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 SAM: Stadsdeelcommissie Advies Memo 

Over gevraagde adviezen: conform art. 12 van de verordening op het lokaal bestuur vraagt B&W-advies aan een DB over besluiten die 

(lid 1) betrekking hebben op de taken en bevoegdheden van het DB of (lid 2) op de belangen van het stadsdeel. Het DB legt deze 

adviezen voor aan de stadsdeelcommissie (art. 19). Het DB neemt het advies van de stadsdeelcommissie over indien het is vastgesteld 

met een meerderheid van stemmen en binnen de budgettaire kaders past (art. 19 lid 5). Afwijkingen van het advies motiveert het DB.  

 

Over ongevraagde adviezen: de toelichting op de verordening (art. 19) stelt dat de stadsdeelcommissie ook ongevraagd kan adviseren. 

Deze adviezen kunnen ook de bevoegdheden B&W en raad betreffen (toelichting op art. 29), de twee organen aan wie de commissie niet 

direct adviseert. Als het ongevraagd advies van de stadsdeelcommissie de taken en verantwoordelijkheden betreft die B&W niet aan het 

DB heeft gemandateerd, geleidt het DB het ongevraagd advies via de betreffende wethouder door aan het college van B&W. 

 

Stadsdeel: Zuidoost 
Gericht aan: DB Zuidoost 
Portefeuille: Democratisering – Jakob Wedemeijer, Tanja Jadnanansing, Dirk de Jager 
Opgesteld/ samengesteld door: Sander Schreuder (BO) 
Met aanvulling/ hulp van: Michel Idsinga (GD),  
Datum commissievergadering: 4 februari 2021  
Datum dagelijks bestuur: … 

 

1. Context 
 
 
 

Naar aanleiding van het gevraagde advies ‘Integraal plan van aanpak buurtbudgetten’ en ‘Conceptkader 

buurtbudgetten’ aan de stadsdeelcommissie volgt dit advies.  

 

Onder stedelijke regie, moeten de stadsdelen tot betere samenwerking en eenduidigere werkwijzen komen. Dat geldt 

ook voor het programma Democratisering en de bijbehorende borging van instrumenten en werkwijzen. Dit betekent 

nadrukkelijk niet dat democratisering en participatie alleen van de stadsdelen is. Dit is van iedereen. Een van de doelen 

van democratisering is om eigen zeggenschap en autonomie in de Amsterdamse buurten te vergroten door onder 

andere Amsterdammers meer directe zeggenschap te geven over de besteding van de stedelijke middelen, die 

tenslotte van die Amsterdammers zelf zijn. 

 

De startnotitie Buurtbudgetten van 10/12/1018 definieert dit als volgt: “Buurtbudgetten: is een herverdeling van het 

geld zodat het direct ten goede komt aan de buurt (staf democratisering 29/10/18).” Amsterdammers worden zo 

gestimuleerd om samen vorm te geven aan de buurt waarin zij wonen. Voor buurtbudgetten wordt per stadsdeel 

500.000 euro beschikbaar gesteld uit democratiseringscollegemiddelen (CTO). 

In stadsdeel Zuidoost is buurtbudgetten 2o19 ingezet in de G- en K-buurt bij de uitvoering van buurtplannen door 

bewonersplatforms. De traject is geëvalueerd en ter kennisname aan de stadsdeelcommissie gestuurd. Tevens wordt 

op basis van de evaluatie van de HvA en de aanbevelingen uit risicoanalyse van Bureau Integriteit een stedelijk kader 

buurtbudgetten ontwikkeld dat naar verwachting in Q1 2021 wordt vastgesteld. 

 

Verder werd voorgesteld om niet van te voren de modellen van buurtbudgetten te bepalen, maar om bewoners in 

positie te zetten door zelf het model voor hun gebied te kiezen. Als het ware wordt hen een menukaart voorgezet, 

waarbij de keuze gemaakt kan worden tussen de 3 verschillende modellen, (Model A) Amsterdam begroot, (Model B) 

Co-creatie of (Model C) Community based begroot. 

 

Het DB verzoekt de stadsdeelcommissie om op voorhand inhoudelijk te adviseren op onderstaande punten: 

1. Heeft de stadsdeelcommissie adviezen op het Integraal Plan van aanpak buurtbudgetten 2020/2021, specifiek 

gericht op de beginselen van democratisering en de uitvoering van de plannen in de verschillende buurten 

(doelmatigheid)? 

2. Op welke manier verwacht de stadsdeelcommissie haar adviserende rol te kunnen invullen bij de uitvoering 

van de plannen en het verbinden van verschillende bewonersgroepen in een buurt? 
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2. Analyse 
 
 
 

Model A en B lenen zich voor de stemsystematiek en de grote schaal (van gebieden), maar maakt het 'bottom-up' 

organiseren onmogelijk. Bij Buurtbudgetten gaat om het vergroten van duurzame betrokkenheid van bewoners bij 

hun buurt en uiteindelijk zeggenschap. Dat gaat verder dan een eenmalige prijsvraag voor een buurtbudget of 

inspraak over een door het lokaal bestuur bedacht plan. Model A en B zouden interessant zijn voor input bij de 

systematiek van de gebiedsplannen, waar nu bewoners het gevoel hebben vrijwel geen enkele inbreng voor bewoners 

te hebben. Deze modellen dragen minimaal bij aan het ‘organisch’ tot stand komen van buurtplatforms (lees: bredere 

buurtbetrokkenheid). In andere stadsdelen kan dit anders zijn, dat zou dan een stadsdeelcommissie kunnen 

beoordelen en anders kunnen adviseren. 

 

De ontwikkeling van Buurtbudgetten is niet geschikt voor kortdurende projecten, maar is bestemd voor het 

ontwikkelen van een duurzaam weefsel van actieve bewoners in de buurt. 

 

Het bestaande concept document gaat uit van een neutrale 'nul' situatie’. Er ontbreekt enige verwijzing in ‘planning en 

proces’ naar de bestaande situatie, gedane experimenten en bewoners organisatie(s), in het bijzonder de successen 

van HvdK-buurt. 

 

In het plan staat wel dit experiment wel genoemd, in de intro: “Zuidoost heeft ervoor gekozen om per ontwikkelbuurt 

(G-buurt en K-buurt) het budget aan 1 buurtplatform toe te kennen, bestaande uit reeds georganiseerde groepen 

bewoners.” 

 

Hieruit blijkt het lastig het onderscheidt te maken tussen ‘topdown’ en ‘bottum-up’ organiseren. Het is goed om het 

onderscheid te benadrukken dat alleen in de K-buurt sprake was van reeds bestaande georganiseerde groep 

bewoners, die dit ook kon aantonen met een track record (waaronder ‘ontwikkel je buurt’). Belangrijk detail is ook dat 

deze organisch is ontstaan. 

Niet minder interessant is dat in de G-buurt sprake was van een (voor het experiment) kunstmatig opgerichte 

'Kerngroep G-buurt'. Die juist veel in overleg met de ambtenaren had en zelf gekozen heeft voor een andere, meer 

ambtelijke systematiek (vergelijkbaar met gebiedsplan).  

 
De les die hieruit geleerd moet worden is dat ze een leegloop aan gemotiveerde en betrokken bewoners kende (al 
gaande voor de fraude). Mensen willen heft in eigen hand nemen, zelf de prikker pakken, maar wie gaat vrijwillig de 
straat schoon maken omdat andere dat zeggen, via online stemmen/ of vanuit een of ander ambtelijk (gebieds)plan.  
Een andere les is dat deze aanpak ook het risico kent dat bewoners meerollen in gewoonten, systemen en 
perspectieven/ beleid van de overheid. Dat kan ten koste gaan van hun onafhankelijkheid, van het maatwerk en hun 
daadkracht. 
 
Buurtbudgetten biedt juist kansen voor maatwerk, snel schakelen op de realiteit en voor sociale en professionele 
verbindingen in de buurt. Ook op de lange termijn, maar meer op hoofdlijnen, biedt dit kansen voor bijv. een fysieke 
stedelijke ontwikkeling (K-midden), een empowerment van jongeren, etc. Waarbij het los kan opereren van de 
ambtelijke planning, processen en systematiek (bijv. verantwoording vooraf). 
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3. Advies stadsdeelcommissie 
 
 
 
Constaterende dat:  

- Er nog een stedelijk kader volgt, waar ons advies op vooruit loopt. 

- Ons advies ook meegenomen kan worden in het concept stedelijk kader, die wij later dit jaar nog als gevraagd 

advies kunnen verwachten.  

- Er in de tussentijd nog geen overgangsregeling is, die enige continuïteit kan bieden voor de bottum-up organisatie 

die heeft deelgenomen aan het experiment..  

 

Adviseert de stadsdeelcommissie Zuidoost: 

Voor (aansluiting op) het stedelijk kader: 

- De stadsdeelcommissie, als gekozen bewoners en oren en ogen van de buurt, met de kennis van de buurt te laten 

adviseren: 

o Welk model geschikt is, waar, op welke schaal, wordt toegepast. 

o Welke organisaties potentieel wel en niet geschikt zijn, dat te onderbouwen aan de hand van de criteria 

‘voor erkenning van buurtplatforms’ (zie hieronder)  

o Te laten adviseren / verifiëren en controleren tijdens en na de uitvoering. Om zo inzichtelijk te maken of er 

wordt geleverd wat er was beoogd en/of er een vervolg mogelijk is. 

- Te onderzoeken / te contempleren: 

o Hoe resultaten nu inzichtelijk worden gemaakt, worden alle bewoners nu wel gehoord, wordt dat beter als 

ze (digitaal) kunnen stemmen, neemt het vertrouwen dan toe? 

o Wat het doel van rechtmatigheid is. Het ‘operatie geslaagd, patiënt overleden’ ofwel, wat is het doel, dat 

het op papier allemaal ‘eerlijk’ is verlopen of dat de mensen samen gewerkt aan een leukere, gezelligere, 

mooiere (en dus schonere en veiligere) buurt? 

 

Voor het gedeelte Model A en B: 

- Bespaar capaciteit, energie van bewoners en wantrouwen: Haal model A en B uit het buurtbudgetten plan, scheelt 

organisatie aan de voorkant en tijdens de uitvoering. Daarnaast is het niet te combineren met maatwerk, borging 

van dat er geen partijen worden uitgesloten en dat mensen zich ook vertegenwoordigd voelen? 

- Om te onderzoeken of deze systematiek te combineren / integreren is in de gebiedsagenda/ gebiedsplannen, wat 

prima aansluit bij de systematiek en schaal. 

- De financiering van gebiedsgericht werken transparant te maken, zodat bewoners, via een nader uit te werken 

stemsysteem tenminste 50% invloed hebben op de invulling van gebiedsplannen. 

- Bespaar capaciteit tijdens de uitvoering: Ontlast de ambtelijke organisatie, met name het gebiedsteam, voor het 

gedeelte van de buurtbudgetten. Zo ontstaat ruimte/ ambtelijke capaciteit waarbij ze de gebiedsagenda/ 

gebiedsplannen de aandacht kunnen geven die het verdient. Indien door een bewonersplatform/-groep gewenst, is 

professionele (onafhankelijke) ondersteuning met voldoende kennis beschikbaar. 

 

Voor het gedeelte buurtbudgetten (voorheen model C):  

- Hou de ‘buurtbudgetten’ als extra geld, voor echte inbreng vanuit de samenleving, door de buurt, voor de buurt. 

Dus voor organisaties, die de buurt leuker, mooier en veiliger te maken, vanuit de praktische acties, organisch 

uitgroeien in bredere organiserende en verbindende organisaties. Zoals de HvA ook aanbeveelt, kijk naar de 

specifieke vraag, ervaring en bezigheden en faciliteer hierin. 

- Borging, door criteria ‘voor erkenning van buurtplatforms’ te ontwikkelen, voorbeelden kunnen zijn: 

 Hebben ze daadkracht en kunnen ze voorbeelden laten zien? 

 Nemen ze zoveel mogelijk andere buurtbewoners mee in wat er speelt in de buurt?  

 Werken ze vanuit (en samen met) de zwakkeren van de samenleving? 

 Helpen ze anderen op weg om op eigen benen te staan? (capability development)? 

 Leggen ze verbindingen in de buurt en staan ze open zodat anderen kunnen aanhaken?  

 Hebben ze de vaardigheden om een breed en divers ‘draagvlak’ in de buurt te realiseren/ te laten zien?  

 Zijn ze transparant over wat ze doen, hoe ze dat doen en dat is laagdrempelig terug te vinden? 

 Ordenen ze info voor de buurt en communiceren ze die zo breed mogelijk met de buurt? 

 Helpen ze het coalitieakkoord vooruit? 

 Weten ze ook zelf (extern) geld en support voor de buurt te mobiliseren? 
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- Borging van rechtmatigheid: Er dient sprake te zijn van openbare maatschappelijke verantwoording van de 

resultaten (ook aan de hand van de criteria) en financieel beheer. De uitvoerders informeren over de budgetten en 

organiseren bijeenkomsten, hetgeen leidt tot gewogen begrotingsvoorstellen van bewoners.  

- De definities 'eigenaarschap' en 'zeggenschap', uitbreiden met ‘draagvlak’, ‘daadkracht’, 'top-down 

(bewoners)organisatie ' en 'bottum-up (bewoners)organisatie ', we merken dat hier meer duidelijkheid in moet 

komen, zodat er beter handen en voeten gegeven kan worden in de uitwerking van het plan. 

o Voorstel definitie 'top-down (bewoners)organisatie’: werkt vanuit het beleid en daarmee de 

doelstellingen, de kaders, de verantwoording (vooraf) en middelen die daarbij horen.  

o Voorstel definitie 'bottum-up (bewoners)organisatie’: werkt vanuit de kennis en behoefte vanuit de buurt, 

waarbij verbeteren van leefbaarheid voorop staat, een organische (eigen) manier van samenkomen/ 

werkwijze en de verantwoording (achteraf) door o.a. de sociale controle (van het resultaat). 

- Zet in op ‘het stimuleren van een duurzaam bewonersplatform per (organische)buurt’, met een visie van een 

buurtplatform in iedere buurt in Zuidoost op de lange termijn. 

- Volg de organische (buurt/wijk) grenzen die past bij de organisatie, daar is maatwerk, in de haarvaten van de 

samenleving, waar de gemeente zelf niets voor hoeft te doen. 

- Ga uit van de kracht die er is. Als die er nog NIET is kan dat niet van bovenaf 'bepaald' of 'georganiseerd' worden. 

(zie ook de HvA aanbeveling ‘’zet leiderschap in kracht’’) 

- Kijk en luister wat er opstaat/ aandient, ga dus NIET op zoek en ga NIET kunstmatig groepen formeren/ forceren.   

Ofwel streef naar een groep (per organische buurt/wijk) die zichzelf aanmeldt en de kracht zelf heeft een plan te 

maken voor het buurtbudget, met die buurt, voor die buurt.  

- Laat bij meerdere groepen de Stadsdeelcommissie een keuze maken. (Het budgetrecht ligt bij de gekozen 

gemeente raad, dit recht kan dichter bij gebracht worden in een nieuw bestuurlijk stelsel.) 

- Erken de bestaande actieve bewoners en erken het leiderschap wat er in een buurt is, deze hoeft niet perfect te 

zijn, ondersteun dat zonder dat te sturen met dwingende kaders over werkwijze (zie ook het movisie rapport)  

- Hierbij kan de Stadsdeelcommissie ook een rol spelen, als extra toetsingsmogelijkheid, vanuit de representatieve 

democratie, met de ogen en oren vanuit de buurt, die het mandaat en de kennis hebben om te kunnen controleren 

of de organisatie(s) geschikt zijn en of de door die organisatie gevolgde werkwijze geen steken zijn gevallen die 

alsnog rechtgezet moeten worden.  

- Om meer ruimte te kunnen bieden aan de participatieve (doe) democratie zal de representatieve democratie zich 

moeten terugtrekken richting kerntaken en hooflijnen en zal zij de fundamentele democratische waarden moeten 

bewaken. 

- Minder/ niet bemoeien met inhoud en uitvoering, blijf bij de grote lijnen en doelen, gebruik de criteria ‘voor 

erkenning van buurtplatforms’, bekijk de daadkracht / portfolio van acties tot zover, maar vooral, kijk tijdens en na 

de uitvoering. Leer er van, dus wees ook kritisch naar de ambtelijke organisatie/ bemoeienis.  

- Zet in op een onafhankelijke organisatie (dus geen ambtelijke afdeling) om ondersteuning te bieden. Die bijv. kan 

ondersteunen bij de noodzakelijke administratieve verantwoording/ boekhouding en andere praktische vragen.  
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Aandacht voor bestaande situatie: 

- Respecteer de bestaande situatie ipv waar nu is uitgegaan van een neutrale 'nul' situatie. Er is een experiment 

geweest, kijk naar de resultaten, wat is er ontstaan en wat heeft het de buurt opgeleverd? Drie belangrijke 

lessen: 

1. Ten eerste doelen we specifiek op de lessen gedaan bij/door de bottom-up organisatie Hart voor de K-

buurt. Een organisatie die zich met o.a. met 'ontwikkel je buurt' zich al bewezen had voor de deelname van 

het experiment. Tijdens het experiment hebben ze het portfolio bewonderenswaardig uitgebreid. Wat 

mede mogelijk werd gemaakt door het toegewezen buurtbudget en daarmee de vrijheid van handelen. In 

het voorstel zien we graag verwijzingen naar deze organisatie, als praktisch voorbeeld voor andere 

organisaties en dus ook voor de ambtelijke organisatie. 

2. Ten tweede doelen we op de les die geleerd kan worden dat de kunstmatig opgerichte 'Kerngroep G-

buurt' (bewoners zijn gevraagd een groep te formeren, ipv een bestaande actieve groep bewoners) die 

volgens de gemeentelijke systematiek ging werken (al gaande voor de fraude) een leegloop aan 

gemotiveerde en betrokken bewoners kende. Er blijkt weinig animo en energie om vrijwillig de straat 

schoon maken omdat andere dat zeggen, via online stemmen/ of vanuit een of ander ambtelijk 

(gebieds)plan. Mensen willen heft in eigen hand nemen, hun eigen werkwijze ontwikkelen, los van beleid 

en ambtelijke kaders en zelf de armen uit de mouwen steken. 

3. Ten derde blijkt bij dit experiment dat de ambtelijke organisatie (on)bewust stuurt, met het risico dat er 

bewoners meerollen in gewoonten, systemen en perspectieven/ beleid van de overheid. Dat kan ten koste 

gaan van hun onafhankelijkheid, van het maatwerk en hun daadkracht. Laat bewoners van de handicap 

van processen die de overheid kent en vooral aanvullen waar de overheid te kort schiet. Trek daarom 

vooral GEEN extra ambtenaren aan, maar zorg dat het extra budget voor een onafhankelijke organisatie is 

die stadsbreed veel ervaring heeft op dit terrein. 

 

- Raadpleeg de onderzoeken van de HvA en Movisie en met name de bevindingen betreft HvdK-buurt, voor verdere 

uitwerking van dit plan. Neem hun inbreng, expertise, aanbevelingen en adviezen serieus. 

- Laat de HvA en ook Movisie, de uitwerking van het plan, nog beoordelen/ voorzien van kritische feedback, die dan 

daarna nog verwerkt dient te worden. Dat is niet dubbel op, maar een extra check om te kijken of er een werkbaar/ 

uitvoerbaar plan uit volgt, voor met name de mogelijkheid van ‘model C’/ bottom-up bewonersorganisaties. 

 

- Tot slot, adviseren we snel en doeltreffend een uitzondering mogelijk te maken met betrekking tot de financiering, 

zodat HvdK-buurt hun goede werk, verbindende (waar zoveel mogelijk mensen en partijen worden betrokken) en 

ondersteunende rol (van nieuwe bottum-up organisaties in andere buurten), in de tussentijd voort kan zetten. Zie 

ook de aanbeveling van de HvA om continuïteit te bieden. Zie ook de ambitie van het Masterplan Zuidoost, 

namelijk geen kortdurende opdrachten/financiering, maar langdurige zodat ook het effect zichtbaar kan worden 

en beklijven. 

 

4. Argumenten stadsdeelcommissie 
 
 
 
Buurtbudgetten kunnen een belangrijk instrument zijn bij het ontwikkelen van een duurzaam weefsel van actieve bewoners 

in de buurt. De ervaringen met HvdK, zoals beschreven door erkende deskundigen als HVA en Movisie zijn voor ons leidend 

geweest in advies. 

 

De actieve bewoners met een HvdK-buurt hebben bewezen uit te blinken in draagvlak en belangrijker nog, in daadkracht! 

Op gebied van transparantie, kritisch (ook op zichzelf), onderzoekend, luisterend en verbindend vermogen, zijn ze een mooi 

voorbeeld, waar vele andere professionele organisaties, waaronder de gemeente zelf, een voorbeeld aan kunnen nemen! 
 

 

Reactie dagelijks bestuur: 
Reactie van het dagelijks bestuur  op het ongevraagd advies van de stadsdeelcommissie 

 
 
 

… 

 


