehecht aan  
ondersteuning en facilitering van actieve bewoners;  

• Wijkcentra, zoals Wijkcentrum de Pijp en D’Oude Stadt hier een bijdrage 
aan leveren; 

• Deze wijkcentra worden gesubsidieerd vanuit de regeling Sociale Basis en 
dat zij te horen hebben gekregen dat zij in 2021 geen of minder subsidie 
zullen ontvangen; 

Overwegende dat:  
• hierdoor het voortbestaan van deze Wijkcentra en daarmee de door hen 

opgebouwde netwerken en werkzaamheden  op het spel staan; 
• het noodzakelijk is dat zij in 2021 de gelegenheid krijgen om te 

onderzoeken hoe zij hun rol, taken en financiële positie kunnen 
heroriënteren zodat zij op een toekomstbestendige manier kunnen 
bijdragen aan de sociale infrastructuur van de stad passend binnen de 
kaders van de gemeente 

 
Besluit: 
 
• Aan wijkcentrum De Pijp in 2021 eenmalig 130.000 euro subsidie beschikbaar te 

stellen. 
• Aan wijkcentrum D’Oude Stad in 2021 eenmalig €18.000 euro subsidie 

beschikbaar te stellen.  
• Met deze middelen de wijkcentra de gelegenheid te geven hun activiteiten in 2021 

voort te zetten; 
• Daarbij de voorwaarde te stellen dat de wijkcentra zich heroriënteren op hun 

toekomst en doorontwikkeling van hun rol, activiteiten en financiële basis en 
daarover met de gemeente in overleg te gaan; 

• Dit te dekken door op pagina 246 in programma 12 €148.000 in mindering te 
brengen op de begrootte lasten voor de regeling maatschappelijk initiatief. 
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De leden van de gemeenteraad 
 J.F. van Pijpen 
S. Mbarki 
E.A. Flentge 
D.T. Boomsma 
J.A. Veldhuyzen 
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