
 

 

 

Uitgewerkte sheets van tafelsessies Democratisering 23 mei 2019 

In de Ru Paré Community kwamen een vijftiental mensen bij elkaar om oplossingen 
(richtingen) te bedenken voor een aantal knellende kwesties rond democratisering in 
Amsterdam. 

Aanwezig waren: 
Badia Bentayeb, Karien van Assendelft, Derk Logemann, Bob Kassenaar, May Britt 
Jansen, Niesco Dubbelboer, Michel Vogler, Machteld Combé, Anne de Zeeuw, Frank 
van Dorp, Cathelijne Besters, Bob Maas, Jeroen van Berkel, Mellouki Cadat, Jasper 
Etten. 

Hieronder de uitgewerkte flappen die per tafel gemaakt zijn 

 

Tafel Responsieve overheid  

Kwestie 
De responsieve overheid is duurzaam door vertrouwen voorop te stellen en risico te 
nemen en het ‘subsidiariteitsbeginsel’* radicaal toe te passen 
(* zo nabij en ‘laag’ mogelijk te organiseren). 

Voorstel: begin bij nieuwbouwwijk (of bij experimenteerplein Buikslotermeerplein) 
Vanuit nulpunt en bouw ALLES op vanuit behoefte (OR afval, winkelaanbod, 
maatschappelijk middenveld, sport, groen, democratische instrumenten) 



Daarvoor spreken we af dat we: 
1. Klein beginnen op geografisch gebied of thema, bijv door 5 wijken aan te wijzen / 
zich te laten aanmelden waar we anders gaan werken:  

2. Eén aanspreekpunt, nl wijkmakelaar met beslissingsmacht, directe lijn GMT, met 
duopartner, (wisselend betaalde burger), met veel 'live' contact, minder financiële 
afhankelijkheid. 

Dit gedaan gaat worden door: 
Rol voor GMT, stadsdelen, maatsch. initiatieven / actieve burgers B&W, Raad) 

Succes wordt gemeten door leren: de wijkmakelaar volgen\ de wijk volgen. waar 
lopen ze tegenaan? 

Actiepunten 
Doe oproep: wil je experimentwijk zijn? 
Aanwijzen van nieuwe wijk om mee te doen 
Kies een schaal, wijk gebied 

 
Tafel Spanning representatieve en directere democratie 
 
Oplossingsrichtingen 

- Relativering politiek primaat ten faveure van primaat van bewoners 
- Atlas complex oplossen (de wethouder draagt de wereld op zijn schouders), 

hele hiërarchie is daar opgericht; 
- Decentralisatie versus centralisatie: door de wijzigingen in de 

stadsdeelstructuur is de centralisatie sterker geworden. Centrale diensten 
springen in machtsvacuüm, gaat ten koste van primaat bewoners 

- Democratie is een middel dat maatwerk moet leveren 
- Nieuwe democratie vormen  

o Loting (uitproberen, van begin tot eind inclusief besluitvorming, pak een 
thema en richt het proces in op basis van loting (zie nationale conventie 
democratie 2006) 

o Consent methodiek 
▪ iedereen gelijkwaardig aan tafel 
▪ in principe doorpraten tot iedereen het met elkaar eens is 
▪ alle belangen aan tafel 
▪ open en transparant 

o Directe democratie 
▪ Referendumtool verbeteren en vergemakkelijken.  
▪ Referendum op basis van gelijk uitgewerkte alternatieven 

(burgers op raad, raad op burgers) 
- Vertrouwen borgen (wantrouwen overwinnen) 
- Ruimte voor meer mandaat  
- Back to the basics: wat moet de representatieve democratie regelen 

(maximaal / minimaal?) 
- Samenwerkingsverbanden  
- Nieuwe knellende kwestie: maatwerk staat op gespannen voet met 

rechtszekerheid 



- STEEDS DE VRAAG STELLEN: WIE MAG HIEROVER BESLISSEN 
SUBSIDIARITEIT VASTLEGGEN: BESLISSING BIJ DE MEEST NABIJE 
LAAG 

- Opleiding democratische waarborgen 
- Biotopen voor lokale democratie 
- Algemeen belang herdefiniëren: opgetelde deelbelangen 

Waarom representatieve democratie niet meer algemeen belang kan claimen 
- Alert app, als er wat gebeurt in de buurt geef me een seintje 

 
Daarvoor spreken we af  
- dat we gaan lobbyen 
- checklist opstellen met democratische principes (voor governance AAA) 
- mandaat (hoe beslissingsbevoegdheid over te dragen) 
- voorwaarden 
Actiepunten  
Checklist democratische principes: wie mag er beslissen 
Bewaakt door de AAA 
Subsidiariteit en mandaat uitwerken 
Buurt/stadsdeel/stedelijk referendumcultuur 
 
Tafel financiële verdeling 
 
Problemen:  

- de uitgaven zijn niet transparant van de gemeente 
- geld is niet structureel beschikbaar voor eigen initiatief, geen eigen 

zeggenschap 
- er is een onzichtbare verdeling 

Duurzaam op te lossen door 
- Bruikbare open spending data 
- Inzichtelijke budgetten per diensten (boekhouding gemeente is onleesbaar) 
- Oplossen door structureel 2% van budget voor participatief begroting  = 120 

miljoen → 88 miljoen over de 22 gebieden (juridisch gedekt) 
Dat geld moet transparant worden begroot 
32 miljoen over stadsbrede initiatieven  

Daarvoor spreken we af dat  
- Juridisch vastleggen  

o 'valide' input van bewoner, input wordt uitgevoerd met dat geld 
o dat x deel elk jaar door bewoners wordt begroot 

- Budgetmonitoring van dit budget 
 
Gedaan gaat worden door 

- Bewonersgroepen die budgetmonitoring op zich nemen. 
- Budgetmonitoringgroepen per buurt / stad , besluit Raad 
- Minimaal 22 groepen max per gebiedsmakelaar  
- Verdeling over 40 actieve buurten of meer, per gebiedsmakelaar bijvoorbeeld 

 
Wanneer 

- Voorjaarsnota 2020, zichtbaar 2021 
Succes meten door budgetmonitoring       
  



Tafel meer effect door eerlijke kansen 
 
Duurzaam op te lossen door  

- TRANSPARANTE WERKWIJZE 
- Waarde zichtbaar maken 
- Toetsing van ideeën ook advies van andere partners meenemen 
- Transparantere besluitvorming , argumenten zichtbaar maken 
- Mollenjager....(?) 
- Interne ombudsman 

 
Actiepunten 

- Zichtbaar maken van waarden 
- Beoordeling met 2-3 helix (zie ook AAA) 
- Gootsteen ontstopper 
- Transparante argumentatie 
- Warme doorverwijzing 

 
 

 
 
 
 

  



 
Tafel Bereiken van iedereen 

!Al caminar se hace el camino! (Antonio Machedo) 
- Bereiken van iedereen is geen doel op zich ---- de weg ernaar toe ---  
- Proces betekent procesdesign voor lang tijdpad 
- Blijvend bouwen aan identiteit  

 
Daarvoor spreken we af 

- Warm, spel, ontmoeting, taal, straat, leuk, interviewen (blijvend), doen, geen 
elite, VVAA (welke vraag) 

 
Gedaan wordt door 

- Amsterdammers samen 
- Faciliteren (A)AA  
- Budget 

 
Termijn 

- Vanaf congres september 
 
Succes meten door  

- Onderdeel van procesontwerp  
- Blijkt uit instrumenten maak020 

 
Tafel Governance 
 
Wat te doen 
Toetsen van het proces van het maken van beleid en plannen aan de 
uitgangspunten van het Maatschappelijk Akkoord 
 
Duurzaam op te lossen door 
Inspireer, fluïde, experimenterend, adviezen, eerlijk, dynamisch, explorerend, orgaan 
(AAA), tips, richtinggevende uitspraken  
 
Daarvoor spreken we af 

- Dat we samen met double triple helix een oprichtingsakte co creëren 
 
Dit gedaan wordt door 

- Bovenstaande dient door BenW te worden gefaciliteerd en  
 
Termijn 

- voor kerst 2019 door Raad te worden vastgesteld. 
- op 1 januari 2020 is het orgaan AAA geïnstalleerd 

 
Succes meten  

- door rapportage, evaluatie en jaarlijks tevredenheidstoets 


