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Beste collega-raadsleden,
Omdat een motie zich niet leent voor uitgebreide verhalen voeg ik graag dit documentje bij om het
platform “Stem van Amsterdam”/”Stem van Diemen” verder toe te lichten.
Het platform zoals dat in Amsterdam werkt is een online participatie-tool waarmee bewoners een
onderwerp bij de stadsdeelcommissie kunnen agenderen. Bewoners plaatsen hun idee op het
platform, voeren een campagne om zo veel mogelijk stemmen te halen, en vervolgens wordt
maandelijks het idee met de meeste stemmen besproken door de stadsdeelcommissie en de
indiener van het plan gezamenlijk. Het minimumaantal behaalde stemmen om in aanmerking te
komen is 100 en een idee blijft 90 dagen (3 peildata) beschikbaar om gekozen te worden.
Het platform is tot nu toe succesvol gebleken[1] en is, na begonnen te zijn in stadsdeel West,
uitgebreid over heel Amsterdam. Ideeën richten zich bijvoorbeeld op verkeersveiligheid,[2][3]
verfraaiing van de fysieke leefomgeving[4] of afvalinzameling.[5] Het idee dat recent het meest in de
media is geweest is de muurschildering van Eberhard van der Laan, die gerealiseerd gaat worden op
het Mercatorplein.[6][7]
Het online platform is een laagdrempelige manier om ideeën te agenderen, waarbij ook meteen
duidelijk wordt in hoeverre er draagvlak voor dat idee is. Om het platform geschikt te maken voor de
Diemense context zijn uiteraard aanpassingen nodig: er moet gekeken worden naar het gremium
waarin aangedragen plannen worden besproken, de verhouding tussen B&W en de gemeenteraad en
wellicht is een lager aantal minimumstemmen op zijn plaats. Bovendien zal er ongetwijfeld een
financieel component aan dit platform zitten, maar dit alles leek mij voor nu buiten de reikwijdte van
de motie te vallen.
Ten slotte lijkt het mij nuttig om te vermelden dat de tool achter “Stem van Amsterdam” opensource toegankelijk is.[8] Dit betekent dat Diemen in ieder geval niet zelf hoeft te investeren in het
ontwikkelen van dit deel van “Stem van Diemen”. Voor zover ik kan beoordelen, kan dit immers 1-op1 overgenomen worden van de Amsterdamse variant.
Wij zien hier een mooie manier om het besluitvormingsproces dichter bij te inwoners te brengen, en
hopen dat jullie dat ook zo zien.
Namen de D66-fractie,
Rick Poelwijk
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