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Bijlage 	Ruimte voor Maatschappelijk Initiatief, bestuurlijke ambitie 

Onderwerp 	Adviesvraag "Ruimte voor Maatschappelijk Initiatief: Bestuurlijke Ambitie" 

Geachte leden van de bestuurscommissies, 

Het college heeft op 3 november 2015 de bestuurlijke ambitie Ruimte voor Initiatief vastgesteld. 
Bij de voorbereiding van deze notitie heb ik op 20 augustus uitgebreid gesproken met uw 
portefeuillehouders tijdens een bestuurlijke ronde tafel. De uitkomsten van dat overleg heb ik in 
de notitie verwerkt. In dat overleg hebben we afgesproken dat het college van B&W u om advies 
zou vragen. We hebben daarbij tevens afgesproken dat we u daarvoor ruim de tijd geven, zodat u 
in de gelegenheid bent om uw advies voor te bereiden met lokale partners, zoals initiatiefnemers 
en het maatschappelijk middenveld. 

Inhoud bestuurlijke ambitie Ruimte voor Initiatief 
Het college wil dat we een gemeente zijn waar bewoners zich uitgenodigd en uitgedaagd voelen 
om zelf actief problemen aan te pakken en zelf te werken aan maatschappelijke doelen. Dit doet 
de gemeente door een open, nieuwsgierige en samenwerkende houding aan te nemen en altijd 
duidelijkte zijn over wat zij wel en niet kan bijdragen. Faciliteren is daarbij de basis, waarbij we 
werken binnen de mogelijkheden van vastgesteld stedelijk beleid en financieringsregels (denk aan 
spelregels vastgoed en financiële kaders). 

Bij het geven van ruimte aan maatschappelijk initiatief kan het om verschillende typen initiatieven 
gaan. Het zijn initiatieven die aanvullend zijn op wat de overheid doet (bijvoorbeeld stadsdorpen, 
duurzame energie coöperaties of theater maken door en voor buurtbewoners), maar ook 
initiatieven die de overheid uitdagen om overheidstaken van de gemeente over te nemen 
(bijvoorbeeld beheren van groen of van een buurthuis). Wanneer zij denken dat ze het beter 
kunnen, hebben maatschappelijke initiatieven in Amsterdam het recht om de gemeente uit te 
dagen. 
Om te bepalen of de gemeente faciliteert, kiest het college voor het volgende kader: 

- Het initiatief heeft maatschappelijke meerwaarde en draagt bij aan één of meer 
gemeentelijke doelen (doelen uit de gebiedsagenda's en/of gemeentebrede doelen). 

- De eventuele financiële bijdrage van de gemeente past binnen de financiële 
gemeentelijke afspraken en begrotingen. 
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De hoogte, inzet en intensiteit van de gemeentelijke bijdrage past bij de meerwaarde en 
de te verwachten kosten van het initiatief. De bijdrage kan behalve uit geld ook uit inzet 
van uren en niet-financiële middelen bestaan. 

De uitwerking van de ambitie sluit aan bij het gebiedsgericht werken, waarbij de stadsdelen een 
leidende rol hebben, maar waar ook de andere onderdelen van de gemeente een rol spelen, 
afhankelijk van de mogelijke maatschappelijke resultaten en de mogelijkheden om die te 
faciliteren. 
Het college wil zich inspannen om samen met de bestuurscommissies belemmeringen weg te 
nemen die de ambitie in de weg staan. Voor de komende tijd betekent dit concreet dat we samen 
met partners 14 casussen willen aanwijzen als experiment. Het gaat om experimenten waarbij 
meerdere onderdelen van de gemeentelijke organisatie betrokken zijn, waarin het ruimte geven 
aan initiatief tegen beperkingen en grenzen aanloopt, en waarvoor we nieuwe oplossingen en 
benaderingen zoeken. We streven naar 2 experimenten per stadsdeel, één met maatschappelijk 
initiatief dat aanvullend is op de taken van de overheid en één met initiatief dat de gemeente 
uitdaagt om een overheidstaak over te nemen. 
Daarnaast wil het college het gezamenlijk leren van ervaringen goed organiseren en uitwerken 
hoe we knelpunten en vraagstukken goed agenderen en op het juiste niveau oplossen. 

Bestuurlijke samenwerking 
De bestuurscommissies vormen een belangrijke schakel tussen de gemeente en de bewoners en 
ondernemers in de stad. U heeft ervaring met en kennis over het faciliteren van maatschappelijke 
initiatieven en de specifieke punten die daarbij aandacht verdienen. Graag horen wij deze 
ervaringen van u, zodat we weten wat u nodig hebt om onze gezamenlijke ambitie waar te kunnen 
maken. 
Naast uw inzet vanuit de stadsdelen is er ook een rol weggelegd voor de andere onderdelen van de 
gemeentelijke organisatie. Afhankelijk van wat per situatie nodig is zal ook door RVE's inzet 
geleverd moeten worden. Uw advies kan daarom bijdragen aan een duurzame gemeentebrede 
verankering van het ruimte geven aan en samenwerken met maatschappelijke initiatieven. 

Advies 
We horen graag van u: 

1. of het kader en de werkwijze uit de bestuurlijke ambitie u ondersteunen bij uw 
samenwerking met maatschappelijke initiatieven in uw stadsdeel; 

2. of het kader en de werkwijze uit de bestuurlijke ambitie u in staat stellen om deze op maat 
te faciliteren (binnen de mogelijkheden van bestaand beleid en financiering); 

3. welke aanvullende acties of maatregelen er zonodig gezamenlijk opgepakt kunnen 
worden om belemmeringen bij het faciliteren op maat in uw gebieden aan te pakken. 

Onder verantwoordelijkheid van de wethouders Choho en Ivens worden 14 casussen gekozen als 
experiment waarin gezamenlijk knelpunten onderzocht en aangepakt worden. 

4. Kunt u ons aangeven welke casussen u daarvoor wilt inbrengen en welke knelpunten 
hierin aan de orde zijn? 
We zijn daarbij op zoek naar 2 soorten casussen: 

a. 	maatschappelijke initiatieven die aanvullend zijn op de taken van de overheid; 
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b. maatschappelijke initiatieven die de gemeente uitdagen om een overheidstaak 
over te nemen. 

Indien daaraan behoefte is kan vanuit de RVE Wonen toelichting worden gegeven bij de 
adviesaanvraag. Hiervoor kan contact worden opgenomen met Kirsten Simhoffer (email: 
k.simhoffer@amsterdann.nl,  telefoon: 06-83620002). 

Vervolg 
lk wil u vragen om ons uiterlijk op 15 februari 2016 schriftelijk van advies te voorzien. De adviezen 
van de bestuurscommissies worden in het voorjaar van 2016, vergezeld van een bestuurlijke 
reactie, besproken in de commissies Wonen/Wijkaanpak en Bestuurlijk Stelsel. 

Met vriendelijke groet, 

Namens het college van burgemeester en wethouders 
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