
Notitie PvdA Amsterdam      
 
versie: vastgesteld bestuur  

 

Onderdeel van het nieuwe bestuurlijk stelsel dat na de verkiezingen in Amsterdam in 
werking gaat, is de aanwijzing van dagelijks bestuurders door het (nieuwe) college van 
burgemeester en wethouders. Met deze notitie stellen we uitgangspunten op voor de 
wijze waarop PvdA om gaat gaan met dit proces als dat aan de orde zou zijn.  

Over de manier waarop eventueel wethouders worden voorgedragen, is eerder vastgesteld. 
Zie notitie ‘profiel’ zoals vastgesteld door algemene ledenvergadering op 12 april 2018. 

Dagelijks bestuurders in nieuwe stelsel 
Over de rol en positie van het DB is het volgende vastgelegd:  
Per stadsdeel wordt door het college een dagelijks bestuur (DB) benoemd, bestaande uit 3 
bestuursleden: 

1. de voorzitter van het DB wordt door het college aangewezen; 

2. het DB geeft sturing aan de uitvoering van gebiedsagenda en gebiedsplannen en is 
bevoegd tot het nemen van uitvoeringsbesluiten conform de huidige verdeling van taken en 
bevoegdheden; 

3. het DB is eindverantwoordelijk voor de participatie en de lokale belangenafweging bij 
besluitvorming over het stadsdeel of de gebieden in het stadsdeel. Zij werkt hierbij samen 
met de stadsdeelcommissies; 

4. het DB krijgt conform het hoofdlijnenbesluit, dezelfde taken en bevoegdheden als de 
huidige bestuurscommissie waarbij nu de nadruk komt te liggen op het mandateren van 
bevoegdheden, omdat mandatering goed past bij verlengd lokaal bestuur. Enkele algemene 
bevoegdheden worden gedelegeerd, zoals het voeren van het dagelijks bestuur over het 
stadsdeel en het stellen van nadere regels inzake het verlenen van subsidies. 

5. het DB heeft de mogelijkheid om naast de stadsdeelcommissie ook andere 
belangenvereniging en adviesorganen te betrekken en in te stellen. Ook de leden van de 
stadsdeelcommissie kunnen belangenverenigingen en adviesorganen betrekken bij hun 
werkzaamheden. 

Anders dan bij de oude stadsdeelraden en de huidige bestuurscommissies is er dus geen 
relatie tussen de decentraal gekozenen en de keuze voor de bestuurders. 

Collegebenoeming 
Er is nog geen ervaring met collegebenoeming van dagelijks bestuurders. Hoe 
coalitiepartners afspraken maken over de invulling van de DB-functies is daarom nog niet 
helder. Worden alleen bestuurders van de politieke kleur die vertegenwoordigd wordt in het 
college benoemd, of wordt er gestreefd naar bestuurders die een afspiegeling vormen van 
de verkiezingsuitslag uit (de gebiedenscommissies in) een stadsdeel? 

Alles op z’n tijd 
Als PvdA hebben we nu geen vastomlijnde gedachten over de manier waarop de 
uiteindelijke coalitie tot een optimale invulling van de bestuurdersposities moet komen.  



Wel moeten we nu nadenken over de manier waarop we als PvdA willen komen tot mogelijke 
kandidaten. Immers, het schept duidelijkheid bij mogelijke kandidaten. Van actieve werving 
of selectie is geen sprake voordat de vraag zich concreet aandient. 

Openstelling 
Op het moment dat de vraag relevant en actueel wordt, willen we gedurende een korte 
periode (circa een week) mensen de kans bieden hun interesse kenbaar te maken. Indien 
daar aanleiding toe is (vanwege coalitieafspraken) stellen we een kort profiel op. 

Commissie  
Het ligt in de lijn der verwachting dat de raadsfractie een rol kan spelen in het aandragen van 
kandidaten (al dan niet als onderdeel van coalitieonderhandelingen). Net als bij de procedure 
voor de voordracht van wethouderskandidaten, maken we hierbij gebruik van een commissie 
waarin fractie en afdelingsbestuur zijn vertegenwoordigd. Zij komen tot een voordracht. 
Daarbij worden afdelingsvoorzitters van de betrokken afdelingen geconsulteerd.  

 


