
 

 

  

Motie 

Datum raadsvergadering 10 juli 2021 

Ingekomen onder nummer  

Status . 

Onderwerp Motie van het lid Boomsma (CDA) c.s. inzake de Voorjaarsnota 2021 

 
Werken aan het Participatieprotocol 
 
Aan de gemeenteraad 
Ondergetekenden hebben de eer voor te stellen:  

 

De Raad, 

 

Gehoord de discussie over de Voorjaarsnota 2021,  

Overwegende dat, 

  

- Diverse bewonersorganisaties uit Amsterdam-Noord tijdens een zogenaamde hoorzitting 

in De Balie op 31 mei jl. de noodklok luidden, omdat zij het gevoel hebben dat bewoners 

van hun stadsdeel onvoldoende gehoord en gezien worden en zich niet altijd serieus 

genomen voelen door de gemeente;1 

- Om de dialoog tussen bewoners en gemeente te versoepelen en te structuren, deze 

organisaties gezamenlijk een ‘Participatieprotocol’ hebben ontwikkeld, dat ter plekke 

door onderstaande politieke partijen werd ondertekend, 

- In de tien punten van dit protocol wordt o.a. benoemd dat: 2 

o bewoners een expliciete rol uitmaken van het besluitvormingsproces en op welke 

manier deze rol wordt vormgegeven; 

o de gemeente verantwoordelijk is voor een zorgvuldig vormgegeven 

participatieproces en aan het einde van een participatieproces zichtbaar maakt 

hoe de inbreng van bewoners is meegenomen in de uiteindelijke beslissing; 

o de gemeente zich bewust is van haar voorsprong in informatie en middelen en 

betrokkenen gedurende het proces regelmatig informeert, 

 

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders 

 

- het Participatieprotocol te verwerken en vertalen naar heldere werkinstucties voor de 

gemeentelijke organisatie door bestaande participatie instructies en richtlijnen aan te 

 
1 Te weten de volgende organisaties: weten Bewonersplatform Vogelbuurt/IJplein, Huurdersvereniging Van der Pek, De NoordAs, 

Verdedig Noord, Bewonerscommissie De Punt, ANGSAW, Amsterdam Noord Groene Stad aan het Water, Stichting Zosenerdam, 

NoordRust, Groene Longen, Boom 7, ELZO, 4 bewonersgroepen rond Elzenhagen Zuid, OM groep, Vereniging Vrienden Noorderpark, 

Platform SIXHAVEN/TOLHUIS “voortuin van Noord”. 

2 Het volledige Participatieprotocol staat hier: https://www.denoordas.nl/post/red-amsterdam-noord 
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passen en/of aan te vullen, dan wel te expliciteren, of door nieuwe instructies op te stellen 

daar waar er nu nog geen instructies zijn.  

- Bestaand participatiebeleid in de gemeentelijke organisatie te verrijken met de 

voorstellen uit het Participatieprotocol; 

- Toe te zien op de juiste uitvoering van het Participatieprotocol. 

Indieners, 

D. T. Boomsma (CDA) 

W. van Soest (PvdO) 

Z.D. Ernsting (GL) 

H.J.T. Biemond (PvdA) 

E.A. Flentge (SP) 

J.F.W. van Lammeren (PvdD) 

A. Nanninga (JA21) 

T. Kuiper (CU) 

 

 


	Indieners,

