Inhoud - Colofon

Inhoud

Colofon

De buurtbegroting van Stadsdeel Oost
Verslag van het experiment

Deze brochure is een uitgave van:
Stichting Centrum voor
budgetmonitoring, en burgerparticipatie.

Voorwoord					
3
1. Inleiding					4
2. Buurtbegroting, de methode			
5
3. Begroting in beeld				6
4. Ervaringen			 		8
5. Presentatie op de Indische Buurtconferentie
10
6. Experiment nr. 3				11
7. Conclusie					12

Het Centrum voor budgetmonitoring en burgerparticipatie zet budgetmonitoring in als een instrument om de burger toegang te geven tot financiële
informatie, om maatschappelijke participatie in de beleidsvorming te bevorderen, en om de besteding van de vastgestelde begrotingen van de verschillende overheidsorganisaties te controleren en desgewenst te beïnvloeden.
Het Centrum heeft in 2012 budgetmonitoring uitgevoerd in de Indische
Buurt. In dit experiment is een routekaart ontwikkeld, waarna bewoners zijn
getraind en budgetmonitoring voor de allereerste keer in Nederland is uitgevoerd. De ervaringen en resultaten van het experiment zijn opgetekend in de
brochure ‘Routekaart voor budgetmonitoring, het Nederlandse experiment.’
In 2014 is het tweede experiment uitgevoerd. Het is een co-productie van
het Centrum, de communities uit de Indische Buurt en Stadsdeel Oost. Het
experiment bestaat uit drie delen: een training voor leden van communities,
het maken van de begroting voor de Burgerperspectievennota en het testen
van de buurtbegroting van Stadsdeel Oost. De brochure bestaat uit twee
delen: dit deel bevat informatie over de buurtbegroting en de resultaten van
de test. In het andere deel kunt u lezen hoe de begroting door de leden van
de communities is gemaakt en wat de resultaten zijn. Ook wordt de training
over budgetmonitoring beschreven.

Centrum voor budgetmonitoring en
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Weesperzijde 69
1091 EH Amsterdam
Nederland
E-mail: info@budgetmonitoring.nl
www.budgetmonitoring.nl
tel. 003120 8852852
Aan de totstandkoming van deze
brochure hebben meegewerkt:
Ilan Stoelinga (Stadsdeel Oost)
Marjan Delzenne (Centrum)
KapaCity (design)
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Groep)
Mellouki Cadat (Makassarplein
Community)
Nienke Offermans (Stadsdeel Oost)
Aram Rijerkerk (Stadsdeel Oost)
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V oorwoord

De Buurtbegroting
Gebiedsgericht werken levert maatwerk!
Door de bestuurlijke herindeling van de stad is er een opgave voor schaalverkleining ontstaan. We hebben een versterkte oog-en oorfunctie in de buurten
nodig. Stadsdeel Oost heeft de afgelopen jaren gebruikt om instrumenten
te ontwikkelen voor gebiedsgericht werken. Vanaf de start is de organisatie
van het Stadsdeel gericht geweest op participatie. Met de inbedding van het
gebiedsmanagement in de organisatie en de praktische uitvoering van de
buurtplatforms, participatiemakelaars, winkelstraatmanagers en vele andere
handen in de buurten.

Daarnaast koos het bestuur voor de buurtbegroting als een extra methode om
het gebiedsgericht werken te ondersteunen. Met deze buurtbegroting hebben
de bewoners, medewerkers, raadsleden en bestuurders van het stadsdeel en
alle andere betrokkenen de afgelopen jaren kennis kunnen maken, elk jaar
een stapje verder in zijn ontwikkeling. En ook dit jaar is de buurtbegroting
weer verder ontwikkeld en vernieuwd.
De buurtbegroting is een methode die transparant de inzet van geld en middelen voor activiteiten koppelt aan de opgaves van de buurten. Het bestuur
vindt dat gebiedsgericht sturen gekoppeld moet zijn aan een goede financiële basis en kennis van zaken. De buurt
begroting creëert gebieds-specifieke financiële informatie en combineert deze met kennis van de buurten.
Met de buurtbegroting slaan we een brug tussen overheid en bewoners. Waar ‘klassieke’ begrotingen vaak onleesbaar zijn, maakt de buurtbegroting het juist bespreekbaar. Door gebruik te maken van de kaart van Oost, en door
overzichtelijke grafieken te laten zien, kunnen bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden in de buurt
makkelijker invloed uitoefenen.
Een buurtbegroting is een intensief proces dat continu in ontwikkeling is. Een paar jaar geleden was de buurtbegroting nog een bijlage in de programmabegroting. We hebben nu -in 2014, dus een jaar later- 31
buurtbegrotingen online gezet.

Ilan Stoelinga
Projectteam buurtbegroting

Buurt begroting
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INLEIDING
Open data en infographics

De vraag naar open data en informatie neemt toe.
Stadsdeel Oost heeft in dit kader de programmarekening van 2011 verrijkt met een aantal illustraties en
daarmee de informatie over de diverse onderdelen van
de programmarekening voor de lezers meer inzichtelijk
gemaakt. Met behulp van deze extra visuele informatie
wordt op simpele wijze getoond welke bedragen omgaan
in de jaarrekening van het Stadsdeel.
De volgende stap die het Stadsdeel heeft gemaakt, is de
introductie van de buurtbegroting. Hierin wordt
informatie inzichtelijk gemaakt met behulp van
cijfers, plaatjes en teksten met toelichting.

Gebiedsgericht met nieuwe
instrumenten
Elke buurt in Stadsdeel Oost is uniek en heeft een eigen
dynamiek en inrichting. En iedere buurt heeft unieke
bewoners met wensen en verlangens. Zij werken, ondernemen, recreëren, gaan naar school en benutten de
kansen van de stad en dragen zo bij aan de diversiteit en
levendigheid van de buurten.
Deze veelzijdigheid is de belangrijkste reden waarom
gekozen is voor gebiedsgericht werken.
Stadsdeel Oost bevordert participatie en initiatieven uit
de buurt. Met de inbedding van het gebiedsmanagement
in de organisatie en de praktische uitvoering van onder
meer de buurtplatforms, participatiemakelaars, winkelstraatmanagers en vele andere handen in de buurten.
Daarnaast koos het Stadsdeelbestuur voor de
buurtbegroting als een extra methode om het gebiedsgericht werken te ondersteunen. Deze begroting is in
september 2013 gepresenteerd.
In de buurtbegroting is de huidige, ingewikkelde en op
hoofdlijnen geschreven financiële programmabegroting
vertaald naar de buurten en toegankelijk gemaakt voor
gebruikers van diverse niveaus. In de buurtbegroting
worden de uitgaven op straat- en op buurtniveau getoond, per programmaonderdeel. De begroting is online
te bekijken op www.buurtbegrotingamsterdam.nl.
Het meepraten over de begroting wordt met de informatie van de buurtbegroting makkelijker, voor ambtenaren
en bestuurders, voor woningcorporaties en
zorginstellingen, maar ook voor bewoners, ondernemers
en andere belanghebbenden in een buurt.
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De Indische Buurt
De Indische Buurt is een levendige buurt in
opkomst, met goede voorzieningen en veel
groen en ruimte in de buurt. Woningen zijn
opgeknapt en ook veel straten en pleinen zijn al
verbeterd. De vernieuwing is nog niet klaar.
De buurt heeft een dorps karakter, maar kent
ook grootstedelijke problematiek. Daarom
gaat het stadsdeel samen met de corporaties
hard door met het investeren in de wijk. Veel
bewoners, nieuwkomers én oudgedienden
ondernemen samen activiteiten, of verenigen
zich. Of het nu gaat om schaken, tuinieren,
het schoonhouden van de buurt, de Makkie,
muziek maken of koken. Dit maakt dat er in de
Indische Buurt veel sterke sociale netwerken
zijn. De Indische Buurt is een buurt waar alle
mensen, oud, jong, arm, rijk, uit alle culturen
en religies, zich thuis voelen en met elkaar verbonden zijn, en waar mensen kansen krijgen en
die ook pakken.
Het aantal inwoners bedraagt 22.766. Belangrijke vraagstukken waar het Stadsdeel de
komende jaren, samen met de partners aan zal
blijven werken, zijn jeugdwerkloosheid, armoedebeleid, sociale cohesie en leefbaarheid.

De Buurtbegroting van stadsdeel Oost
Zij hebben de informatie
verwerkt in een bod.
Het bod is inmiddels
overhandigd aan de
Stadsdeelraad. Er staat in op welke manier de bewoners zich inzetten voor hun
buurt en wat zij belangrijke onderwerpen
vinden die spelen in hun buurt. De informatie uit de Week van de Indische Buurt
is ook gebruikt voor de buurtbegroting
2014 van het Stadsdeel.

Co-creatie in de Indische Buurt
In de Indische Buurt is in november 2012
gestart met een aanpak waarin medewerkers van het Stadsdeel en bewoners
samen de buurt in trokken om te horen
wat de bewoners van hun buurt vinden.
Dit vond plaats tijdens de Week van de
Indische Buurt, hetgeen een product van
co-creatie tussen bewoners en het Stadsdeel is, op basis van gelijkwaardigheid. De
opgehaalde informatie is gebruikt door
de communities, verenigd in de Indische
Buurt Community.
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De co-creatie is in maart 2014 verder
versterkt door een intentieverklaring met
als titel Samen sterker voor de
Indische Buurt. De ondertekenaars zijn

de Coöperatieve Verenging Indische
Buurt, Stadsdeel Oost, Ymere, Eigen
Haard en De Alliantie. Ze zijn overeengekomen dat ze zich de komende jaren
in zullen blijven zetten om de Indische
Buurt te verbeteren. Ook zullen ze
omstandigheden creëren waarin bewoners zelf regie nemen en initiatieven
kunnen ontplooien. De partijen hebben
afgesproken om, met behoud van hun
eigen verantwoordelijkheid en identiteit,
de komende maanden een gezamenlijke
agenda voor de buurt te maken. Een van
de agendapunten is de Burgerperspectievennota en de bijbehorende begroting die
in maart 2014 is gepresenteerd.

BUURTBEGROTING,
DE METHODE

Stadsdeel Oost is de eerste lokale overheid in Nederland die naast de wettelijke
programmabegroting een gebiedsgerichte begroting maakt.
De buurtbegroting laat zien hoe de programmadoelen worden gerealiseerd in de
buurt. De buurtbegroting is een uitwerking van de programmabegroting en heeft
een plek binnen de budgetcyclus (ook wel genoemd de planning & control cyclus).
Activiteit, opgave en inzet

De buurtbegroting is een applicatie die
inzicht geeft in activiteiten van alle
buurten in Oost. Ook is het mogelijk om
een financiële vergelijking per buurt te
maken.
De applicatie is gebaseerd op de driedeling van de methode van de buurtbegroting in opgave, inzet en activiteit.
Het gaat om de combinatie van drie
vragen: ‘Doen we de juiste dingen?’ (de
opgave); ‘Doen we ze goed?’(de
activiteiten) en ‘Wat hebben we nodig?’
(de inzet).
Nadere uitleg van de drie begrippen
De activiteiten: het gaat hier om alles wat
het Stadsdeel op uitvoeringsgebied doet
in een buurt.
De activiteiten zijn verzameld door het
Stadsdeel, op gebied- en op buurtniveau.
Het is mogelijk om informatie op te zoeken en zelf rapporten uit te printen.

De inzet: dit zijn alle middelen die beschikbaar zijn
voor de uitvoering van een
activiteit.In het Inzetrapport
wordt geordend weergegeven
welke middelen zijn ingezet voor activiteiten in een
buurt. Het gaat om panden,
gronden, accommodaties,
auto’ s en geld.

De bezoeker van de buurtbegroting kan inzoomen op
programma’ s en zo meer inzicht krijgen per thema of
domein. Van elk van de 31 buurten in Stadsdeel Oost
is een buurtbegroting te zien.

De opgave: het gaat hier om
de uitwerking van programmadoelen op uitvoeringsniveau en buurtniveau.
Opgaven zijn gebaseerde op
analyses van de buurten. Er
is sprake van kwalitatieve en
kwantitatieve informatie en
van opgaven die zijn voortgekomen uit de buurt tijdens
de onlinegesprekken en de
wijkplatforms.

Buurt begroting
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BUURTBEGROTING IN BEELD
De Buurtbegroting laat de uitgaven zien op het niveau van de straat
en van de buurt.
Aan de hand van een overzichtelijke kaart op de site van de buurtbegroting kan de bezoeker zien welke activiteiten in een buurt
plaatsvinden.

De activiteiten zijn stippen op de kaart, ingevuld op basis van de kleur van het programma’s. Voorbeelden van programma zijn:
onderwijs en jeugd, verkeer en infrastructuur, milieu en water.
In totaal zijn er 11 programma’s verdeeld over vijf wijken. De wijken zijn: Indische buurt, Oud-Oost, Watergraafsmeer, Oostelijk
Havengebied en IJburg.
De buurtbegroting is eveneens verdeeld in 31 buurten. De Indische buurt bestaat uit vier buurten: Timorbuurt, Makassarbuurt,
Ambonbuurt, Sumatrabuurt. Hieronder is een screenshot van de buurtbegroting te zien.
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Sinds 2014 is het mogelijk om niet alleen naar de uitgaven in de buurt te kijken, de bewoner kan op een
website aangeven wat hij of zij belangrijk vindt in de buurt.
Op de nieuwste applicatie www.mijnbuurtbegroting.nl kunnen bewoners laten zien welke prioriteiten zij
hebben als het om de buurt gaat.
De resultaten van 2013 zijn door het bestuur van Oost gebruikt als input voor de Perspectievennota 2014
(begroting) van het Stadsdeel. Daarnaast zijn alle commentaren en resultaten van 2013 onder elkaar gezet.
De resultaten van 2014 zullen worden overhandigd aan de Bestuurscommissie van
Stadsdeel Oost.

Statistieken
Op de website van de buurtbegroting
zijn de statistieken over de buurt te
zien.
Zo staat er onder het programma werk
en inkomen een overzicht van de gemiddelde huishoudinkomens; het aantal
minimahuishoudens, werkzoekenden en
personen met een WWB-uitkering in de
buurt. Ook is het mogelijk de
statistieken per buurt om buurten te
vergelijken.

Uitgaven
De buurtbegroting laat, middels stippen
op de kaart 1.400 activiteiten zien. Voorbeelden van stippen zijn projectmanagement op Sumatraplantsoen, mantelzorgondersteuning, onderhoudsbudget
voor wegen en bruggen.
De 1.400 stippen kosten alles bij elkaar
132 miljoen euro.
In de Indische Buurt vertegenwoordigen de stippen een bedrag van bijna 25
miljoen euro.

Mijnbuurtbegegroting.nl
Buurtbewoners kunnen aangeven welke
opgaven zij belangrijk vinden voor de
buurt. Op basis van deze informatie
wordt een Agenda van de Buurt gemaakt.
De website is in ontwikkeling en het
aantal gebruikers groeit gestaag.
Suggesties die nu al te vinden zijn op de
website gaan over stageplekken voor jongeren, onderhoud van achterstallig groen,
de parkeerproblemen Javastraat en het
verbeteren van de woningvoorraad.

Buurt begroting
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ERVARINGEN

Bevorderen van inzicht
Belangrijke doelstelling van de buurtbegroting is het bevorderen van inzicht.
Voor meer mensen in stadsdeel Oost. Om te beoordelen of dit met de
buurtbegroting zal lukken, heeft het stadsdeel Oost samen met de communities uit de Indische Buurt een project uitgevoerd. Dit project is een
vervolg op een project dat in 2012 is uitgevoerd en dat gericht was op
de introductie van budgetmonitoring.
Het project van 2014 is drieledig:
training als vervolg op het voorgaande project
testen van de methodiek van de buurtbegroting
begroting maken van de Burgerperspectievennota
De training is gedurende tien cursusmiddagen gegeven. Iedere vrijdagmiddag (tussen december 2013 en
maart 2014) is een groep van ongeveer vijftien personen tussen 2 tot 5 uur bijeen geweest in een zaal in de
Meevaart. De training is in opdracht van de communities opgezet, georganiseerd door het Centrum voor
budgetmonitoring en burgerparticpatie, ondersteund door het Stadsdeel. De ondersteuning bestaat uit
informatieverstrekking door middel van de buurtbegroting. Bovendien zijn tijdens de training steeds
ambtenaren aanwezig geweest om de deelnemers te ondersteunen, financiële informatie op te zoeken en
documenten te verifiëren. De ambtenaren werken in duo’s, bestaande uit een medewerker financieel beleid
en een medewerker buurtregie.
Gedurende de tien weken is in hoog tempo het grote terrein van overheidsfinanciën, sturingsmiddelen en
organisatie van de gemeente (inclusief reorganisatie) behandeld. Daarnaast is ingezoomd op de Burgerperspectievennota Indische Buurt. Deze nota is in 2013 door de buurt samengesteld en bij de Stadsdeelraad als
raadsadres ingebracht. De nota is, aan de hand van financiële informatie van begrotingsbedragen voorzien.
Materiaal en documentatie uit de buurtbegroting, alsmede aanvullende financiële informatie dienen
hierbij als basis.

Ervaringen met de Buurtbegroting
Tijdens de training is de buurtbegroting
door de deelnemers van de training
getest. Op verzoek van het Stadsdeel.
Zo zijn de thema’s en activiteiten voortvloeiend uit de Burgerperspectievennota
opgezocht in de buurtbegroting.
Voorbeelden van activiteiten uit de
Burgerperspectievennota zijn het Stagemakelpunt, postzegelparken of Leerwerkbedrijven. Daarna is op straat- en
buurtniveau onderzocht of de activiteiten traceerbaar waren. Ook hebben de
deelnemers het inzetrapport bestudeerd.
Naar aanleiding van de bevindingen van
de groep kunnen de volgende conclusies
worden getrokken:
1. De zoekmethode kan en moet
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verbeterd worden. Zo is het lastig om
vanuit een buurt of programmaonderdeel
terug te keren naar het hoofdmenu.
2. De informatie moet aangevuld worden
met lijsten en rapporten. Dit geldt voor
de activiteiten die door gesubsidieerde
organisaties worden uitgevoerd. Tot nu
toe staan de subsidieafspraken niet in de
buurtbegroting. Ze worden ook niet per
buurt opgesomd.
3. De logica van de programmabegroting
met de programmaindeling is te dwingend. Het vinden van activiteiten voor
het thema werk bijvoorbeeld is moeilijk
omdat ze onder de programma’s werk, inkomen en economie, onderwijs en jeugd
en welzijn en zorg staan.

De Buurtbegroting van stadsdeel Oost
4. Tenslotte is het de groep opgevallen dat
de buurtbegroting nog niet volledig is.
Subsidies en andere bedragen ontbreken,
evenals de tekstuele uitwerkingen.

Positief ontvangen
Het project is zeer positief ontvangen.
Door de deelnemers, maar ook door
de communties. Aangetekend dient te
worden dat het experiment (waaronder
het testen van de buurtbegroting) onder
grote druk is afgewerkt.
De doelstelling om de eigen begroting
voor de Burgerperspectievennota nog
voor de verkiezingen van 19 maart 2014
te kunnen presenteren, is gelukt. En de
politici en bewoners hebben er kennis
van kunnen nemen.
Een lastige bijkomstigheid is ook dat
het experiment plaatsvindt tijdens grote
bestuurlijke onzekerheid. Voor deelnemers maar ook voor de ambtenaren is
onduidelijk hoe

de stad na 19 maart 2014 bestuurd zal
worden. Tijdens de training is gewerkt
met materiaal van Stadsdeel Oost en
gemeente Amsterdam (informatie over
de veranderingen in de democratische
structuur en de budgetcyclus).
Het Stadsdeel heeft voor het jaar 2014

een begroting opgesteld die bestuurlijk is
goedgekeurd. Ook is de jaarrekening over
2013 nog door het Stadsdeel opgesteld.
Hoe en op welke manier Amsterdam in de
toekomst met de begroting van
Stadsdeel Oost zal omgaan is tot op heden
onduidelijk.

Heel Nederland gaat op de stoel van de bestuurder zitten.
‘AMSTERDAM - Het succesvolle Buurtbegroting-project in Amsterdam-Oost
gaat uitgerold worden in heel Nederland. Mensen moeten kunnen
meebeslissen over waar geld aan uitgegeven wordt in hun buurt. Dat bleek
tijdens een bijeenkomst van woensdag 5 februari in Pakhuis de Zwijger, georganiseerd door het Centrum voor budgetmonitoring en burgerparticipatie,
Pakhuis de Zwijger, Stadsdeel Oost en het ministerie van Binnenlandse Zaken.’
Dit bericht verscheen in februari 2014 op een nieuwssite (www.dichtbij.nl) na
afloop van een bijeenkomst van het ministerie van Binnenlandse Zaken.
En er staat: ‘ De bijeenkomst ging over de lancering van Budgetmonitoring.
Ook konden de aanwezigen (gemeenten en bewonersorgansiaties) zich tijdens
de avond opgeven voor een leergang die de deelnemers inzicht geeft in hoe de
begroting van het gemeentebestuur in elkaar zit.
Ze leren waar wethouders en raadsleden geld vandaan halen
en waar het aan uitgegeven wordt. Maar ook kan geld
worden opgespoord dat niet wordt gebruikt.
Zo ontdekten bewoners van de Indische Buurt
tijdens het eerste experiment rond
budgetmonitoring dat er €3 miljoen in de
begroting van stadsdeel Oost voor sociaal
beleid was overgebleven.
Het geld werd later alsnog geïnvesteerd
in initiatieven in Oost.
De leergang gaat in de zomer van
2014 beginnen en zal een jaar
duren.’

Buurt begroting
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PRESENTATIE OP INDISCHE
BUURT CONFERENTIE

Het resultaat
Na 10 weken is op 6 maart 2014 tijdens de conferentie van de Indische Buurt het
resultaat gepresenteerd; een eigen burger-buurtbegroting die is opgesteld op
basis van het materiaal dat beschikbaar is gesteld door het Centrum voor budgetmonitoring en Stadsdeel Oost. De begroting is een verzameling van grotendeels
al door het Stadsdeel uitgevoerde activiteiten maar dan anders gebundeld. Er zijn
ook voorstellen voor bijstelling van activiteiten, bijvoorbeeld de voorstellen
voor ombouw van 25 procent van de subsidies ten behoeve van kwetsbare
burgers in de Indische buurt.
In het andere deel van deze brochure is het resultaat beschreven.

Van buurtplatform tot buurtbegroting
Stadsdeel Oost heeft in maart 2014 in verschillende buurten bijeenkomsten samen met de buurt
georganiseerd. In deze zogenaamde ‘buurtplatforms’ bespreken bewoners, ondernemers,
professionals, communities en het Stadsdeel wat er speelt in een buurt, en waar aandacht aan
moet worden besteden. De uitkomsten van de buurtplatforms wil het stadsdeel gebruiken voor
het opstellen van een begroting voor iedere buurt.
De Indische Buurtconferentie van 6 maart 2014 werd druk bezocht.
‘Wat kun je zelf voor de buurt betekenen?’ Die vraag stond centraal in workshops over werk en
jeugdwerkloosheid, zorg en gezondheid.
Bewoners presenteerden de burgerbuurtbegroting. In deze begroting hebben zij vier thema’s
uitgewerkt. Dat zijn: werk, samenleving, zorg en ruimte. De thema’s van de
Burgerperspectievennota.
Uit een nieuwsbrief van Stadsdeel Oost.
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EXPERIMENT NR. 3

Budgetanalyse is geen doel op zich, het is een basis voor het bespreken van
•
De wijze waarop publieke middelen worden verzameld en verspreid;
•
De relatie van krachten en macht in een samenleving;
•
Wie zich bij voorkeur openbare middelen toe-eigent;
•
De manier waarop overheidsbeleid en wetgeving ontwikkeld kan worden om
mensenrechten en duurzaamheid te bevorderen en waardoor de ongelijkheid
afneemt.

Vervolg

Het succes van dit tweede experiment doet uitzien naar een vervolg voor deelnemers, communities en Stadsdeel.
Er is al sprake van een mogelijk vervolg in de vorm van een derde experiment. Gedurende deze pilot zou gewerkt kunnen worden
aan een inbedding van de methodiek van de burger-buurtbegroting, waarbij de cyclus van de buurt gelijk gaat lopen met die vanhet Stadsdeel en de gemeente Amsterdam.
Dat betekent dat het derde experiment mee moet gaan “ademen” met de planning en controle cyclus, oftewel de budgetcyclus
van de gemeente Amsterdam.

Versterken Buurtbegroting
De Buurtbegroting zal verder worden
ontwikkeld. Hierbij wordt rekening gehouden met de ervaringen van de groep.
Dat wil zeggen dat de zoekmethodes
zullen worden verbeterd. Ook zal de ontbrekende informatie aangevuld worden.
Om te ontkomen aan het “strakke”

regime van de programma-indeling
zal in het derde experiment, door de
ambtenaren van het financieel beleid en
de buurtregie, dieper in gegaan moeten
worden op de onderliggende beleidsdoelen en afspraken, bijvoorbeeld gemaakt in
de vorm van subsidiebeschikkingen.

Niet alleen Stadsdeel Oost zal de buurtbegroting verder ontwikkelen, twee
andere stadsdelen, te weten Zuid Oost
en Centrum, zijn eveneens een buurtbegroting aan het maken. Samen met de
initiatiefnemers van Oost. Dat maakt de
buurtbegroting nog sterker.

Hoe verder met de inhoud?
De begroting van de Burgerperspectievennota is nog maar nauwelijks opgedroogd. In de begroting
staan de activiteiten opgesomd die volgens de communities prioriteit hebben.
In het kader van de co-creatie zal de begroting van de bewoners serieus genomen worden door het
Stadsdeel.
In april 2014 vinden de eerste gesprekken over de Buurtagenda plaats in het kader van de intentieverklaring Samen sterker voor de Indische Buurt plaats.

Buurt begroting
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De Buurtbegroting van stadsdeel Oost

C ONCLUSIE
Doorgaan met de buurtbegroting
Advies van de Rekenkamer
‘De buurtbegroting van Stadsdeel Oost is een zinvol instrument, die de afstand tussen
abstracte kaders en concrete uitvoering weet te overbruggen.’ Dit staat in een rapport van
de Rekenkamer van de Amsterdamse stadsdelen. De Rekenkamer schrijft dat de concrete
informatie uit de buurtbegroting de (stadsdeel)raadsleden de mogelijkheid biedt om in
gesprek te gaan met de burger over wat er in hun buurt door de overheid wordt gedaan.
Daarnaast kan de informatie uit de buurtbegroting worden gebruikt om te beoordelen hoe
de gestelde kaders zijn vertaald naar de uitvoering, en controleren of dit goed gaat.
Evaluatie van de afdeling Buurtregie van Stadsdeel Oost
De wil om zo buurtgericht en transparant mogelijk te zijn over de middelen die ingezet
worden is in de Indische Buurt nadrukkelijk aanwezig. De stadsdeelorganisatie heeft al
flinke stappen gezet, maar is er nog niet. Laat staan andere partners in de buurt. Zoals de
corporaties of welzijnsorganisaties. De trainingsgroep heeft het proces van een zo buurtgericht en transparant mogelijke besteding van de middelen weer een stapje dichterbij gehaald.
Eigenlijk zou in elke buurt een vergelijkbaar trainingstraject moeten starten.
Evaluatie van de afdeling financieel beleid van Stadsdeel Oost
De ervaringen van de trainingsgroep laten zien dat bewoners op meer en dieper niveau mee
kunnen en willen praten over financiën en financiële zaken. De buurtbegroting is een goed
hulpmiddel hierbij maar het is pas het begin. De buurtbegroting zorgt er voor dat er steeds
meer vraag is naar duiding en antwoorden. Het Stadsdeel moet werken aan meer en betere
zoekfuncties, betere en duidelijkere teksten en knoppen.
In de evaluatie staat ook: ‘Verder wordt om meer verdieping gevraagd (en terecht) bijvoorbeeld als er gevraagd wordt naar inzicht in de besteding van subsidies. En op sommige
onderwerpen is er juist te veel verdieping. ‘
De deelnemers van de training
De deelnemers van de training die de buurtbegroting hebben getest zijn dezelfde mening als
het Stadsdeel toegedaan. Zij zijn enthousiast over de buurtbegroting en hebben een aantal
verbetertips meegegeven om de buurtbegroting te verbeteren zodat de bewoners optimaal
gebruik kunnen maken van dit instrument.
Tenslotte
Ilan Stoelinga (Financiën) en Sander Meijer (Buurtregie) stonden aan de wieg van de buurtbegroting. Volgens Stoelinga is financieel inzicht creëren niet uitsluitend een kwestie van het
overhandigen van cijfers. In de Indische Buurt is werk een van de focuspunten. Stoelinga:
‘Uit de cijfers kwam niet direct naar voren dat wij ons daarvoor inspannen. Een deel van
dat geld is bijvoorbeeld onder de posten ‘jeugd’ en ‘sociaal’ verwerkt. Uit gesprekken bleek
dat bewoners die zaken graag nader geduid zien en dat wij de cijfers duidelijker moeten onderbouwen. Het Stadsdeel heeft ervaren dat bewoners graag betrokken worden. Er ontstaat
inzicht in de werkwijze van de gemeente en de discussie komt op gang. Dat creëert nieuwe
ingangen waardoor niet het beleid maar de buurt centraal komt te staan.’ Alleen daarom is
de buurtbegroting volgens Stelinga en Meijer al een waardevolle toevoeging.
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