
Visie burgerparticipatie: Van bolwerk naar netwerk

1. Inleiding: van bolwerk naar netwerk
Amsterdam, een stad gebouwd op palen. Maar vooral een stad die haar bestaansrecht ontleent 
aan de kracht en inzet van Amsterdammers. Burgers die met elkaar, met ondernemers, 
onderwijsinstellingen en kennisinstituten, culturele instellingen en met de lokale overheid, de stad 
maken tot wat zij is; economisch krachtig, sociaal cultureel divers, groen en leefbaar. Deze 
burgerkracht heeft de toekomst en zal meer en meer centraal komen te staan in de rol die de 
lokale overheid in dit samenspel inneemt. De vraag is niet alleen meer hoe burgers participeren 
bij overheidsbeleid, maar draait steeds meer om hoe de overheid participeert bij initiatieven van 
burgers, ondernemers en maatschappelijke organisaties. 
Bestuurders en ambtenaren hebben een belangrijke rol in het mogelijk maken van zulke 
initiatieven. Soms door het initiatief te nemen maar ook vaak door juist op hun handen te gaan 
zitten. Door de ruimte te geven zonder over te nemen, door kansen te zien in plaats van 
belemmeringen. Door bruggen te slaan en nieuwe coalities te smeden. Een paar recente 
voorbeelden van maatschappelijke initiatieven zijn de Garage Notweg, waar maatschappelijk 
betrokken ondernemers zich verzamelen en een vliegwiel voor werkgelegenheid vormen. De 
Noorderparkkamer die als ’culturele huiskamer van het Noorderpark’ de sociale cohesie van de 
omliggende buurten versterkt. Bewoners die het Afrikanerplein veranderden van een 
ontoegankelijk plein naar een buurttuin en ontmoetingsplek. 

De invoering van een nieuw bestuurlijk stelsel is het uitgelezen moment om de kennis en 
expertise die dankzij de stadsdelen is opgebouwd, verder te brengen zowel bij de 
bestuurscommissies als bij gemeenteraad en het College van B&W. Want burgerparticipatie is 
anno 20131 meer dan alleen aan Amsterdammers vragen welke beleidsoptie hun voorkeur heeft 
of wat er goed en slecht gaat in een buurt. Meer en meer zullen burgers, bedrijven, overheid en 
maatschappelijke organisaties zich samen verantwoordelijk voelen voor het oplossen van 
maatschappelijke problemen. De lokale overheid zal daarbij steeds minder vanzelfsprekend de 
voortrekkersrol nemen, maar participeren bij bewonersinitiatieven, Amsterdammers en 
ondernemers bij besluitvorming betrekken en initiatieven in de stad verbinden. Van bolwerk naar 
netwerk. 

In deze notitie geeft het College zijn aanzet voor een visie op burgerparticipatie2 in het nieuwe 
bestuurlijk stelsel. Voor het opstellen van deze visie is geput uit bijeenkomsten, debatten en 
gesprekken van de afgelopen periode over wijkgericht werken, bewonersparticipatie en sociale 
veerkracht. Samen met de gemeenteraad en stadsdelen zal het College hier de komende tijd 
verder handen en voeten aan geven in de aanloop naar de volgende bestuursperiode. Dit in 
samenhang met de uitwerking van het nieuw bestuurlijk stelsel en de organisatieontwikkeling van 
de gemeente. Burgerparticipatie is immers geen beleidsdomein op zich, maar kan worden 
ingevuld in bijna alle beleidsdomeinen. Met deze visie op burgerparticipatie geeft het College 
invulling aan motie 1046.12 van de leden Van Doorninck en De Wolf om een actuele visie op 
burgerparticipatie op te stellen.

Burgerparticipatie gaat voor het College in de kern over de mogelijkheid - de ruimte én het  
instrumentarium - voor burgers, maatschappelijke partners en ondernemers om enerzijds mee te  
doen aan de vormgeving en uitvoering van gemeentelijk beleid (beleidsparticipatie) en anderzijds  
zelf of samen met de gemeente en partners initiatieven te nemen ter bevordering van de eigen  
leefomgeving (sociale participatie).

2. Participatie: meebewegen en afwegen 

1 Betrokken en actieve burgers zijn van alle tijden. Wel zien we nieuwe ontwikkelingen en nieuwe vormen van 
burgerparticipatie, bijvoorbeeld wijkondernemingen, communities en crowdsourcing. 

2 Bijlage 2 bij deze visie beschrijft de achtergrond en totstandkoming van deze visie.

1



De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van haar kerntaken zoals goede 
dienstverlening, openbare orde en veiligheid. Amsterdammers moeten er op kunnen vertrouwen 
dat dit goed gebeurt. Tegelijkertijd is er een breed besef dat de overheid niet in alles kan voorzien 
en dat ook niet moet ambiëren. Amsterdamse burgers en ondernemers weten meestal hun eigen 
zaakjes prima op te lossen. Helpen elkaar, stellen de norm en spreken elkaar aan. Dit werkt 
alleen als de overheid rugdekking geeft en aanspreekbaar is. Zodat burgers of ondernemers die 
hun nek uitsteken door zich in te spannen voor de buurt, niet in de kou komen te staan. 
Tegelijkertijd is en blijft de overheid altijd nodig om het kader te schetsen waarbinnen 
(conflicterende) belangen worden afgewogen. Kortom, participatie betekent voor de lokale 
overheid zowel meebewegen als afwegen.

Het Sociaal en Cultureel planbureau concludeert in zijn rapport ‘Een beroep op de burger – 
minder verzorgingsstaat, meer eigen verantwoordelijkheid?’ (2012) dat burgerparticipatie beperkt 
blijft tot kleine groepen. Duidelijke indicaties dat het om een significant bredere en groeiende 
beweging gaat zijn er niet. Dat is ook niet vreemd. Burgerparticipatie vraagt veel van mensen hun 
tijd en inzet. En vaak ook kennis van beleidsprocessen en (inspraak)procedures. De ene 
Amsterdammer discussieert liever mee over de toekomst van de metropool of de haven, terwijl 
de andere Amsterdammer zich druk maakt om zijn directe leefomgeving. Daarnaast zien we in 
Amsterdam een groep burgers die wel wil participeren in de samenleving, maar daar hulp bij 
nodig heeft. Deze Amsterdammers bezitten minder ‘eigen kracht’ om hun boontjes te doppen. 
Het is en blijft een kerntaak van de overheid om hen te ondersteunen. Ook zijn er veel 
Amsterdammers die niet zo nodig hoeven mee te praten. Die zetten zich in voor andere zaken. 
Kortom, deze diversiteit aan burgers vraagt om een gemeente die flexibel omgaat met 
burgerparticipatie. 

Vertrouwen, loslaten……
Het College vindt vertrouwen in burgers en loslaten door de overheid essentieel bij het flexibel 
omgaan met burgerparticipatie. Actieve burgers vragen de overheid hun initiatieven te faciliteren 
en ruimte te geven, bijvoorbeeld door het verminderen van regelgeving. Dat zien we niet alleen in 
Amsterdam, maar dat concluderen ook recente studies. 

De Raad voor het openbaar bestuur (Rob) beschrijft in haar rapport ‘Loslaten in Vertrouwen’ dat 
de bestuurders moeten durven loslaten en uitleggen dat de overheid niet overal over gaat. Dat 
wat nodig is groeit in eerste plaats in de samenleving. Daarbij worden kleinschalige, losse en 
informele groepen steeds belangrijker ten koste van meer geformaliseerde organisaties. 
Traditioneel gebruikt de overheid een participatieladder voor burgers. Daarmee bepalen 
gemeenten hoeveel inspraak burgers krijgen bij beleidsontwikkeling. De Rob stelt dat de huidige 
tijd vraagt om een dergelijke participatietrap voor de overheid, waarin loslaten de belangrijkste 
trede is. 

De Wetenschappelijke Raad voor regeringsbeleid (WRR) pleitte, in een studie onder leiding van 
Pieter Winsemius, voor meer vertrouwen in wat burgers zelf kunnen doen (Vertrouwen in de 
burger, 2012). Namelijk dat miljoenen burgers kunnen en willen meedenken en meedoen. De 
WRR stelt dat ambtenaren en frontlijnwerkers de handelingsruimte moeten hebben om daar recht 
aan te doen. De WRR stelt daarnaast dat de overheid meer moet gaan ‘denken vanuit de burger’ 
om tot een nieuwe verhouding tussen overheid en samenleving te komen. Aansluiting zoeken bij 
initiatieven van burgers is hiervoor een voorwaarde. 

In december 2010 lanceerde een groep Amsterdammers het Eigen Kracht manifest3. Een 
pleidooi voor meer ruimte voor eigen initiatief van burgers waarbij de overheid dient uit te gaan 
van de sociale veerkracht van Amsterdammers (hun netwerk) in plaats van de burger los te zien 
van zijn omgeving. Veel Amsterdammers zijn beter geholpen met een steuntje in de rug om zelf 
hun problemen op te lossen dan dat ‘de oplossing’ ze door instituties uit handen wordt genomen. 
Deze benadering is niet alleen beter voor Amsterdammers maar ook een stuk goedkoper voor de 
overheid, betogen de opstellers van het manifest. De vernieuwing van het sociale domein 
(bijvoorbeeld de vernieuwing van het Welzijn door stadsdelen, Samen Doen in de buurt, het 
nieuwe re-integratiebeleid Werken het Doel) wordt vanuit deze eigen kracht benadering 
vormgegeven. 

3 Eigen Kracht Manifest, weg met Frankenstein, leve de Wikistad. Zie: http://stadinbeweging.nl/manifest/ 
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 …… en samenwerken
Samenwerking tussen burgers, de gemeente en maatschappelijke organisaties is vaak een 
belangrijke conditie om burgerinitiatieven van de grond te krijgen wanneer specifieke kennis, 
vergunningen en geld een rol spelen. Voor het faciliteren en stimuleren van burgerparticipatie zijn 
professionals die denken vanuit de burger en snel kunnen en mogen handelen essentieel. 
Bestuurders en ambtenaren die burgers niet alleen uitleggen wat volgens de regels niet kan, 
maar handvatten bieden aan Amsterdammers om hun initiatieven zo goed mogelijk door 
ambtelijke procedures te leiden. En die bij het aanpakken van vraagstukken in de wijk samen met 
bewoners de straat op gaan om te kijken hoe ze tot oplossingen kunnen komen. Deze 
professionals zijn breed georiënteerd, hebben een groot netwerk in de buurt en delen hun 
professionele netwerk en kennis met de buurt. Het zijn bestuurders en ambtenaren met lokale 
kennis die in staat zijn bestuur, burgers, ambtenaren, maatschappelijke partners, middelen en 
mogelijkheden met elkaar te verbinden. Professionals die de verbinding vormen tussen actieve 
burgers en de gemeente moeten daarbij op voldoende mandaat en rugdekking van hun bestuur 
kunnen rekenen. 

Digitale participatie
Internet en sociale media bieden nieuwe kansen voor inspraak en burgerparticipatie. Bijvoorbeeld 
voor het bereiken van burgers die minder geïnteresseerd zijn in traditionele inspraakavonden. 
Crowdsourcing maakt het mogelijk om via online platforms ideeën uit de samenleving op te 
halen. Wel moeten we realistisch zijn over de representativiteit en wenselijkheid van digitale 
participatie. Zo blijkt uit panelonderzoek in onze Amsterdamse burgermonitor 2011 dat ouderen 
en Amsterdammers van Marokkaanse, Surinaamse en Turkse achtergrond minder vaak lid zijn 
van sociale netwerksites zoals Facebook, Twitter, LinkedIn en Hyves. Amsterdamse twitteraars 
zijn vergeleken met niet-twitteraars vaak hoogopgeleid en vaak tussen de 21 en 50 jaar. Uit de 
burgermonitor blijkt tevens dat minder dan 30% van de groep twitteraars sociale media handig 
vindt om kennis te nemen van buurtnieuws. Nog veel minder zijn twitteraars van mening dat 
sociale media het makkelijker maken om met ambtenaren (rond de 5%) of politici (rond de 10%) 
in contact te komen. Amsterdammers vinden niet alle onderwerpen geschikt voor communicatie 
met de overheid via sociale media. Uit het panelonderzoek blijkt dat men activiteiten voor 
jongeren, nieuwtjes en berichtgeving over bewonersavonden hiervoor wel overwegend geschikt 
vindt. Minder heil ziet men echter in communicatie via sociale media over nieuwbouwprojecten, 
stadsdeelpolitiek en onderwijs. Daarnaast hebben internet en sociale altijd moeilijk om vast te 
stellen met wie je praat, met hoeveel mensen je praat en hoe representatief de groep 
participanten is. Het gebruik van sociale media zien we daarom als een mogelijk instrument bij 
beleidsparticipatie binnen een breder palet aan participatievormen.

3. Burgerparticipatie in het nieuwe bestuurlijk stelsel
Verlengd lokaal bestuur in de stad is een belangrijk instrument om de betrokkenheid van burgers 
bij het bestuur van de stad te vergroten en burgerinitiatieven te kunnen stimuleren. Daarom heeft 
de gemeenteraad in de hoofdlijnen van het nieuwe bestuurlijk stelsel gekozen voor 
bestuurscommissies. De kracht van verlengd lokaal bestuur zit immers in de nabijheid, de kennis 
van lokale opgaven, daarop snel kunnen acteren en weten welke aanpak waar werkt. Om 
optimaal gebruik te kunnen maken van de kracht van de samenleving is bestuur op stadsdeel 
niveau van groot belang. De opgave en de aanwezige kracht en netwerken kunnen immers per 
deelgebied – en in per buurt of straat - verschillen. Bestuurscommissies vervullen een belangrijke 
‘ogen en oren’ functie bij het signaleren van ontwikkelingen in buurten en geven mede vorm aan 
de gewenste aanpak en uitvoering van beleid in buurten en wijken van de stad. Juist dat 
samenspel tussen meebewegen en afwegen is op dat gebiedsniveau essentieel. 
Binnen de organisatieontwikkeling van het concern Amsterdam en de brede ontwikkeling naar 
wijkgericht werken is het van belang de formele positie (handelingsruimte) van frontlinie en 
uitvoerende professionals bij stedelijke diensten en de bestuurscommissies te borgen, evenals 
de competenties van de professionals die horen bij deze werkwijze. Deze professionals zijn (in 
lijn met het WRR advies) belangrijk om de omslag van de overheid van bolwerk naar netwerk 
mogelijk te maken. Deze omslag vraagt om een andere mind set van alle bestuurders en 
medewerkers van de Gemeente.

Gezamenlijk ontwikkeltraject
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De komende periode wil het College gebruiken voor een verdere uitwerking van de visie op 
burgerparticipatie in het nieuwe bestuurlijk stelsel. Hierbij worden ook de gemeenteraad en de 
stadsdelen betrokken. Voor het doorontwikkelen van burgerparticipatie is het belangrijk om lokale 
kennis en ervaring te delen. In aanloop naar de komende bestuursperiode spreekt het College de 
ambitie uit burgerparticipatie stadsbreed stevig te verankeren en daarbij nieuwe vormen van 
burgerparticipatie, zoals andere vormen van zeggenschap en het gebruik van sociale media, 
verder uit te bouwen. Het College nodigt stadsdelen en gemeenteraad uit aan te geven welke rol 
zij hierbij willen vervullen. Het College zal jaarlijks aan de gemeenteraad rapporteren hoe in 
Amsterdam burgerparticipatie wordt doorontwikkeld. Daarbij zal het College inzicht geven in 
goede voorbeelden in de stad zijn en welke lessen we daar uit kunnen leren. Maar ook aangeven 
welke initiatieven het College zelf ontplooit ten aanzien van bijvoorbeeld inspraakverordeningen 
of scholing en training van medewerkers van de Gemeente. 
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Bijlage 1

Verschillende vormen van participatie in de praktijk
Burgerparticipatie heeft de afgelopen 40 jaar grote veranderingen doorgemaakt. In de jaren ‘70 
werd participatie gekenmerkt door inspraak: de overheid bereidt een besluit voor en burgers 
kunnen achteraf bezwaar indienen. Vanaf de jaren ‘90 mochten burgers steeds meer vooraf 
meepraten over nieuwe initiatieven en beleid. Anno 2013 kennen we een hele nieuwe generatie 
burgerparticipatie: burgers nemen zelf het initiatief binnen het publieke domein. Hierbij speelt de 
overheid een faciliterende rol of is zij een partner van actieve bewoners. In die jaren is ook de rol 
van traditionele wijkorganisaties veranderd. Internet en sociale media vervangen hen als bindend 
element. 

Omdat er vaak met verschillende betekenissen over burgerparticipatie wordt gesproken wil het 
College hier enige duiding aan dit begrip geven. We kunnen burgerparticipatie duiden langs vier 
kwadranten, zoals in het figuur hieronder. Enerzijds is er onderscheid tussen beleidsparticipatie 
en sociale participatie, anderzijds is er een onderscheid aan te geven tussen traditionele, 
beproefde participatievormen en innovatieve vormen. 

Beleidsparticipatie
Beleidsparticipatie vindt plaats tijdens alle beleidsfasen en biedt burgers de ruimte mee te praten 
en te denken. Beleidsparticipatie is op te delen in twee groepen: traditionele 
inspraakmogelijkheden en beleidsparticipatie via internet en sociale media. 

Traditionele inspraak
Bij traditionele inspraakmogelijkheden gaat het om vormen als: door de gemeente 
georganiseerde informatie- of inspraakavonden, inspreken bij een vergadering van een 
raadscommissie, consultatiegroep, referendum, burgerinitiatief, volksinitiatief, volksstemming, 
enz.   

Innovatieve beleidsparticipatie
Innovaties in beleidparticipatie kenmerken zich door het gebruik van internet en sociale media, 
ook wel digitale inspraak of inspraak 3.0 genoemd. Burgers worden over een bepaald onderwerp 
via websites, twitter en facebook online naar hun mening gevraagd en via deze platforms 

Beleidsparticipatie

Sociale participatie

Traditionele 
vormen

Bewonersavond
Informatieavond
Referendum
Burgerinitiatief 
Inspreken bij een   
Raadscommissie

Digitaal inspreken en 
consulteren via websites, 
twitter, facebook, enz. 
Crowdsourcing
Verbeterdebuurt 
Buurtbegroting

Bewonersinitiatieven 
(in de wijkaanpak)

Wijkondernemingen 
(trusts)
Bewonersgestuurde 
wijkontwikkeling
Crowdfunding
Communities

Innovaties
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ontstaan er online discussies. Deze geven mede vorm aan de totstandkoming van beleid. Een 
innovatie is crowd sourcing waarbij de overheid via internet een grote groep burgers uitnodigt 
ideeën aan te dragen en mee te denken over problemen en oplossingen. Een andere innovatie is 
www.verbeterdebuurt.nl, een website die burgers de mogelijkheid biedt ideeën voor en 
problemen in de buurt aan de gemeente door te geven. Daarnaast is er een ontwikkeling waarbij 
burgers met digitale kaarten op websites geïnformeerd worden over informatie, bijvoorbeeld de 
begroting, over hun buurt. Stadsdeel Oost geeft bewoners inzicht in hun buurt via 
www.buurtbegrotingamsterdam.nl en Stadsdeel West kent een vergelijkbare variant op 
www.kaartvanwest.nl. 

Voorbeelden: 
Vrijstaat Amsterdam. In het kader van de Structuurvisie, ‘Amsterdam 2040, Economisch sterk en 
duurzaam’ werden Amsterdammers via de website www.binnen30minuten.nl uitgenodigd mee te 
denken over de toekomst van de stad. De reacties werden gebruikt voor de visie op de stad. Ook 
via de tentoonstelling ‘Vrijstaat Amsterdam’ konden Amsterdammers hun verhaal vertellen en 
mee discussiëren. Het project werd beloond met een Eurocities Award in de categorie 
participatie. 

Nieuwe Amsterdamse woonruimteverdeling. Bij het vormgeven van de nieuwe 
woonruimteverdeling is het College begin 2011 op drie verschillende manieren het gesprek met 
de stad aangegaan: 1. Via een website konden Amsterdammers een maand lang hun mening 
geven over vier verschillende scenario’s en hun eigen ideeën toevoegen. Er kwamen 112 
reacties binnen. 2. Via een online vragenlijst (579 respondenten) en face-to-face interviews (102 
personen) zijn Amsterdammers naar hun mening gevraagd. 3. In een stadsgesprek met 70 
belanghebbende zijn de vier scenario’s besproken.

Sociale Participatie 
Sociale participatie gaat over bewoners, ondernemers en maatschappelijk instellingen die zelf 
initiatief nemen of bij willen dragen aan hun leefomgeving. Het is daarbij aan de gemeente om die 
maatschappelijke initiatieven te verwelkomen en samen te werken met bewoners en 
ondernemers. Hierin is een onderscheid te maken tussen beproefde werkwijzen zoals de 
bewonersinitiatieven in de Wijkaanpak en tal van nieuwe innovatieve vormen van sociale 
participatie. 

Bewonersinitiatieven (wijkaanpak)
Bewonersinitiatieven, zoals veel gebruikt in de Wijkaanpak, zijn een veel gebruikte methode om 
burgers zelf bij te laten dragen aan de leefbaarheid en sociale cohesie in hun buurt. De 
wijkaanpak kende vanaf 2008 het budget bewonersinitiatieven. In ruim vier jaar tijd werden er in 
de Amsterdamse aandachtswijken 2845 bewonersinitiatieven genomen, bijvoorbeeld het 
gezamenlijk onderhouden van een moestuin, het opknappen van een plein of terugkerende 
cursussen. Bewoners kregen vanuit de overheid geld en in bijna alle gevallen hulp van 
professionals om zelf iets voor hun buurt te doen. Vergeleken bij beleidsparticipatie 
(inspraakavonden, interactief beleid) participeerden meer vrouwen, lager opgeleiden, mensen 
met een laag inkomen, jongeren en nieuwe Nederlanders. Vanaf 2013 faciliteren alle stadsdelen 
bewonersinitiatieven los van het budget voor de Wijkaanpak. 

Innovatieve vormen van participatie
De bewonersinitiatieven komen via budgetten tot stand. We zien echter ook allerlei innovatieve 
vormen van sociale participatie ontstaan los van deze bewonersbudgetten. Soms geheel los van 
de overheid, maar vaak ook samen. Naast initiatieven die ontstaan doordat burgers zich rondom 
een maatschappelijk doel verenigen in een stichting of vereniging, zijn er steeds meer burgers die 
maatschappelijke problemen op een ondernemende manier aanpakken. Initiatieven groeien uit 
tot sociale ondernemingen die maatschappelijke winst realiseren. Nieuw hierin is het belang van 
eigenaarschap en de economische functie vanuit een maatschappelijk belang. 

Een andere nieuwe vorm die zich vanuit burgers zelf ontwikkeld heeft zijn de communities. Ze 
ontstaan vooral in Amsterdam Oost rond pleinen die een natuurlijke ontmoetingsplaats vormen 
en een startpunt voor het definiëren van een gedeeld belang. Vanuit deze communities is 
bijvoorbeeld de Meevaart ontstaan. Communities zijn een non-hiërarchische organisatievorm. Er 
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zijn een aantal trekkers die de community vooruit helpen, maar niet per sé de baas of leider zijn. 
Mensen sluiten zich om een gedeeld belang voor een periode aan.

De gebruikte termen voor deze vergaande vormen van participatie zijn talrijk: co-creatie, 
coproductie, Trusts, wijkondernemingen, enz. In alle gevallen gaat het om een rol van de 
overheid waarbij deze ruimte geeft, randvoorwaarden schept en resultaten bekrachtigt. In dit 
kader spreken we ook wel van overheidsparticipatie: als gemeente participeren we in de 
initiatieven van burgers.   

Voorbeelden: 
Buurtcentrum de Meevaart staat ook wel bekend als het “huis van de wijk” in de Balistraat. 
Bewoners uit de Indische buurt beheren en programmeren het buurtcentrum. Ze organiseren hun 
eigen welzijns- en activiteitenaanbod. Dit vrijwilligerscentrum en creatieve broedplaats beheert nu 
verschillende leegstaande panden waar gebruikersgroepen ruimte vinden.

‘Geef om de Jan Eef’ is een initiatief van bewoners uit Amsterdam West. Ontstaan na de moord 
op een juwelier in de straat willen bewoners ondernemers met activiteiten en evenementen 
ondersteunen en de straat positief in het nieuws brengen. Winkelstraatvereniging Jan Eef heeft 
de ambitie zich te ontwikkelen tot een vastgoedeigenaar, zodat bewoners zelf kunnen bepalen 
welke ondernemingen in de winkelstraat komen om daarmee de wensen uit de buurt te vertalen 
in het winkelaanbod. 

7



Bijlage 2 

Amsterdamse burgerparticipatie, waar komen we vandaan?
Bij het vaststellen van de hoofdlijnen nieuw bestuurlijk stelsel op 28 november 2012 nam de 
Raad unaniem de motie van GroenLinks en PvdA aan waarin het College wordt gevraagd een 
visie op burgerparticipatie op te stellen. Hieronder volgt nog een korte (terug)blik op wat er de 
afgelopen jaren op het gebied van burgerparticipatie is gebeurd. 

Mertens – motie burgerparticipatie 
Bij de fusie van stadsdelen in 2010 was er zorg of er in de grotere stadsdelen nog voldoende 
aandacht voor de participatie van Amsterdammers zou zijn. Toen de Raad in juni 2009 instemde 
met de ‘Verbetering bestuurlijk stelsel en wijziging op de Verordening van de stadsdelen’ werd er 
een motie (motie 330 van Raadsleden Van Doorninck en Van der Garde) aangenomen die het 
College opriep ruime mogelijkheden te blijven bieden voor burgerparticipatie en een gezamenlijke 
visie op te stellen van stad en stadsdelen met daarin de voorwaarden om participatie te borgen. 

Ter beantwoording van deze motie heeft de Raad in februari 2010 de bestuurlijke reactie van het 
College aangenomen met daarin een begrippenkader, richtingen en uitgangspunten voor 
buurtgericht werken en burgerparticipatie. Hierin maakte het College onderscheid tussen 
beleidsparticipatie (ofwel politieke participatie), waarbij burgers gesprekspartner zijn bij het 
initiëren, ontwikkelen en uitvoeren van beleid. En sociale participatie, waarbij bewoners zelf 
verantwoordelijkheid nemen voor de kwaliteit van hun leefomgeving. 

Burgerparticipatie is langs verschillende lijnen vormgegeven. Gesprekken, ideeën en nieuwe 
ontwikkelingen ontstonden door de hele stad op verschillende beleidsterreinen. Burgerparticipatie 
is immers geen beleidsdomein op zich, maar kan worden ingevuld in bijna alle beleidsdomeinen. 

Continue ontwikkeling in de stad
Sinds de bestuurlijke reactie op de motie burgerparticipatie uit 2009 is er niet alleen vanuit de 
verschillende beleidsdomeinen verder vormgegeven aan participatie, maar hebben hierover in 
stad en stadsdelen veel conferenties, debatten en gesprekken plaatsgevonden met en tussen 
burgers, ondernemers, maatschappelijke instellingen, bestuurders, (deel)raadsleden en 
ambtenaren. Daarbij keken we ook over onze eigen stads- en landsgrenzen heen. 
De uitkomst hiervan vormt de basis voor deze visie. Zonder hier een uitputtende lijst te geven, 
heeft de zoektocht naar actuele vormen van burgerparticipatie plaatsgevonden bij:

• Bestuursdienstdebat: ‘Big Society in Amsterdam?’ met bestuurders, ambtenaren 
en partners, op 14 juni 2011 in De Industriële Groote Club.   

• Debat Burger - Buurt - Bestuur met bestuurders, raadsleden, professionals uit de 
uitvoering, woningcorporaties, onderwijs, welzijn, stadsdelen en diensten over 
de ontwikkeling van buurtgericht werken en burgerparticipatie, 30 september 2011 in de 
Nieuwe Liefde.
• Studiereis “Trust in the City: Economische principes in de wijkaanpak”, met 
initiatiefnemers, actieve bewoners, bestuurders, corporaties, bedrijfsleven, fondsen, 
academici en ambtenaren over de mogelijkheid van Britse innovatieve participatievormen 
in Amsterdam, februari 2012 in Londen. Zoals opgenomen in de rapportage 
bewonersparticipatie in de wijkaanpak 2012.
• Conferentie “Vertrouwen in de Stad” met initiatiefnemers, bewoners, bestuurders 
en ambtenaren over experimenten met wijkondernemingen (trusts) in 
Amsterdam, 19 juni 2012 in Pakhuis de Zwijger. Zoals opgenomen in de rapportage 
bewonersparticipatie in de wijkaanpak 2012.
• Conferentie “Maak het Mee, overheid en burgers als partners in crime”  met 
bewoners, politici, ambtenaren, ondernemers en professionals over nieuwe vormen
van partnerschappen tussen overheid en burgers , vrijdag 13 juli in de Hogeschool van 

Amsterdam (samenwerking stadsdeel Oost, West en de HvA). 
• Als onderdeel van het burgerschapprogramma heeft stadsdeel West in 2012 een 
jaar lang een leerprogramma gehad: ‘van Bolwerken naar Netwerken’, waarin 
in verschillende colleges en bijeenkomsten gezocht werd naar nieuwe vormen in de 
uitvoering. De uitkomsten zijn weergegeven op www.hetnieuwetussen.nl.  
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