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Onderwerp 
	

Bestuurlijke reactie op het rapport 'Subsidies maatschappelijke en 

bewonersinitiatieven' 

Geachte heer De Ridder, 

Op 30 oktober heeft de Rekenkamer het concept bestuurlijk rapport en het 
onderzoeksrapport 'Subsidies maatschappelijke en bewonersinitiatieven' voor 
bestuurlijk wederhoor aan het College aangeboden. 
Uw rapport is zeer welkom; aandacht voor maatschappelijke en bewonersinitiatieven 
is een belangrijk onderwerp in het coalitieakkoord 'Een nieuwe lente en een nieuw 
geluid'. Het College waardeert uw keuze voor het doen van onderzoek naar subsidies 
aan maatschappelijke en bewonersinitiatieven en omarmt uw rapport. Het rapport 
kan bijdragen aan het gesprek over de vraag of maatschappelijke initiatieven op een 
verantwoorde manier ondersteund en publieke middelen goed besteed worden. 

Subsidies aan bewoners en maatschappelijke initiatieven was en is geen 
aangelegenheid van de stadsdelen alleen. U heeft in uw onderzoek alleen naar de 
stadsdeelorganisaties gekeken. We denken dat dit een te nauwe benadering van het 
vraagstuk is; het raakt immers veel meer onderdelen van de gemeentelijke 
organisatie. Tegelijkertijd is het een mooi begin dat een aardig beeld geeft van een 
deel van de impact van de bestuursopdracht Ruimte voor maatschappelijk initiatief. 

Het coalitieakkoord geeft de democratiseringsambitie van het College goed weer en 
het Rekenkamerrapport bevestigt dat er geen weg meer terug is: binnen de 
representatieve democratie vragen bewoners en ondernemers om meer directe 
zeggenschap in hun buurten. Het meer en beter sturen op een faciliterende rol van de 
gemeentelijke overheid (aanbeveling 1), het versimpelen van de regels voor subsidies 
(aanbeveling 2) en het inschakelen van bewoners ook voor bewaking van initiatieven 
(aanbeveling 4) zijn het College uit het hart gegrepen. Deze krijgen navolging in een 
pakket aan maatregelen dat dit College met Amsterdammers,  stakeholders  en 
stadmakers, partners en ambtenaren as we  speak  ontwerpt. 

Een routebeschrijving vindt u op www.amsterdam.nl. 
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Belangrijke middelen zijn daarbij buurtrechten maximaliseren en buurtbudgetten 
vergroten. Maar ook het bevorderen van participatie door naast juridisch en 
financieel advies in het besluitvormingsproces een participatieparagraaf te 
introduceren. Het College pakt derhalve expliciet door met het versterken van het 
ambtelijk vakmanschap anno 2018. Open, ontvankelijk, van 'nee, tenzij' naar la, mits' 
en gericht op het stimuleren van initiatief en eigenaarschap in buurten. Daar hoort en 
past een meer toegankelijk en flexibel instrumentarium bij en in de planning- en 
beoordelingscyclus aandacht voor deze competentie van medewerkers van de 
gemeente Amsterdam. 

De Rekenkamer constateert veel verschillen in stadsdelen. Dat doet recht aan de 
verschillende buurten en gebieden in de stad maar het College herkent ook dat dit 
vraagt om meer regie. De aanbeveling om beter en vaker op doelmatigheid te 
controleren) (aanbeveling 3) en meer regelmatig werkwijzen en resultaten te 
evalueren (aanbeveling 5) waardeert het College. Het College bedankt de 
rekenkamer voor de suggesties en neemt deze over. Het College wil ertevens graag 
voor zorgen dat het werken in en vanuit cocreatie en meer gelijkwaardigheid de 
eerste prioriteit krijgt. Vaker steekproefsgewijze controle achteraf en experimenteren 
met bonus/malus en meerjarige toekenning van subsidies op basis van een 
herkenbare en eenduidige toets en evaluatiemethodiek kunnen hierbij zeker helpend 
zijn. Versterkt door de in het rapport gemelde manieren om verantwoording afte 
leggen ziet het College ook kansen om te experimenteren met minder gangbare 
vormen (van papieren evaluatie naar ook beeldverslagen) van verantwoorden zoals 
dat nu ook al in veel stadsdelen gebeurt. 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam, 

Fe 	 Wil Rutten 
b 	 waarnemend gemeentesecretaris 
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