
Deze illustratie laat de verschillen zien tussen het huidige
bestuurlijk stelsel en het voorstel voor de inrichting van
het nieuwe bestuurlijk stelsel. Ook leest u in dit document
meer over het voorstel voor de werking van de stadsdeel-
commissies.

Toelichting op 
bestuurlĳk stelsel 
in beeld

Alle Amsterdammers van 18 
jaar en ouder mogen zich 
straks verkiesbaar stellen 
voor het eigen stadsdeel en 
het eigen gebied. Hoeveel 
vertegenwoordigers er per 
gebied in de stadsdeelcom-
missie mogen, hangt af van 
het aantal inwoners van dat 
gebied. Deelnemers hoeven 
niet verbonden te zĳn aan 
een politieke partĳ, maar dat 
mag wel. 

Om een lĳstvermelding te 
krĳgen, moeten er meerdere 
kandidaten op een lĳst 
worden aangemeld. Een 
kandidaat heeft tien 
steunverklaringen nodig van 
andere bewoners in dat 
gebied. De stemming voor 
de stadsdeelcommissies 
vindt plaats in de gebieden. 

Toelichting stadsdeel-
commissie: hoe gaat 
het werken?

Eenmaal ingestemd, verga-
dert de stadsdeelcommissie 
twee keer per maand met het 
dagelĳks bestuur. Hiervoor 
ontvangen commissieleden 
een onkostenvergoeding. De 
commissie bepaalt zelf hoe 
vaak er daarnaast nog 
vergaderd wordt. Vertegen-
woordigers krĳgen ook 
ondersteuning vanuit het 
stadsdeel. Verkiesbaar stellen 
kan vanaf het najaar van 
2017.

Wilt u meer weten?
Stuur dan een e-mail met uw vraag naar bestuurlĳkstelsel@amsterdam.nl.
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adviseren

Amsterdammers 
kiezen een bestuurs-
commissie voor hun 
stadsdeel (in totaal 
7 stadsdelen)

Eigen taken en bevoegdheden

Amsterdammers 
kiezen Amster-
dammers (met of 
zonder politieke 
kleur) in hun 
gebied voor een 
stadsdeel-
commissie

Door het college
van b&w benoemde 
bestuurscommissie 
met eigen taken en 
bevoegdheden

7 Bestuurscommissies voor 
7 stadsdelen met algemeen 
bestuur en een dagelijks 
bestuur

Dagelijks bestuur

De Amsterdammer kiest voor 
de gemeenteraad en voor de 
bestuurscommissie van zĳn 
eigen stadsdeel. De bestuurs-
commissie kiest het dagelĳks 
bestuur. Dit dagelĳks bestuur 
legt verantwoording af aan 
de bestuurscommissie. De 
bestuurscommissies zĳn de 
ogen en oren van de buurt en 
de schakel naar de gemeen-
teraad en het college van 
burgemeester en wethou-
ders.

De gemeenteraad, burge-
meester en de wethouders 
maken de plannen en de 
regels voor de stad. Zĳ 
gebruiken hiervoor de 
signalen vanuit de stads-
delen. 

De stadsdeelbesturen 
hebben een aantal taken en 
bevoegdheden op het vlak 
van de inrichting van straten 
en pleinen, groen en parken, 
inzamelen van huishoudelĳk 
afval en welzĳnswerk in de 
buurt. Zĳ zorgen dat wat er 
gedaan wordt op die thema’s 
past bĳ de behoeften van de 
stadsdelen en tegelĳk bĳ het 
beleid van de  stad. 

Amsterdammers kiezen de 
gemeenteraad en een stads-
deelcommissie. Leden van 
een stadsdeelcommissie 
hoeven geen lid meer te zĳn 
van een politieke partĳ. Dat 
mag wel. Er is dus geen 
gekozen bestuurscommissie 
meer. 

Er is nog wel een bestuurs-
commissie. Deze bestaat
uit drie leden die worden 
benoemd door het college 
van burgemeester en 
wethouders. Het verschil zit 
hem dus in het aantal leden 
en het feit dat de leden 
benoemd worden door het 
college.

De stadsdeelcommissies 
bestaan uit een evenredige 
vertegenwoordiging van de
gebieden.

De gekozen Amsterdammers
in de stadsdeelcommissies
komen uit het stadsdeel en
vertegenwoordigen het
gebied waarin zĳ wonen.

Aan de hand van het aantal
inwoners per gebied wordt
bepaald hoeveel personen
er een gebied mogen
vertegenwoordigen. Er is
een minimum van 4 en een 
maximum van zes per gebied.

De stadsdeelcommissie
adviseert zowel het dagelĳks
bestuur als ook de gemeente-
raad.

Het advies is zwaarwegend.
Stad- en stadsdeelbestuur
leggen bĳ afwĳken van het
advies verantwoording af.

Het dagelĳks bestuur houdt
dezelfde taken en bevoegd-
heden als in de huidige 
situatie. Zĳ houdt zich nog
steeds bezig met de inrich-
ting van straten en pleinen,
groen en parken, inzamelen
van huishoudelĳk afval en
welzĳnswerk in de buurt.

De nieuwe situatie
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