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Dit is een document van de Rekenkamer Amsterdam en 

bevat de ambities horende bij het thema 

democratisering uit het Coalitieakkoord 2018-2022.  

De rekenkamer heeft deze ambities onderzocht voor 

haar deelonderzoek Democratisering. De bevindingen 

van het onderzoek staan op deze pagina. 

 

https://www.rekenkamer.amsterdam.nl/thema-verantwoording/coalitieakkoord-2018-2022/
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1 

Ambities democratiseringa 
 

1 Samen met de stad stellen we een ambitieuze agenda op voor democratische 

vernieuwing waarin we onderzoeken hoe de participatieve en representatieve 

democratie kunnen worden vernieuwd, versterkt en uitgebreid. Doel is inwoners 

van Amsterdam grotere zeggenschap te laten hebben over hun directe omgeving, 

gemeentelijke dienstverlening en de stad als geheel. 

2 We versterken met maatschappelijke partners zoals debatcentra en initiatieven de 

betrokkenheid van burgers bij de stad en de politieke besluitvorming.  

3 Nieuw beleid maken we waar mogelijk samen met de stad. Beleidsstukken krijgen 

daarom standaard een participatieparagraaf waarin inzichtelijk is gemaakt op 

welke manier Amsterdammers betrokken zijn geweest en wat er met hun inbreng 

is gedaan.  

4 We leggen buurtrechten vast en gaan experimenteren op basis van ervaringen in 

andere steden.  

5 We gaan buurtbegroten invoeren.  

6 We stellen per buurt een buurtbudget in. Het stadsdeelbestuur kan (binnen 

kaders), in overleg met de buurt, besluiten over de bestemming.  

7 Buurtinitiatieven krijgen alle ruimte en we onderzoeken hoe we deze beter 

kunnen ondersteunen.  

8 Er komt een fonds voor maatschappelijk initiatief waar kleinschalige initiatieven 

een beroep op kunnen doen.  

9 We creëren fysieke en vrije ontmoetings- en ontwikkelplekken in de stad (zoveel 

mogelijk op buurtniveau). Een deel van het gemeentelijk vastgoed kan hiervoor 

worden ingezet. Er wordt gezocht naar combinaties van werkplekken met 

gebiedsmakelaars en handhavers.  

10 We creëren co-creatieplekken in alle stadsdeelkantoren.  

11 De gemeente ondersteunt actief het opzetten van commons bij bijvoorbeeld 

energietransitie, zorg of het opzetten bij buurtactiviteiten. De gemeente deelt best 

practices en geeft juridisch advies. 

12 Amsterdam sluit zich aan bij het Fearless Cities Netwerk: een internationaal 

verbond van gemeentes die zich onderdeel voelen van een internationale 

‘municipalistische’ beweging. Hierin staan onder meer verdieping van de lokale 

democratie en andere beleidsterreinen centraal. Doel is uit te wisselen met, en te 

leren van andere deelnemende steden. We organiseren in 2020 de jaarlijkse 

Fearless Cities conferentie. 

 

 

a Gemeente Amsterdam, Coalitieakkoord 2018-2022. Een nieuwe lente en een nieuw geluid, mei 2018, 

p. 58/59. 
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