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Geachte leden van de raad, 

 

Alle Amsterdammers verlangen na de coronacrisis en na de intelligente lockdown naar hun gewone 

leven, Ze willen elkaar weer kunnen zien, aan het werk kunnen gaan, hun bedrijven kunnen 

herstarten en gewoon, buiten op een terras kunnen zitten. De komende tijd zal de noodverordening 

worden omgezet in een noodwet waarin een 1,5 meter samenleving het uitgangspunt wordt. In 

Amsterdam is de ruimte schaars en zoeken we naar maximale bewegingsvrijheid. We willen naar 

school en werk kunnen gaan, we willen elkaar buiten kunnen ontmoeten en we willen ook 

ongestoord kunnen rondhangen. Maar we willen ook veilig en gezond blijven. Dat is in een 

dichtbevolkte stad als Amsterdam niet even gemakkelijk: we zien dat politie en handhaving op vrije 

dagen met mooi weer regelmatig moet ingrijpen. 

 

Op dit moment leven er veel vragen over wat mag en niet mag, en bereiken ons veel initiatieven. 

Van ondernemers, van bewoners, van instellingen en van een combinatie van deze drie. De schaarse 

ruimte maakt dat nee zeggen dan voor de hand ligt. Al was het alleen maar omdat 1,5 meter afstand 

houden in de openbare ruimte in Amsterdam op tal van plekken niet goed genoeg mogelijk is. Zie 

bijvoorbeeld het ontwikkeld social distancing dashboard van de TU Delft (https://covid19.social-

glass.tudelft.nl/#14/52.37897/4.88622) en de Amsterdamse variant daarop 

(https://maps.amsterdam.nl/corona_drukrustig/).Vooral in het Centrum van de stad is het, ook als 

het toerisme en het dagbezoek maar langzaam op gang komt, ‘vechten’ om elke vierkante 

centimeter.  

 

We willen beheerst en verantwoord het dagelijkse leven kunnen laten heropleven maar liever nog 

willen we de creatieve energie die er ook is, getuige bijvoorbeeld de vele (op dit moment staat de 

teller op 452 op www.wijamsterdam.nl) maatschappelijke en culturele initiatieven stimuleren. Wij 

willen dat de Amsterdammers zich in deze onzekere periode gesteund en gestimuleerd voelen als zij 

nieuwe particuliere, maatschappelijke en culturele initiatieven starten. Daarbij staat voorop dat we 

de gezondheidsrisico’s zo klein mogelijk houden. Als college zijn wij er ook voor verantwoordelijk 

dat de kwetsbaarste Amsterdammers daarbij beschermd zijn en er geen verdringing plaatsvindt van 
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kleine initiatieven door ‘groot geld’.  Onder die voorwaarden kunnen investeringen en maatregelen, 

gecombineerd met maatschappelijk initiatief een maximaal effect krijgen. We stonden voor elkaar 

klaar en hielden elkaar scherp in de vorige fase, we staan ook nu voor elkaar klaar en doen en 

organiseren het samen.  

 

Flexibiliteit in de schaarse ruimte 

De impact van de crisis zal tegelijkertijd steeds duidelijker worden, de risico’s voor de 

volksgezondheid zijn allerminst verdwenen en het uitblijven van perspectief op de heel korte termijn 

dwingt te zoeken en bouwen aan een ‘nieuw normaal’. Tegelijkertijd willen we ook dat de 

anderhalve metersamenleving voor zoveel mogelijk mensen leefbaar en prettig is, de economie zich 

kan herstellen en de arbeidsmarkt weer gaan aantrekken.  

 

Als gemeente willen we de komende periode meer ruimte bieden aan particulier en maatschappelijk 

initiatief. Zonder alle regels helemaal terzijde te schuiven willen we zoeken naar wat snel en 

makkelijk kan. Samen met Amsterdammers willen we de komende maanden gebruiken om de 1,5 

meter samenleving vorm te geven, de consequenties ervan te doordenken, en daarmee ook de 

democratische praktijk van inspraak, medezeggenschap en controle te verbeteren. Nu zoveel 

mensen op zoek zijn naar nieuwe mogelijkheden en zekerheden wil de gemeente geen hindermacht 

zijn maar een stimulator die – wel - recht doet aan het algemeen belang en zowel voldoende 

rechtszekerheid als rechtsgelijkheid kan bieden. 

 

Nadrukkelijk gaat het om een werkwijze met een duidelijke eindtermijn: 31 oktober 2020. Daarna 

beoordelen we wat de werkwijze ons heeft geleerd en wat we permanent willen maken. 

 

Uitgangspunten 

Vanzelfsprekend zijn de richtlijnen van het RIVM, en de vertaling daarvan in de Noodverordening, 

leidend.  Om daarbinnen maximaal de ruimte te kunnen geven aan initiatief, heeft het College een 

aantal aanvullende uitgangspunten geformuleerd die het kader bepalen: 

1. Volksgezondheid: Het besmettingsrisico mag niet onacceptabel veel groter worden; een nieuwe 

lock-down proberen we te voorkomen;  

2. Veiligheid: De (verkeers)veiligheid wordt niet verminderd. Bereikbaarheid van nood- en 

hulpdiensten is gegarandeerd; 

3. Rechtvaardigheid: Initiatief is beschikbaar voor zo veel mogelijk , liefst alle, inwoners door ook 

goede spreiding over de stad (doelgroepen kunnen wel voorrang krijgen maar mensen mogen niet 

worden uitgesloten); 

4. Toegankelijkheid; initiatief dat in de openbare ruimte plaatsvindt, wordt in principe niet fysiek 

afgescheiden van de rest van de omgeving; 

5. Handhaafbaarheid: Controle op de naleving van de anderhalve meter samenleving ligt in eerste 

aanleg bij de verantwoordelijke sectoren, branches en collectieven. Gemeentelijke en politie-

handhaving vindt bij excessen plaats; 

6. Rechtsbescherming: Vanuit de bestaande experimenteerbepaling uit de APV over evenementen, 

uitoefenen beroep op de weg, horeca, terrassen, vastmaken en plaatsen van voorwerpen, plakken 

en kladden, reclame en parkeerexcessen.  
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Het College wil binnen deze uitgangspunten voorrang geven aan multifunctioneel gebruik van 

beschikbare ruimte en zal voorrang geven aan initiatief dat Amsterdammers, ondernemers, 

culturele en maatschappelijke instellingen, gezamenlijk, vanuit zoveel mogelijk verschillende 

belangen, weten te organiseren. 

 

Het College richt een Bestuurlijk Team in (bestaande uit de burgemeester, wethouder openbare 

ruimte, wethouder democratisering en een lid van het stadsdeelbestuur) dat samen met de 

stadsdelen de ruimte zal zoeken om initiatief mogelijk te maken. Zij bewaken dat het 

gezondheidsrisico niet toeneemt, de veiligheid niet afneemt en het bereik van het initiatief zo groot 

mogelijk kan en zal zijn. Zij zien er aanvullend op toe dat het gesprek met initiatiefnemers wordt 

gevoerd vanuit het perspectief van wat er wel mogelijk is. En zij bieden hulp aan waar dat nodig is. 

De gemeente zoekt ook actief contact met brancheorganisaties en belangenbehartigers om te 

kijken welke rol zij kunnen spelen om Amsterdam zo goed, veilig en plezierig mogelijk door de 

komende fase kan komen. Kennis en expertise van bijvoorbeeld kunst- en cultuurinstellingen, 

evenementenorganisatoren (ticketing, beheer, etc.), mediators en de Ombudsman stelt het College 

met dit doeleinde graag aanvullend beschikbaar. Met al deze partijen is overleg gestart om te 

onderzoeken hoe hier samen goed invulling aan gegeven kan worden. 

 

De uitzonderlijke situatie en het continu moeten kunnen inspelen op veranderende 

gezondheidsrisico’s vraagt van het bestuur en de ambtelijke organisatie een flexibele houding. Die 

flexibele houding kenmerkt ook de gemeenteraad. Het feit dat de commissie AZ bereid is om 

aanvullende uitgangspunten te bespreken op 28 mei getuigt daarvan.  

 

Bijgevoegd treft u een memo aan waarin het idee van ‘de open stad’ verder is uitgewerkt. Namens 

het College, zie ik uit naar de bespreking van de uitgangspunten en uw aanvullende wensen en 

randvoorwaarden tijdens de eerstvolgende commissievergadering .  

 

Met vriendelijke groet, 

 
Femke Halsema



 

 

 
 

Bijlage: Nadere uitwerking van de open stad 
 

 

Aard van de initiatieven 

Op www.wijamsterdam.nl zijn 452 initiatieven te vinden die Amsterdammers specifiek als gevolg 

van de Coronacrisis zijn gestart. Het aanbod is enorm, wetende dat uit onderzoek blijkt dat achter 

elk initiatief tenminste 10 (mede-)organisatoren zitten en een bereik kent van circa 100 kinderen, 

kwetsbare ouderen, gezinnen en/of voedsel, sport en spel voor jeugd en/of volwassenen. De 

website is opgericht voor de primaire doelgroep van initiatiefnemende Amsterdammers en is tot 

nu toe zo’n 35.000 keer bezocht. Initiatiefnemers geven aan elkaars netwerk te gebruiken en eigen 

aanbod en bereik hebben verbeterd. We weten ook dat er initiatieven tussen zitten die niet 100 

maar 700 gezinnen bereiken en zullen de komende periode in kaart brengen wat het bereik van al 

deze initiatieven is en in welke mate het platform aan een groter bereik heeft weten bij te dragen. 

 

Dit is ook de periode waarin de (economische en culturele) activiteiten herstarten. Daarbij kent elk 

domein zijn eigen tempo. Basisscholen lopen voor op de middelbare scholen, musea lopen voor op 

schouwburgen, horeca start naar verwachting op 1 juni, kappers en massagesalons zijn inmiddels 

open, sportverenigingen hervatten langzaam hun trainingen, sportscholen en sexwerkers wachten 

met smart op een duidelijke openingsdatum en kantoren blijven zo veel mogelijk gesloten om 

verkeersbewegingen zo veel mogelijk te kunnen beperken. 

 

Naast deze herstart, zien we grofweg drie aanvullende type initiatieven die direct gevolgen 

hebben voor de inrichting en tijdelijk gebruik van de openbare ruimte: 

1. Ondernemen in de openbare ruimte;  

2. Locatiegebonden initiatief  

3. Niet locatiegebonden initiatief  

 

Ondernemen in de openbare ruimte  

De 1,5 meter samenleving beperkt de ruimte die ondernemers in hun eigen panden tot hun 

beschikking hebben. Daarom wordt ook naar buiten gekeken. Initiatieven ontvangen we voorlopig 

met name vanuit horeca, sportscholen, evenementenorganisatoren en kunst en cultuur 

instellingen. Heel concreet gaat het om respectievelijk terrassen die uitgebreid kunnen worden (de 

grootste meerderheid), verzoeken om sportlessen van binnen naar buiten te verplaatsen, drive-

inns die georganiseerd kunnen worden. Ook activiteiten van muziek en theater van (een combi 

van professionele, amateur en vrijwillige) musici en acteurs zien we verplaatsen naar buurten, 

parken en pleinen. We zien initiatieven vanuit BIZZ-en, van individuele ondernemers uit 1 branche, 

maar ook initiatieven van ondernemers uit verschillende branches al dan niet met bewoners uit 

betrokken buurten.  

 

Locatiegebonden initiatief 

Het inrichten van een speelstraat, een leefstraat of het uitbreiden van ontmoeting van/voor/met 

buurtgenoten is een tweede vorm die we zien. Van buurtbingo’s, tot het tijdelijk anders inrichten 

van autoparkeerplaatsen om op straat in de zon een eigen gezamenlijke voortuin te maken. Soms 

gaat dit gepaard met de wens een markt toe te voegen, horeca mogelijk te maken (al dan niet 

vanuit mobiele units) of juist sport en spel voor jonge kinderen of jeugd toe te voegen of alleen een 

jeu de boulesbaan of een moestuin in te richten. Hyperlokaal omdat de initiatiefnemers zelf vaak 

bewoners zijn en de lead nemen. Ook in buurten waar de organisatiekracht niet zo groot is, maar 

waar juist wel ruimte is, wil de gemeente dergelijke initiatieven graag stimuleren. 

 



    

   

   

Niet locatiegebonden initiatief  

Vanuit individuele bewoners en individuen zien we verschillende ideeën die aanvullend zijn aan 

bestaand aanbod in de stad. Zo is er een initiatief om een restaurant te starten in een reuzenrad, 

komen meerdere creatieve partijen op varianten van drive-inns uit en ontwikkelen 

evenementenorganisatoren maar ook kunst en cultuurinstellingen aanbod dat zich leent voor een 

groter publiek dan een plein of een park aan kan. Bij dit type initiatief zoeken we naar een 

passende plek die meerwaarde voor een locatie en omringende bewoners, het mogelijk mobiel 

maken van een dergelijk initiatief, een spreiding over de stad en toch ook het voorkomen van het 

aantrekken van (inter)nationaal publiek. 

 

Flexibiliteit in de schaarse ruimte 

Als gemeente willen we de komende periode meer ruimte bieden aan particulier en 

maatschappelijk initiatief. Zonder alle regels helemaal terzijde te schuiven willen we zoeken naar 

wat snel en makkelijk kan. Wat is waar juist wel mogelijk en hoe maken we dat dan mogelijk? 

Samen met Amsterdammers willen we de komende maanden gebruiken om de 1,5 meter 

samenleving vorm te geven, de consequenties ervan te doordenken, en daarmee ook de 

democratische praktijk van inspraak, medezeggenschap en controle te verbeteren. Nu zoveel 

mensen op zoek zijn naar nieuwe mogelijkheden en zekerheden wil de gemeente geen 

hindermacht zijn maar een stimulator die – wel - recht doet aan het algemeen belang en zowel 

voldoende rechtszekerheid als rechtsgelijkheid kan bieden. 

 

Dat doen we in de wetenschap dat de impact van de crisis steeds duidelijker zal worden, dat de 

risico’s voor de volksgezondheid allerminst verdwenen zijn en dat het uitblijven van perspectief op 

de heel korte termijn dwingt te zoeken en bouwen aan een ‘nieuw normaal’. Tegelijkertijd willen 

we ook dat de anderhalve metersamenleving voor zoveel mogelijk mensen leefbaar en prettig is, 

de economie zich kan herstellen en de arbeidsmarkt weer gaat aantrekken.  

 

Nadrukkelijk gaat het om een werkwijze met een duidelijke eindtermijn: 31 oktober 2020. Daarna 

beoordelen we wat de werkwijze ons heeft geleerd en wat we permanent willen maken. 

 

Juridisch kader 

Er zijn verschillende opties voor de juridische verankering verkend. Doel is te zorgen voor 

maximale rechtszekerheid en rechtsbescherming en flexibel en tijdig genoeg te kunnen 

anticiperen, sturen en bijsturen. In bijlage 1 is de juridische verkenning nader toegelicht. Op basis 

van de verkenning wordt voorgesteld te kiezen voor een juridische verankering van dit experiment 

binnen de bestaande experimenteerbepaling uit de APV over evenementen, uitoefenen beroep op 

de weg, horeca, terrassen, vastmaken en plaatsen van voorwerpen, plakken en kladden, reclame 

en parkeerexcessen. De afbakening is ruim genoeg en duidelijk, er is in rechtsbescherming 

voorzien en er ontstaat ruimte voor het bestuur om snel te handelen. Nadrukkelijk geldt deze 

aanvullend op: 

1. De op dat moment geldende noodverordening of noodwet; 

2. De menukaart openbare ruimte 

3. Beleidsregels tijdelijke terrasuitbreiding 

 

De periode 

1. Werkwijze tot in principe 31 oktober 2020. Alle besluiten die genomen worden kennen 

geen langere doorlooptijd dan deze termijn. Verder wordt gekeken naar fasering om 

uitvoering te vergemakkelijken en daarmee sneller stappen te zetten en kan een nieuw te 

vormen bestuurlijk team het College adviseren de experimenteerperiode (gedeeltelijk) in 

te korten of te verlengen. 



    

   

   

 

De basis/Uitvoeringsvereisten 

1. Volksgezondheid: Het besmettingsrisico mag niet onacceptabel veel groter worden; een 

nieuwe lock-down proberen we te voorkomen;   

2. Veiligheid: De (verkeers)veiligheid wordt niet verminderd. Bereikbaarheid van nood- en 

hulpdiensten is gegarandeerd; 

3. Rechtvaardigheid: Initiatief is bereikbaar en beschikbaar voor zo veel mogelijk , liefst alle, 

inwoners door ook goede spreiding over de stad (doelgroepen kunnen wel voorrang 

krijgen maar mensen mogen niet worden uitgesloten); 

4. Toegankelijkheid; initiatief dat in de openbare ruimte plaatsvindt, wordt in principe niet 

fysiek afgescheiden van de rest van de omgeving; 

5. Handhaafbaarheid: Controle op de naleving van de anderhalve meter samenleving ligt in 

eerste aanleg bij de verantwoordelijke sectoren, branches en collectieven. Gemeentelijke 

en politie-handhaving vindt bij excessen plaats; 

6. Rechtsbescherming: Vanuit de bestaande experimenteerbepaling uit de APV over 

evenementen, uitoefenen beroep op de weg, horeca, terrassen, vastmaken en plaatsen 

van voorwerpen, plakken en kladden, reclame en parkeerexcessen.  

 

Coalities krijgen de meeste ruimte 

1. Multifunctioneel gebruik van beschikbare ruimte wordt gestimuleerd; 

2. Initiatieven van coalities van belanghebbenden met een grote diversiteit aan belangen en 

betrokkenen hebben voorrang op initiatieven van een individuele indieners; 

3. Elk collectief, maatschappelijk en privaat initiatief kent een navolgbaar voor iedereen, 

eerlijke en transparante belangenafweging van bewoners, ondernemers en anderen; 

4. Bij initiatieven wordt de impact om er te komen zo goed mogelijk uitgewerkt. Zo ontstaat 

beeld van de verkeersbewegingen 

 

Rechtsbescherming en rechtszekerheid 

1. Initiatiefnemers worden welkom geheten via voor hun bekende ingangen bij de 

gemeente, bijvoorbeeld stadsdelen, OOV, GGD, beleidsdirecties als onderwijs, OOV en 

Evenementenbureau maar ook via www.wijamsterdam.nl. Er wordt een stedelijke 

monitor gemaakt zodat zicht is op de initiatieven die binnenkomen, zo veel mogelijk 

eenduidig kan worden geantwoord en er op gebiedsniveau integrale afwegingen om 

mogelijk te maken, kunnen worden gemaakt en gedeeld.   

2. Tussen 09.00 uur en 21.00 uur is een helpdesk voor initiatieven beschikbaar; 

3. Tussen o9.00 uur en 21.00 uur is een klachtencommissie beschikbaar; 

4. Pre-mediation en mediation (binnen gemeentelijk en/of onafhankelijk in te huren) 

capaciteit staat standby en kan op verzoek van coalities en/of stadsdeelbesturen worden 

ingezet; 

5. Ervaren (evenementen)organisatoren en/of kunst- en cultuurinstellingen kunnen door 

coalities worden betrokken om plannen uit te werken, ticketing te organiseren, 

activiteiten begeleiden en/of als beheerders op te treden zodat eventuele ontbrekende 

ervaring toch wordt toegevoegd; 

6. De gemeente is in haar communicatie zo duidelijk mogelijk over wat wel en niet kan, 

zodat initiatiefnemers zelf verantwoordelijkheid kunnen nemen om eenmalig initiatief wel 

of niet te melden en/of te organiseren. 

 

  



    

   

   

Bestuurscultuur 

1. Kabinet stelt de noodwet vast, veiligheidsregio’s (zolang er sprake is van GRIP) en/of de 

burgemeester (zonder GRIP) noodverordeningen en gemeenteraad en college stellen 

inhoudelijke lokale wet- en regelgeving vast;  

2. Bottom-up initiatief vraagt om bottom-up bestuur: stadsdeelbestuurders bewaken 

processen in buurten, pleinen en parken en nemen besluiten alleen waar dat nodig is over 

aanvragen binnen de grenzen van de noodverordening en/of noodwet. Kennis over de 

kaders van de noodverordening/noodwet is absoluut noodzakelijk. Stadsdeelbesturen zijn 

de spelverdelers, procesbewakers, signaleren en agenderen daar waar aanvullende kaders 

of juist repressie nodig is en hebben de bevoegdheid om binnen de kaders strenger te zijn 

omdat dat op de locatie het algemeen belang beter dient. Het college kan daarbij de regie 

nemen over gebieden die een stadsdeel-overstijgende betekenis hebben; 

3. De bestuursstijl staat ook open voor een wending van ‘toetsing vooraf en inhoudelijk 

beslissen over …. naar het transparant maken van het proces, het verbinden/verbreden 

van netwerken over initiatieven op locatie x en het beschikbaar stellen van (pre-) 

mediation daar waar dat nodig lijkt/is; 

4. Ruimte geven, betekent ook (tijdelijk) loslaten en accepteren dat tijdelijk de openbare 

ruimte anders wordt gebruikt dan vooraf ingeschat of bestuurlijk gewenst.  

 

We benadrukken nog graag dat er geen sprake is van een ‘u vraagt, wij draaien’ democratie. 

Binnen de representatieve democratie zijn de stadsdeelbesturen in de lead om de processen rond 

initiatieven in te richten op een manier dat het algemeen belang gediend wordt. Maatwerk is het 

uitgangspunt binnen zo duidelijk mogelijke kaders en we zoeken op nieuwe manieren met elkaar 

naar wat waar wel kan en niet waarom het niet kan.   

 

Organisatie van het werk 

We onderscheiden in de organisatie van het werk dat tijdens deze fase tot ons komt de volgende 

type partners, sturingslijnen en werkzaamheden: 

1. Partners van buiten 

2. Bestuurlijk team 

3. Ambtelijke organisatie 

 

Deze lichten we kort toe. 

 

Partners van buiten 

We hebben de volgende partners in elk geval in beeld: 

1. Initiatiefnemers (ondernemers (van horeca tot zorg en sport en alles er tussen in), 

Amsterdammers, kennisinstellingen, stadmakers, jongeren- en welzijnswerk, combinatie 

van deze partijen) 

2. Evenementenorganisatoren 

3. Kunst en cultuurinstellingen (waaronder bijvoorbeeld musea, theaters, 

muziekverenigingen) 

4. Brancheorganisaties en/of belangenverenigingen 

5. Mediation of pre-mediation 

6. Handhaving en politie 

 

Doel is dat de gemeente om de initiatiefnemers heen staat en ontvankelijk is voor het idee dat 

gepresenteerd wordt. De initiatiefnemer krijgt snel, eenduidig antwoord op wat er wel en niet 

mogelijk is zodat deze zelf verantwoordelijkheid kan nemen, tonen en dragen. 

Evenementenorganisatoren hebben specifieke kennis die voor de wat grotere, maar wellicht ook 



    

   

   

voor multifunctioneel gebruik van een beperkte ruimte, belangrijk kan zijn. Denk aan ticketing, 

planvorming en dagelijks beheer en toezicht tijdens activiteiten. Daarnaast zullen we 

vaardigheden die te maken hebben met lokale diplomatie en mediation en/of pre-mediation meer 

dan we tot nu toe gewend zijn, mogelijk aanvullen moeten inzetten. Dit talent willen we daar waar 

het nodig is aanvullend beschikbaar hebben. Ook met de verschillende brancheorganisaties zullen 

we gesprekken moeten voeren over hoe zij hun rol kunnen spelen ten behoeve van het grotere 

geheel. We zijn tenslotte met de gemeentelijke Ombudsman in gesprek of zijn team 

doorslaggevend richting kan geven als verschillende belanghebbenden en betrokkenen te ver uit 

elkaar blijven staan. Mogelijk kunnen we met advocaten en/of de rechtbank ook onderzoeken of 

zij een rol zouden willen spelen in deze periode. Daar waar initiatieven echt strijdig zijn met de 

noodwet/noodverordening en/of de geformuleerde uitgangspunten zal tenslotte ook moeten 

worden gehandhaafd en moeten initiatieven die niet verantwoordelijk genoeg georganiseerd 

worden, soms met onmiddellijke ingang stop gezet kunnen worden. 

 

Bestuurlijk team 

Een aantal gebieden vereisen extra aandacht. Bijvoorbeeld buurten die niet de kracht hebben om 

met eigen initiatief of ideeën te komen. Maar denk bijvoorbeeld ook aan de Dam, Nieuwmarkt, 

Museumplein, Vondelpark en Westerpark maar ook aan het water of aan oevers langs de Amstel. 

Dergelijke gebieden vragen om centraal stedelijke regie, vanuit het idee van rechtvaardigheid, 

spreiding en/of gezien de uitstraling op de gehele stad en wellicht het land. Voor deze gebieden 

richten we een bestuurlijk team in dat initiatieven kan stimuleren en/of besluiten kan nemen. 

Voorbereiding geschiedt samen met de Dagelijks Besturen vanuit de betrokken gebieden en volgt 

de ambtelijke voorbereidingen zoals hiervoor geschetst. Voorstel voor bemensing van dit 

bestuurlijk team is: 

a. Burgemeester 

b. Wethouder democratisering 

c. Wethouder openbare ruimte 

d. Stadsdeelbestuurder 

Dit bestuurlijk team kan ook toezien op eventuele stimulering van spreiding van initiatief over de 

stad ten behoeve van het maximaliseren van het bereik, het minimaliseren van het aantal 

verplaatsbewegingen, het zicht houden op mogelijk aanvullende verkeersstromen en betrekt de 

wethouder verkeer als er sprake is van initiatief dat impact heeft op de weg en/of verkeer en 

vervoersstromen. 

 

Ambtelijke organisatie  

Voor de ambtelijke organisatie geldt dat we niet nadrukkelijk de bestaande praktijk willen 

versterken. Dat willen we doen door de basis te gebruiken en verstevigen waar nodig zodat we 

stedelijk overzicht en stedelijke vraagstukken ook tijdig kunnen signaleren en er tijdig op in 

kunnen spelen. We hebben de ambitie flexibel te zijn of flexibeler te worden zodat we ons ook 

organisatorisch kunnen aanpassen als de vraag verandert.  

 

In de kern zien we twee lijnen: 

1. Integrale adviestafels aan de basis 

2. Uitvoeringsactiecentrum (toetsen uitvoerbaarheid en gecoördineerd kunnen uitvoeren) 

 

Ontvangst, advies en/of besluit: via bestaande kanalen, aangevuld met een nieuw mailadres voor 

Amsterdammers met ideeën en initiatieven. Elk stadsdeel heeft een integrale adviestafel waar 

initiatieven binnenkomen. 

 



    

   

   

Omgaan met initiatief kost, ook als de verantwoordelijkheid bij uitstek aan de samenleving wordt 

overgelaten, ambtelijke capaciteit en aandacht. We willen eventuele ontvangst goed faciliteren, 

goed antwoorden door coalities juist mogelijkheden aan te reiken, monitoren en informatie voor 

het bestuur van de stad beschikbaar stellen (welke vragen komen binnen, hoe antwoorden we, 

hoeveel is maatwerk, waarover moet worden besloten, waarover beslissen we expliciet niet, waar 

gaat het goed, waar gaat het minder goed, etc). Ter ondersteuning van de zeven tafels willen we 

zorgen dat dubbel werk voorkomen wordt, éénduidigheid wordt nagestreefd, onderling 

ervaringen kunnen worden uitgewisseld en gevraagd en ongevraagd advies beschikbaar gesteld 

kan worden.  

1. Een additionele helpdesk (juridische, financiële, consent en vakinhoudelijke expertise in 

de tweede ring beschikbaar maken); 

2. Een monitoringsunit (initiatieven, ontvangst, verloop, incidenten, succesfactoren en 

faalfactoren) en begeleiding van de evaluatiecommissie; 

3. Een pool aan benodigde aanvullende expertise (pre)mediation, consentmethode, 

coaching ter versterking van het werk in de gebieden, evenementenorganisatoren die hun 

kennis en organisatietalent beschikbaar stellen; 

4. Ondersteuning van het Bestuurlijk Team (schaal van de stad, issues en eventuele besluiten 

om naar aanleiding van cases direct wethouders aanvullend te betrekken). 

 

Continue ‘vinger aan de pols’ door een commissie van onafhankelijke derden 

Om maximaal te leren wordt eind mei een zogenaamde dwarskijksessie georganiseerd met 

ervaringsdeskundigen van buiten de stad. VNG, Rotterdam, wetenschappers, praktijk (jeugd en 

veiligheid), de ombudsman en een voorzitter van een Amsterdamse BIZZ zijn hiervoor 

uitgenodigd. Allen hebben enthousiast toegezegd. Aanvullend wordt voorgesteld om een 

commissie te vragen om gevraagd en ongevraagd advies te geven. Dat helpt scherpte te maken, 

mogelijk nieuwe ruimte te vinden, te leren tijdens het experimenteren en tegelijkertijd de 

rechtsgelijkheid te bewaken.  

 

Risico’s op een rijtje 

Niet alles zal lukken of gejuich opleveren. Dat is immers nu ook niet het geval maar onze inzet is de 

kansen daarop te laten toenemen. Het is zaak realistisch te blijven zodat we ook succesvol kunnen 

experimenteren en niet onze eigen teleurstellingen organiseren.  

 

De belangrijkste risico’s zijn door de oogharen beschouwd: 

1. Doordat de ambities van veel initiatiefnemers in strijd zijn met de beperkingen van de 

regionale noodverordening zullen veel ideeën blijven sneuvelen; 

2. De uitgangspunten zijn niet duidelijk genoeg en creëren mogelijk rechtsongelijkheid en/of 

chaos; 

3. De geboden ruimte wordt opportunistisch gebruikt waardoor op lokale schaal onbegrip, 

boosheid en klachten toenemen; 

4. Besluiten kunnen goed lijken maar in de uitvoeringspraktijk te wensen over laten en 

alsnog slecht ervaren worden; 

5. Brancheorganisaties en/of belangenverenigingen nemen geen verantwoordelijkheid om 

uit-de-pas-lopers aan te spreken waardoor de druk op gemeentelijke handhaving en 

politie toeneemt; 

6. De gemeentelijke organisatie en het bestuur zijn niet in staat tijdig genoeg over 

initiatieven te beslissen of coalities adequaat te faciliteren; 

7. Bepaalde initiatieven trekken (boven-)regionale aandacht (mogelijk zelfs toerisme) 

waardoor OV-bewegingen toenemen en de reeds schaarse publieke ruimte nog meer in 

gedrang komt.  



    

   

   

 

Het College heeft de risico’s verkend en geduid en daarmee invulling gegeven aan 

randvoorwaarden om ook en juist ruimte te maken voor initiatieven binnen de complexe corona 

context. Het College zal actief sturen om te kijken naar wat wel kan, en tegelijkertijd de 

samenhang tussen de belangrijkste doelen (normaliseren, het virus geen nieuwe kans geven, 

samen met de stad) recht doen. 

 

Communicatie 

Een eenvoudig en eenduidig speelveld is een nadrukkelijke vereiste. Dat is geen sinecure 

aangezien noodverordening en mogelijk ook noodwet aan verandering onderhevig waren en 

mogelijk blijven. Er is wel al een duidelijk frame, namelijk de Wij Amsterdam campagne. Deze doet 

in de kern al een beroep op de nodige gezamenlijkheid en nodigt uit tot zelf organiseren.  

 

Gefaseerde aanpak 

1. Raadsbrief  

2. Communicatie over waar & hoe: mailadres bekend maken 

3. Prikkelende voorbeelden van initiatieven delen via website 

 

 


