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Gespreksnotitie Buurtplatformrecht
ten behoeve van consultatie gemeenteraadsleden dd 23-4-2021

MOTIE 1254 Gemeenteraad Amsterdam
aangenomen met steun van GL, D’66, PvdA, SP, PvD, DENK, FvD, CDA, Bij1, CU, PvdO.

• Met bewonersorganisaties die de oproep hebben gedaan het idee van het

buurtplatformrecht uit te werken en de uitkomsten hiervan met de raad te delen.

• Te onderzoeken of het buurtplatformrecht onderdeel zou kunnen worden van het nieuwe

Participatiebeleid en de raad hierover te informeren.

Hele motie: http://www.bit.ly/buurtplatformrechtmotie

De oproep ‘’Noodkreet’’: http://www.bit.ly/noodkreetbuurtplatformrecht

De bewonersorganisaties uit de brede stad die de oproep hebben gedaan, de ondertekenaars van de

noodkreet, hebben zich de afgelopen maanden georganiseerd in een brede coalitie en samen in

diverse sessies met ook diverse experts, het concept van het Buurtplatformrecht verder uitgewerkt.

De opbrengst tot op heden delen zij graag met meest betrokken raadsleden. Onderstaand een

samenvatting van de opbrengst uit het veld van buurtplatforms en buurtorganisaties.

Discussie voor vrijdag 23-4-2021

● Wat zijn de belangrijkste thema’s en welke opties/keuzes zijn daarin per thema te maken

● Hoe het buurtplatform recht te verankeren en van budget te voorzien

● Welke acties nu verder, ook met voorjaars begroting in gedachten

Het onderzoek naar de mogelijkheid om het buurtplatformrecht verder onderdeel te laten uitmaken

van het Participatiebeleid wordt de komende maanden uitgevoerd.

BEWONERS DIE SAMEN EIGENAARSCHAP NEMEN PER BUURT IN KRACHT

‘’In Amsterdam heeft elke buurt het recht op een buurtplatform. Als buurtverbeterplatform geven ze

de gemeenschap een stem, en een structuur om samen activiteiten te ondernemen en fungeren als

netwerkorganisatie van buurtbewoners en -organisaties die willen samenwerken ter verbetering van

mens en buurt. ‘’

Iedere buurt is anders en in elke buurt kan zo’n platform een eigen vorm, benaming, focus en

stadium van ontwikkeling hebben.

De gemeenschappelijke noemer is dat in iedere buurt wel een netwerk van actieve bewoners is die

willen samenwerken om mensen in de buurt te helpen en samen hun buurt te verbeteren. Vanuit

eigenaarschap en intrinsieke motivatie. Dit buurtrecht beoogt die energie van onderop ook echt in

positie te brengen en de inzet van bewoners daadwerkelijk te ondersteunen.

Bewoners definiëren zelf de grenzen van hun buurt. Het kan daarmee afwijken van de

administratieve eenheden die de gemeente zelf gebruikt. Voor het buurtplatform recht is dat

wooncomplex overstijgend en kent vaak een voor bewoners logische begrenzing naar waar een
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sociale samenhang is; een gemeenschappelijk belang, een bebouwingstypologie, een

bedieningsgebied van een winkelcentrum met een vervoersknooppunt bijvoorbeeld.

STATUS ALS PLATFORM EN DE LEGITIMITEIT DAARVAN

De legitimiteit van een buurtverbeterplatform per buurt stemt op het principe van de contributieve

democratie: recht om samen eigenaarschap te mogen nemen en samen te zorgen voor de eigen

omgeving en de verbeteringen, en de impact die dit brengt. Het behartigt belangen uit en van de

buurt, en doet dat als netwerk dat de diversiteit, meerkleurigheid en meerstemmigheid van de buurt

weerspiegelt en uitdraagt.

De status kan aan een organisatie worden toegekend omdat de representatieve gekozen

democratische macht het buurtverbeterplatformrecht instelt en regelt. Daaraan ontleent het

buurtverbeterplatform haar status en is via de representatieve democratie gelegitimeerd.

WIE DAN IN EEN BUURT?

Het idee is: groepen van actieve bewoners zijn of gaan samen aan de slag voor hun buurt en/of hun

buurtgenoten. Zij verbinden zich met elkaar in welke vorm dan ook. Die gebundelde energie van

samenwerkende actieve bewoners vormt het buurtverbeterplatform.

Er is één minumumvereiste: er moet toegankelijk en uitnodigend gewerkt worden voor iedereen!

Verder is er niet een minimum vereiste aan vorm of organisatie. Elke buurt is anders. Maatwerk is

juist nodig. Geef daar steun aan en de gelegenheid om met elkaar iets op en uit te bouwen. Een

dergelijk netwerk van actieve bewoners en organisaties die inclusief samenwerkt verdient van de

gemeente de status van buurtverbeterplatform.

Per stadsdeel/wijk of buurt kunnen de formele organisatievormen verschillen. De bij het

buurtverbeterplatform betrokken bewoners(groepen) bepalen met elkaar met welke organisatie de

gemeente als een financiële relatie aangaat voor het Buurtplatform recht.

Buurtverbeterplatformen kunnen in verschillende fasen van ontwikkeling zitten. In een opstart fase

kan een professionele organisatie zoals !WOON een rol hebben in het ondersteunen bij de

opstartfase, het beheer van financiële middelen en de verantwoording daarvan. De keuze voor een

dergelijke ondersteunende organisatie wordt gemaakt door betrokken bewoners zelf.

Het buurtnetwerk dat per buurt opstaat en zich aandient als buurtverbeterplatform, wordt als

zodanig geaccordeerd door de Stadsdeelcommissie, in een advies aan het bestuur.

Mochten zich meerdere gegadigden per zelfde gebied voor de status van buurtverbeterplatform

aandienen, dan kan een stedelijke lijst van ‘’good practices’’ de Stadsdeelcommissie helpen daarover

of daartussen te beslissen. Zie bijvoorbeeld www.bit.ly/criteriaplatform .

VERANTWOORDING

Het buurtverbeterplatform legt ten minste eenmaal per jaar verantwoording af aan de buurt en

tenminste een maal in de 4 jaar aan de gekozen stadsdeelvertegenwoordigers. Dit vind plaats

halverwege de termijn, dus na 2 jaar, van de Stadsdeelcommissie, die dan goed zijn ingewerkt. De

status van Buurtverbeterplatform geldt voor een periode van 4 jaar , en dient iedere 4 jaar opnieuw

geaccordeerd te worden.

http://www.bit.ly/criteriaplatform


WELKE RECHTEN?

Met de status van buurtverbeterplatform verkrijgt het netwerk van samenwerkende actieve

bewoners recht op

A Positie

B Middelen (waarmee ook huisvesting geregeld kan worden)

C Ondersteuning door een onafhankelijke ondersteuner

Ad A Positie

De Buurtverbeterplatformen zijn een volwaardige gesprekspartner om met de gemeente over

onderwerpen te praten die de buurt aangaan en geven hier waar mogelijk zelf uitvoering aan.

Ze hebben daarbij recht op tijdige, volledige en juiste informatie in begrijpelijke taal.

Buurtverbeterplatformen worden opgenomen op de zogenaamde ‘’vinkjeslijsten’’ die voor veel

gemeentelijke dossiers en trajecten gelden. In ieder geval voor gebiedscycli (gebiedsagenda,

gebiedsprioriteiten en gebiedsplannen).

Ze worden uitgenodigd aan te sluiten bij overleggen van buurtteams, wijkprofessionals en  zijn ook

gesprekspartner voor de Stadsdeelcommissie.

De gemeentelijke organisatie stimuleert en faciliteert de Buurtverbeterplatformen om inclusief en

van onderop te kunnen blijven werken. Er zullen door de gemeentelijke organisatie geen  parallelle

sociale  infrastructuren de wijk in worden gebracht zonder dat deze aansluiting hebben bij het

buurtverbeterplatform. Partijen in de buurt zullen worden aangemoedigd met en via het

buurtverbeterplatform samen te werken. Het staat overigens natuurlijk altijd iedereen in de buurt vrij

dat niet te doen.

In (beleids)ontwikkelingen waarop een participatie paragraaf van toepassing is voor de buurt, zal het

Buurtverbeterplatform door de gemeentelijke organisatie een rol krijgen toebedeeld om de

betrokkenheid van bewoners bij het betreffende onderwerp vorm te geven en zal hun inbreng in de

participatieparagraaf worden vermeld.

Ad B Middelen

De middelen zijn ter dekking van ondersteuning, organisatiekosten, buurtcommunicatie,

huisvestingskosten en het kunnen uitvoeren van buurtverbeter activiteiten.

Elke buurt is anders. Zo kunnen bijvoorbeeld de mate van ondersteuning en de kosten voor

huisvesting sterk verschillen. Als basis wordt stedelijk een basisbedrag per inwoner vastgesteld voor

de organisatie van het Buurtverbeterplatform en het uitvoeren van buurtverbeteractiviteiten.

Afhankelijke van de lokale situatie worden huisvestingskosten en kosten voor ondersteuning direct of

indirect gesubsidieerd, maar in elk geval gewaarborgd.

Het staat het Buurtverbeterplatform vrij om extra middelen te verwerven naast deze basis, en

anderen in de buurt te helpen met het verwerven van middelen.

Ad C Onafhankelijke ondersteuning

De Buurtverbeterplatformen hebben recht op ondersteuning door een door henzelf uitgekozen

onafhankelijke organisatie. Deze kan ondersteunen bij het opzetten van de organisatie, het verhogen



van (methodische en organisatorische) kennis en kunde in de organisatie, het helpen verminderen

van administratieve lasten of als gedeeld dienstencentrum, opdat de Buurtverbeterplatformen zich

op hun kerntaak kunnen blijven richten.

WAT VRAAGT DIT VAN DE GEMEENTE?

1. Er zal in de gemeentebegroting geld worden vrij gemaakt voor  het honoreren van de aanspraken

die op grond van de verordening op het buurtverbeterplatformrecht gedaan worden voor het

verkrijgen van budget voor organisatievorming (startfase), organisatieversterking

(doorontwikkelfase) en de ingediende plannen voor activiteiten en ondersteuning. Het bedrag per

inwoner zal daarbij een leidraad zijn.

2. Er wordt nadrukkelijk gesteld de toekenning van deze middelen niet als een kostenpost te zien,

maar als investering die de stad besparingen oplevert op tal van terreinen.  een integrale

benadering van een veelheid van problematieken waar de overheid mee worstelt, oplossingen,

inclusief besparingen, waar de overheid vaak zelf niet mee was gekomen, activering van bewoners

die zelf samen aan de slag gaan, vanuit intrinsieke motivatie, met korte lijnen en resultaatgericht

3. Op deze wijze bouwen aan een sociale infrastructuur van onderop die op termijn de stad dekt,

die maatwerk kent en duurzaamheid omdat er altijd in elke buurt wel een netwerk van actieve

bewoners is. Dit zal helpen de stadsbrede democratie te versterken en dienen als kennisplatform

en medezeggenschap die de haarvaten van de buurtsamenleving kent om samen tot betere

beslissingen te komen.

4. Het bestaan mogelijk maken van een door de platforms zelf gekozen onafhankelijke

ondersteunende professionele organisatie.

5. Dit opnemen in / als gemeenteverordening / Kader /…. [verder uit te werken in overleg met

College B&W etc]

6. Een onafhankelijke instantie, bijvoorbeeld de ombudsman, om toe te zien op de naleving en bij

geschillen op te treden.

De coalitie van buurtplatformen uit de brede stad voor het Buurtplatformrecht



Voor vragen, ideeën, bijdragen contact HartVoorDeKbuurt@gmail.com , 0651084879

mailto:HartVoorDeKbuurt@gmail.com

