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Onderwerp 
 
Aanvullende schriftelijke vragen van het raadslid Dennis Boutkan (PvdA) inzake extern 
onderzoek naar de gemeentelijke reorganisatie. 
 
Aan het college van burgemeester en wethouders  
 
 

Inleiding 
In de Telegraaf van 22 juli wordt bericht over het verloop van de reorganisatie van de 
gemeente Amsterdam en over een geheim rapport, de zogenaamde Gateway Review. De 
kop van het artikel luidt: “Reorganisatie gemeente dreigt flink mis te gaan; Zware kritiek 
onderzoekers op gebrek aan leiderschap”. Uit deze Gateway Review zou blijken dat er 
sprake is van slecht leiderschap en een onduidelijke richting van de reorganisatie. 
Bovendien zou er sprake zijn van slecht voorbeeldgedrag van de leidinggevenden. De 
reorganisatie heeft een ‘stoplicht’ classificatie meegekregen: de status van de 
reorganisatie staat op ‘Oranjerood’. Hiermee is de implementatie van de reorganisatie 
onzeker als er geen snelle actie wordt ondernomen. Deze classificatie betekent dat de 
reorganisatie slechts een stap verwijderd is van onhaalbaar. Met deze status komt niet 
alleen de dienstverlening aan Amsterdammers in gevaar, ook de ambities van het nieuwe 
college akkoord worden lastig. 
De PvdA fractie maakt zich al geruime tijd ernstige zorgen over het verloop van de 
reorganisatie. Dit wordt nu bevestigd. De reorganisatie is gelabeld als risicovol project, 
waardoor de gemeenteraad actief moet worden geïnformeerd.  
Daarom hebben wij al meerdere keren vragen gesteld over het verloop van de 
reorganisatie. Zowel in de TAR van 4 juni en in de gemeenteraad van 11 juni. Ook 
hebben wij meerdere keren gevraagd om verstrekking van de Gateway Review aan de 
gemeenteraad. Hier is in eerste instantie afwijzend op gereageerd. Als reden werd 
opgegeven dat het een ambtelijk document betrof met de gemeentesecretaris als 
opdrachtgever. Op 11 februari is echter wel het college op de hoogte gesteld van de 
bevindingen van het rapport. 
In de beantwoording van vragen, gesteld door de PvdA fractie in de TAR, antwoordde het 
college: dat uiteindelijk de gemeenteraad in het najaar geïnformeerd zou worden. In een 
herhaald verzoek in de gemeenteraad van 11 juni om het rapport vrij te geven werd 
herhaald dat de raad pas in het najaar geïnformeerd zou worden. 

Gezien het vorenstaande heeft ondergetekende de eer, namens de fractie van de Partij 
van de Arbeid, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van 
Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen te stellen: 

1. Heeft het college kennis genomen van het artikel in de Telegraaf? 

2. Is het college het eens dat de reorganisatie niet verloopt zoals deze zou moeten 
verlopen conform collegebesluit Fijnstructuur (feb 2014). Indien ja, op welke 
punten loopt het niet goed? 
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3. Welke concrete acties heeft het college ondernomen naar aanleiding van de 
conclusies van het rapport om de reorganisatie niet in code rood te laten 
belanden? En op welke termijn laten deze acties effect zien? 

4. Op welke manier komen de ambities van het college akkoord in gevaar door het 
haperende organisatie apparaat? 

5. Als het college op 11 februari is geïnformeerd over de status van deze 
reorganisatie, waarom heeft het college dan niet de gemeenteraad/ TAR eerder 
geïnformeerd over dit rapport? 

6. De fractie van de PvdA wil van het college alle adviezen krijgen over het verloop 
van de reorganisatie van het laatste halfjaar en toekomstige adviezen. Op welke 
wijze gaat het college de gemeenteraad beter informeren naar aanleiding van het 
verloop van de reorganisatie? 

 

 

 

Het lid van de gemeenteraad,  
 

D. Boutkan (PvdA)  
 
 
 
 
 
 


