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GEVRAAGDE BESLUIT: 

• Instemmen met voorgestelde vervolgaanpak 

 
TOELICHTING: 
 
De voorbereidingen voor de invoering van het nieuwe bestuurlijk stelsel in 
Amsterdam verlopen zacht gezegd moeizaam. Op dit moment zijn de voorstellen 
beschikbaar voor inspraak. Besluitvorming vindt dit najaar plaats. 
 
Het verzoek van de ALV van 12 april 2017 (motie Muurlink) om scenario’s voor te 
bereiden, heeft de Amsterdamse verenigingen de kans geboden aan de slag te gaan 
en gedachten te vormen. Dankzij de commissie Schadé (waarin de afdelingen zijn 
vertegenwoordigd), motie-naamgever Alphons Muurlink en raadslid Maarten Poorter 
ligt er nu een adviesnotitie.  
 
Tijdens de Amsterdam Dag op 10 juni (waar bestuurscommissieleden, bestuursleden 
en raadsleden bijeen kwamen) heeft de commissie Schade input opgehaald.  
 
Het bestuur stelt voor om het aangedragen scenario 3 (meedoen aan de 
verkiezingen in een vernieuwende vorm) inderdaad verder te onderzoeken. 
Zodoende gebruiken we de komende maanden om concrete gesprekken te voeren 
en ideeën uit te werken, en ondertussen houden we de handen vrij om na de zomer 
met een compleet beeld (inclusief besluitvorming door gemeenteraad over het 
nieuwe stelsel) finale besluiten te nemen.  
 
Na de ALV-ondersteuning om het voorkeursscenario te gaan verkennen, willen we 
actief kenbaar maken dat we graag in gesprek gaan over mogelijke vernieuwende 
vormen.  
 
Vervolg: 

- tijdens voorzittersoverleg op 26 juni ’17 mondeling bespreken; (gedaan) 
- in bestuur van 29 juni aanpak definitief maken (gedaan); 
- per stadsdeel koppeltjes vormen van partijgenoten (iemand uit 

bestuurscommissie, iemand uit afdelingsbestuur, contactpersoon stedelijk 
bestuur) met het verzoek om in gesprek te gaan met bewonersorganisaties, 
buurtcomités en andere partijen om mogelijke samenwerking te bespreken; 

- daarbij ideeën te verzamelen voor de profielschets op basis waarvan we de rol 
van adviescommissielid kunnen gaan invullen; 

- in september een bijeenkomst te organiseren om alle input & ideeën te 
verzamelen en het definitief uit te werken. 

	


