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Aanleiding 
In het coalitieakkoord is samenwerking en cultuur nadrukkelijk als thema benoemd en kiest het 
stadsbestuur voor een collegiale, open en integrale werkwijze. Het bestuur doet dit vanuit de 
overtuiging dat het dan effectief kan zijn. Niet alleen binnen het college maar ook in de 

samenwerking met de gemeenteraad, de stadsdeelbesturen en het ambtelijk apparaat. 

De aanpassing van het bestuurlijk stelsel en de uitdagingen van het coalitieakkoord dwingen tot 
een herijking van de samenwerking tussen stad en stadsdelen. Het college en de 

stadsdeelbesturen sluiten een bestuursakkoord om vorm te geven aan deze (nieuwe) 
samenwerking. De Verordening op lokaal bestuur is de basis voor de verdeling van taken en 
bevoegdheden. In aanvulling op de Verordening maken we in dit akkoord afspraken over 
samenwerking, rolverdeling, beleidsruimte in kaders en ondersteuning. 

Het bestuursakkoord vormt zo het kader voor één bestuur voor de stad, waarin college en 

stadsdeelbesturen gezamenlijk werken aan de grote inhoudelijke opgaven en uitdagingen. Als in 
dit akkoord gesproken wordt van bestuur of bestuurders, bedoelen we daarmee zowel 
college(leden) als stadsdeelbestuur(ders). 

De inhoudelijke opgaven voor deze bestuursperiode die in het coalitieakkoord staan (waaronder 

het versterken van participatieve democratie en de doorontwikkeling van gebiedsgericht werken 
maar bijvoorbeeld ook de energietransitie) worden verder uitgewerkt in een uitvoeringsagenda, 
gebiedsagenda's en gebiedsplannen. 

Vijf uitgangspunten vormen de basis voor onze samenwerking 

E We werken samen aan de stad 
mi De inhoud en de opgave zijn leidend 
E Betrokkenheid van gebieden, bewoners en ondernemers is voor ons fundamenteel 
E We respecteren ieders rol en verantwoordelijkheid 

E We werken vanuit vertrouwen en betrekken elkaar actief 

We staan voor grote inhoudelijke opgaven en uitdagingen waar we samen vorm aan geven. leder 
heeft daarin zijn eigen taken en bevoegdheden. Bij de uitvoering daarvan zoeken we elkaar op, 

kiezen we voor een open samenwerkingscultuur en staat wederzijds vertrouwen voorop. We 

maken gebruik van elkaars kennis en rol. De inhoud is leidend voor ons werk. We willen onze inzet 
vooral richten op waar de opgaven het grootst zijn. 

We geven ruimte aan gebieden en lokale belangenafweging. We versterken het gebiedsgericht 
werken. De stadsdeelbesturen kennen de gebieden als geen ander, hebben een breed netwerk, 
kennen lokale initiatieven en kunnen op het juiste moment signaleren en agenderen wat er nodig 

is. We streven naar constructieve samenwerking, grote betrokkenheid en effectieve wisselwerking 
tussen gemeenteraad, stadsdeelconnmissies, college en stadsdeelbesturen. Betrokkenheid en 
zeggenschap van Amsterdamse inwoners en ondernemers is fundamenteel. Stadsdeelcommissies 
vervullen daarin een belangrijke en vrije rol. 

De ambtelijke organisatie is één organisatie en werkt voor zowel stadsdeelbesturen als college. 

Ook de ambtelijke organisatie draagt daarmee bij aan een optimale wisselwerking tussen college 
en stadsdeelbesturen in de uitvoering van hun taken en bevoegdheden. 
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Aan deze uitgangspunten geven we een eerste invulling met de volgende 
(interne) werkafspraken 

Samenwerking en cultuur 
In deze paragraaf zijn afspraken opgenomen over bestuurlijke samenwerking in het algemeen. 

Centraal in onze samenwerking staat de (inhoudelijke) opgave (het vraagstuk, het project, het 
concrete gebied). 

2 We werken nauw samen en zorgen voor goede onderlinge verhoudingen. 
• We verrassen elkaar niet en zoeken elkaar tijdig op via informele en korte lijnen als dat nodig 

is. 

g Er zijn vaste momenten in de agenda's van bestuurders, bij voorkeur op maandag, waarop er 
ruimte is om onderling af te stemmen op thema's en om bestuurlijke besluitvorming voor te 
bereiden. 

la We bereiden bestuurlijke en ambtelijke werkbezoeken aan een (ander) stadsdeel gezamenlijk 
voor en leggen deze bezoeken, waar mogelijk, gezamenlijk af. 

g We hebben aandacht voor belangen en verschillen tussen stad en stadsdelen en tussen 
stadsdelen onderling. 

E We kiezen voor co creatie. Bij de verdeling van middelen staat de inhoudelijke opgave 
voorop. 

3 We zorgen voor tijdige afstemming tussen college en stadsdeelbesturen wanneer dat nodig is. 
E Er is ruimte voor inbreng door stadsdeelbestuurders vóór de officiële adviesaanvraag. 
g De consultatiefase is een coproductie van collegeleden en stadsdeelbestuurders. 

4 Als er sprake is van wrijving tussen collegeleden en stadsdeelbestuurders over onderwerpen kan 
de contactpersoon binnen het college voor het betreffende stadsdeel betrokken worden om tot 
een oplossing te komen. 

5 Bestuurders hebben ieder vanuit hun eigen rol en verantwoordelijkheid, ruimte voor 
communicatie richting bewoners. Stadsdeelbestuurders richten zich daarbij vooral op lokale 

aangelegenheden en de dagelijkse gang van zaken. Zij stellen het verantwoordelijke collegelid 
daarvan op de hoogte. Daarbij streven bestuurders naar een voor de Amsterdammer 
herkenbare en eenduidige communicatie zodat de uniforme uitstraling van 3. Amsterdam wordt 
versterkt. 

6 Samen zorgen we voor goede agendering waarbij stadsdeelaangelegenheden door het 

stadsdeel worden afgehandeld. Als onderwerpen die een stadsdeel betreffen in de raad of 
raadscommissie geagendeerd worden, dan bereidt een collegelid dit, waar mogelijk, met de 
stadsdeelbestuurder voor en schuift de stadsdeelbestuurder indien gewenst aan in de raad of 
raadscommissie. 

7 Twee keer per jaar ontmoeten we elkaar, steeds op een andere plek in de stad, om de 
samenwerking te bespreken en zo nodig de afspraken te herijken. 
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Samenwerking op inhoudelijke opgaven 
In deze paragraaf zijn afspraken opgenomen over de samenwerking op vakinhoudelijke 

portefeuilles en (portefeuille-overstijgende) inhoudelijke opgaven. 

1 Op vakinhoudelijke dossiers zorgen we voor meer wisselwerking en dialoog. We doen dit op 

bestuurlijk niveau tussen de acht portefeuillehouders (van stadsdeelbesturen en college) en op 
ambtelijk niveau tussen de betrokken medewerkers. 
s Een keer in de zes weken, of zoveel vaker als nodig is, hebben de acht portefeuillehouders 

overleg 
▪ We werken nauw samen op belangrijke inhoudelijke thema's waarbij lokale aspecten spelen. 

Een stadsdeelbestuurder kan op uitnodiging van een collegelid als vertegenwoordiger van de 

andere (stadsdeel)portefeuillehouders aansluiten in de staf van een collegelid. 
▪ Een collegelid kan een stadsdeelbestuurder voor zijn/haar staf uitnodigen als er onderwerpen 

op de agenda staan die raken aan een stadsdeel. 
• Stadsdeelbestuurders kunnen elkaar uitnodigen voor hun staf als er onderwerpen op de 

agenda staan die raken aan een ander stadsdeel. 
n Adviesaanvragen worden indien nodig vooraf in de portefeuillehouders overleggen of het 

burgemeester-stadsdeelvoorzittersoverleg besproken. Na het advies in de voordracht wordt 

aangegeven wat het advies was en hoe dat een plaats heeft gekregen in het voorstel. Dit 
wordt ook aan de stadsdeelbestuurders teruggekoppeld. 

si Het coalitieakkoord en de uitvoeringsagenda zijn leidend voor de inhoudelijke portefeuilles 

en voor gebiedsagenda's en gebiedsplannen. Zo kunnen portefeuillehouders samen sturen 
op de daaraan verbonden middelen en de inzet van ambtenaren. 

2 Er liggen gedeelde opgaven waarvoor een gezamenlijke verantwoordelijkheid geldt. 
Belangrijke strategische beslissingen op deze opgaven nemen we samen. 

s Op portefeuille-overstijgende onderwerpen, vormen we, waar nodig, bestuurlijke teams van 

collegelid/leden en stadsdeelbestuurders of van stadsdeelbestuurders onderling. Zij worden 
ondersteund door een gezamenlijk ambtelijk team dat de samenwerking binnen de 
bestuurlijke teams faciliteert. 

• Op de belangrijke momenten in de P&C cyclus, maar in elk geval ter voorbereiding op de 
voorjaarsnota, vindt overleg plaats tussen de acht portefeuillehouders over de benodigde 
middelen. 

in Er komt een termijnagenda voor adviesaanvragen op besluiten zodat er goede en tijdige 
procedurele afspraken kunnen worden gemaakt. 

Ruimte voor gebieden 
Deze paragraaf gaat over afspraken over gebiedsgericht werken. 

3. We bieden ruimte voor gebieden. Dit betekent: ruimte voor maatwerk, voor belangenafweging, 

ruimte om snel te kunnen handelen in de actualiteit en ruimte voor initiatieven, inspraak en 
tegenspraak. Dit doen we op het juiste schaalniveau, in de leefwereld van de Amsterdammer: 
de wijk, de straat, het plein. 

2 We maken afspraken om het gebiedsgericht werken te versterken. 
n We stellen gebiedsagenda's en gebiedsplannen op in samenwerking met bewoners, 

ondernemers, partners en de ambtelijke organisatie. De hierin opgenomen prioriteiten zijn 
leidend voor de hele organisatie. 
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ig We blijven aandacht houden voor de samenhang tussen de P&C-cyclus en de gebiedscyclus. 

3 We realiseren flexibele ruimte in de budgetten van stadsdeelorganisaties en directies om de 

gebiedsopgaven en wensen van bewoners snel en gericht te kunnen oppakken. 

4 Bij de invulling van de budgetten (voor participatie) die de gemeenteraad toekent, zijn de 
voorstellen van daarbij betrokken Amsterdammers (aantoonbaar) leidend. Dit betekent dat 

zichtbaar kan worden gemaakt hoe dit voorstel is verwerkt. 

5 We zorgen voor meertransparantie en inzicht in de middelen en capaciteit die per gebied 

worden ingezet zodat we als a Amsterdam gebiedsgericht werken. Dit vraagt om een andere 
manier van sturen en verantwoorden. Wij sturen op een omslag in de  mindset  van de gehele 
organisatie om het gebiedsgericht werken verder te brengen. 

6 Voorafgaand aan de nadere toedeling van de budgetten (na vaststelling van de begroting door 

de gemeenteraad) maken we collegiaal inzichtelijk en stemmen we af wat de gebiedsgerichte 
opgaven en budgetten (centraal en decentraal) zijn. Zo kunnen we integraal afwegen waar de 
opgaven in de gebieden het grootst zijn en kunnen we de inzet en budgetverdeling hier zoveel 
mogelijk op baseren. 

7 Ter voorbereiding op de besluitvorming over de gebiedsplannen organiseren we een jaarlijkse 

conferentie tussen de stadsdeelbesturen en het college om de gebiedsgerichte opgaven op 

elkaar af te stemmen. 

Ondersteuning college en stadsdeelbesturen door ambtelijke organisatie 

In deze pararaaf staan de afspraken over de werkwijze en ondersteuning door de ambtelijke 
organisatie. 

a Uitgangspunt is dat college en stadsdeelbesturen samen besturen. De ambtelijke organisatie, 
waaronder we directies en stadsdeelorganisaties gezamenlijk verstaan, is één organisatie, die 
zowel stadsdeelbesturen als college tijdig informeert en adviseert over beleid en uitvoering. De 

ambtelijke organisatie draagt daarmee bij aan een optimale wisselwerking tussen college en 
stadsdeelbesturen in de uitvoering van hun taken en bevoegdheden. 

2 Bij beleidsvoornemens of besluiten over uitvoering door het college die de stadsdelen raken, 
zorgt de ambtelijke organisatie voor inbreng van de stadsdeelbesturen bij het hen betreffende 

besluit. De ambtelijke organisatie agendeert onderwerpen wanneer dat nodig is: 
IN bij de weekstart van het betreffende stadsdeelbestuur 
rg tijdens het afstemmingsmoment op maandagmiddag met stadsdeelbestuurder(s) en 

collegelid/leden 
ai op de staf van een collegelid. 

3 De ambtelijke organisatie benut de positie en de kennis van de stadsdeelbesturen om ambities 

in de verschillende domeinen te kunnen waarmaken. Hiervoor stemt de ambtelijke organisatie 
af met de stadsdeelbesturen. Zij doen dit voor de aan stadsdeelbesturen gemandateerde 

bevoegdheden, maar ook wanneer integraliteit van belang is of de impact op een bepaald 
gebied groot is. 



Gemeente Amsterdam 	 Datum 16 oktober 2018 

Pagina 6 van 7 

4 Bij conflicterende belangen tussen bestuurders brengt de ambtelijke organisatie de 

verschillende belangen in beeld en faciliteert het gesprek op het juiste moment aan de juiste 
tafel met de juiste bestuurders. 

Relatie college en stadsdeelbestuur met stadsdeelcommissies en gemeenteraad 
In deze paragraaf is de intentie opgenomen tot het vormgeven van de samenwerking met 
stadsdeelcommissie en gemeenteraad. 

1 Het contact tussen stadsdeelbesturen en de gemeenteraad loopt via het college. Het contact 
tussen het college en de stadsdeelcommissies loopt via de stadsdeelbesturen. De 

gemeenteraad heeft een eigenstandige relatie met de stadsdeelcommissies. Als dat gewenst is, 
schuift een stadsdeelbestuurder aan bij de raad of raadscommissie wanneer er onderwerpen 
geagendeerd zijn die een stadsdeel betreffen. 

2 Stadsdeelbesturen en stadsdeelcommissies gaan met elkaar in gesprek en maken nadere 

afspraken over de samenwerking en globale rolverdeling. 

3 We vinden het belangrijk dat bewoners en ondernemers de gemeente gemakkelijk kunnen 

benaderen. We willen dat zij, hoe ze zich ook tot de gemeente wenden, gehoord worden en niet 
verstrikt raken in een ingewikkeld verhaal over rollen en verantwoordelijkheden. 

4 Stadsdeelbesturen zullen stadsdeelcommissies zo vroeg mogelijk actief betrekken bij lokale 

vraagstukken. Niet alleen wanneer dat volgens de Verordening moet. De stadsdeelcommissie 
heeft een actieve stem als gekozen volksvertegenwoordiging bij lokale dilemma's. 

5 Bestuurders informeren de raad en stadsdeelcommissies actief over de termijnagenda's. Samen 
zorgen we voor goede agendering. Stadsdeelaangelegenheden worden door het stadsdeel 

afgehandeld. Als onderwerpen die een stadsdeel betreffen in de raad of raadscommissie 

geagendeerd worden, dan bereidt een collegelid dit, waar mogelijk, met de 
stadsdeelbestuurder voor en schuift de stadsdeelbestuurder indien gewenst aan in de raad of 
raadscommissie. 

6 We geven de stadsdeelcommissies een actieve rol bij het versterken van de participatieve 

democratie, waarbij we hen nadrukkelijk ruimte en gelegenheid geven om zelf de invulling van 
deze rol te bepalen. 

7 We dragen bij aan het versterken van de relatie tussen raad en stadsdeelcommissie door: 
ra bijvoorbeeld bij presentaties of werkbezoeken voor raadsleden in overleg ook de leden van 

de stadsdeelcommissies te betrekken. Zodat de leden van de stadsdeelcommissies al in een 

vroeg stadium kunnen sparren met raadsleden over lokale onderwerpen  
iv  het organiseren van een informele kennismakingsbijeenkomst met stadsdeelcommissies en 

raad zodat de drempel om elkaar te benaderen laag is. 



e van burgemeester en wethouders van Amsterdam, 

Emre Ünver 
Voorzitter 

mens het dagelijks bestuur van Stadsdeel West 

Mascha 
Voorzitte 

iilstuur van Stadsdeel Oost 

erf Poorter 
orzitter 

Namens het dagelijks bestuur van Stadsdeel Zuidoost 
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Amsterdam, 2.6 oktober 2018 

Namens het dagelijks bestuur van Stadsdeel Noord 

Erna Be rends,  
Voorzitter 

Namens het dagelijks bestuur van Stadsdeel Nieuw-West 

Namens het dagelijks bestuur van Stadsdeel Zuid 

Namens het dagelijks bestuur van Stadsdeel Centrum 

Tanja Jadnanansing 
Voorzitter 
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