
 

Profiel D66-kandidaten 
Stadsdeelcommissies 

Heb jij hart voor de stad en wil jij vanaf 2018 het D66-geluid namens jouw buurt laten horen? Meld je dan aan 

als kandidaat voor de nieuwe stadsdeelcommissie van Noord die op 21 maart 2018 voor vier jaar gekozen 

wordt. De commissie zal 12 leden tellen. Hieronder kan je verder lezen over het nieuwe bestuurlijk stelsel van 

Amsterdam. 

Vertegenwoordiger van de buurt 

D66 zoekt enthousiaste kandidaten die namens hun gebied het Dagelijks Bestuur (DB) en de gemeenteraad 

gevraagd en ongevraagd adviseren vanuit het sociaal-liberale gedachtengoed. D66-kandidaten:  

● Staan middenin hun gebied en weten de weg in een politiek-bestuurlijke omgeving.  

● Betrekken bewoners, ondernemers, instellingen en organisaties bij de voorbereiding en 

besluitvorming over gemeentelijke gebiedsplannen. 

● Wegen gebiedsbelangen zorgvuldig af en brengen deze onder de aandacht bij DB, de gemeenteraad 

en de gemeentelijke organisatie.  

● Zijn toegankelijk en kunnen met lef, transparantie en integriteit maatschappelijke – en 

buurtinitiatieven tot uitvoering brengen.  

Werkzaamheden pioniersfunctie 

Herken jij je in dit profiel? Als lid van deze nieuwe commissie bekleed je een pioniersfunctie. Er is veel ruimte 

om de rol van gebiedsvertegenwoordiger vorm te geven en zo een stempel te drukken de lokale democratie. 

Wij verwachten dat een D66-stadsdeelcommissielid:  

● Adviezen schrijft en verdedigt vanuit het sociaal-liberale gedachtegoed van D66. Een soepele pen én 

mondelinge vaardigheid helpen.  

● Twee keer per maand vergadert met het DB. Een stadsdeelcommissielid ontvangt een vergoeding van 

€ 350 per vergadering.  

● Vergaderingen degelijk voorbereidt. Dit betekent veel leeswerk, meningsvorming op basis van 

gesprekken met belanghebbenden en bruggen bouwen binnen de Amsterdamse politiek. 

● Verbinding opbouwt en houdt met lokale netwerken. Dit kan vele vormen aannemen, zoals 

werkbezoeken, deelname aan debatten en koffiemomenten.  

● Zich als het lokale gezicht van D66 actief verantwoordt naar de stad én binnen de vereniging. 

Bijvoorbeeld via (social) media en deelafdelingsbijeenkomsten. 

● Nauw samenwerkt met collega-D66’ers in de stadsdeelcommissie en de gemeenteraad. 

● Voor de volle termijn van vier jaar stadsdeelcommissielid blijft. Lidmaatschap van de 

stadsdeelcommissie is een nevenfunctie die minimaal circa 10 uur per week vraagt.  

Kandidaatstellingsprocedure  

Wij zijn benieuwd naar jouw drijfveren en jouw politieke motivatie voor D66 en Amsterdam. Wil je je 

kandideren of overweeg je je te kandideren, neem dan contact op met het deelafdelingsbestuur via 
communicatie@d66amsterdamnoord.nl Van 30 september tot 10 november 2017, 23:59 uur is de formele 

kandidaatstelling voor de stadsdeelcommissie geopend.  

De Lijstadviescommissie van deelafdeling Noord nodigt kandidaten uit voor een gesprek. Voor de 

kandidatenlijst  gekeken naar de kwaliteiten en competenties die nodig zijn voor het werk als 

 



 

vertegenwoordiger. Hierbij kijken we naar een zo goed mogelijke afspiegeling van de Amsterdamse 

samenleving bij gelijke geschiktheid van kandidaten. Alle lijstadviesgesprekken worden gehouden tussen 11 

november en 30 november 2017.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Achtergrond  

Het Nieuwe bestuurlijk stelsel: Stadsdeelcommissies 

2018 

Vanaf 2018 komen er stadsdeelcommissies. Hieronder informatie over het hoe en wat. De details 

komen dit najaar, maar de hoofdlijnen liggen vast.  

Achtergrond 

Vanaf 2018 krijgt Amsterdam een ander bestuurlijk stelsel. Met het nieuwe stelsel wil het 

Amsterdamse stadsbestuur een betere samenwerking tot stand brengen tussen de gemeente en 

haar inwoners. Het Rijk heeft de stadsdelen afgeschaft, waardoor de huidige bestuurscommissies 

moeten verdwijnen. Met een verlengd bestuur in de stadsdelen (DB) en de stadsdeelcommissies 

(SDC’s) als verbindingsofficieren in de buurt wil het bestuur dicht bij de Amsterdammers blijven 

staan. De stadsdeelcommissies dragen bij aan een cultuur van onderling overleg en samenwerking in 

de stad, en brengen ‘het goede gesprek’ op gang. De stadsdeelcommissies geven een platform aan 

de bewoners, zijn laagdrempelig en dichtbij. Ze zijn voor Amsterdammers de eerste toegang tot 

(stadsdeel)bestuur, raad en de ambtelijke organisatie.  

Hoe gaan de stadsdeelcommissies er uit zien?  

Structuur 

Er blijven zeven stadsdelen met een Dagelijks Bestuur (DB). Het DB zal bestaan uit drie leden en 

wordt benoemd door het College van B&W. Zeven stadsdeelcommissies vervangen de huidige 

bestuurscommissies. De stadsdeelcommissies bestaan uit minimaal vier vertegenwoordigers per 

gebied. Gebieden met meer dan 50.000 inwoners krijgen voor elke 10.000 inwoners meer een extra 

lid toegewezen, tot een maximum van zes leden. De commissies zullen bestaan uit betrokken 

inwoners die zich op persoonlijke titel of namens een politieke partij verkiesbaar kunnen stellen.  

Indeling 

De 7 stadsdeelcommissies bestaan uit vertegenwoordigers uit de gebieden van de stadsdelen.  

1. Zuidoost (Bijlmer-Centrum; Bijlmer-Oost; Gaasperdam/Driemond),  

2. Zuid (Oud-Zuid; Buitenveldert/Zuidas; De Pijp/Rivierenbuurt), 

3. West (Westerpark; Bos en Lommer; Oud-West/De Baarsjes),  

4. Oost (Oud-Oost; Indische Buurt/Oostelijk Havengebied; Watergraafsmeer; IJburg/Eiland Zeeburg), 

5. Noord (West; Oud-Noord; Oost), 

6. Nieuw-West (Geuzenveld-Slotermeer-Sloterdijken; Osdorp; De Aker, Sloten en Nieuw-Sloten;        

Slotervaart) en 

7. Centrum (Centrum-West; Centrum-Oost). 

Er zullen circa 93 stadsdeelcommissieleden komen: steeds 4 per gebied, maar 6 leden uit Oudwest/Baarsjes, 6                

leden uit de Pijp-Rivierenbuurt, en 5 leden uit Oud Zuid, vanwege de omvang van die gebieden.  

Organisatie: bemensing & werkzaamheden/tijdsinvulling 

 



 

Elke stadsdeelcommissie kiest uit zijn midden een voorzitter. Een ambtelijk secretaris staat de 

commissie en de voorzitter terzijde.  

De stadsdeelcommissie vergadert maximaal twee keer per maand met het DB. De 

commissievoorzitter leidt de vergaderingen met het DB. Deze vergaderingen zijn openbaar, publiek 

toegankelijk en vinden plaats op het stadsdeelkantoor. Daarnaast kan de stadsdeelcommissie 

besluiten vaker zelfstandig te vergaderen.  

Totstandkoming 

Elke vier jaar vinden de verkiezingen gelijktijdig met de gemeenteraadsverkiezingen plaats. De leden 

van de stadsdeelcommissie zijn herkiesbaar. Bij de komende gemeenteraadsverkiezingen op 21 

maart 2018 zullen voor ‘t eerst óók leden voor de nieuwe stadsdeelcommissies worden gekozen. 

Betrokken inwoners kunnen zich op verschillende manieren verkiesbaar stellen. Dat kan op 

persoonlijke titel, maar ook namens D66. In ieder stadsdeel stelt het afdelingsbestuur van D66 de lijst 

samen voor de stadsdeelcommissies. Kandidaten moeten ten minste 18 jaar oud zijn en 

kiesgerechtigd, en wonen in het gebied waarvoor zij zich kandideren.  

Adviseren, agenda zetten, burgerparticipatie stimuleren en faciliteren 

De stadsdeelcommissies zullen  

1) gevraagd en ongevraagd het DB adviseren,  

2) maatschappelijke – en buurtinitiatieven ondersteunen en het DB adviseren over 

subsidieverlening,  

3) bewoners en ondernemers betrekken bij voorbereiding en besluitvorming over 

gemeentelijke gebiedsplannen.  

Over de wijzen waarop, maken zij afspraken met het DB. Het staat de stadsdeelcommissies vrij om 

adviezen rechtstreeks naar de gemeenteraad van Amsterdam te sturen.  

 

 

 

 

 

 


