Wmo-Adviesraad
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Amsterdam Zuidoost, 3 november 2008

Betreft: Advies inzake participatie aan de basis
Kenmerk: WMOA-2008-003
Geacht DB,
Wij maken van de gelegenheid gebruik om u een ongevraagd advies te geven inzake een belangrijke
poot van de Wmo: de Civil Society. Bij Civil Society draait het om participatie, niemand aan de kant,
Zuidoost is van ons allemaal, om collectief handelen dat bepaald wordt door gemeenschappelijke
belangen, doelen en waarden, en om algemeen welbevinden (zie nota Integraal Wmo-programma
Zuidoost, 25 maart 2008, pg 54); een terrein dat de portefeuille Zorg en Welzijn verre overschrijdt.
Meerdere signalen uit het veld nopen hiertoe. Enkele (niet-uitputtende) voorbeelden van die signalen:
1. Wij hebben er kennis van genomen dat bewonersvertegenwoordigers en
gebruikersorganisaties (onder de noemer Gaasperdam Groen!) de afgelopen negen maanden
met elkaar op constructieve wijze in gesprek zijn gegaan over de voornemens van het
stadsdeel inzake 5000 nieuw te bouwen woningen, en met elkaar gekeken hebben naar de
mogelijkheid en wenselijkheid van toekomstige woningbouw in Amsterdam Zuidoost, mede in
het licht van een gezonde leefomgeving (uitmondend in schitterende krant, visiestuk en
geplande bewonersavonden - de laatste mee te faciliteren en te organiseren door MAAZO).
De Wmo-Adviesraad is van mening dat deze activiteit volledig in lijn is met het nieuwe denken
van "Civil Society": hoe geven we met elkaar op een volwaardige en gelijkwaardige manier
vorm aan onze leefomgeving, en hoe kan het (stadsdeel-)bestuur (of de stad of de provinciale
of landelijke overheid) daar dienstbaar aan zijn.
2. Wij hebben uit het Parool d.d. 21 oktober vernomen dat bewoners bij 'plan prachtwijken' in
Zuidoost bewust niet betrokken zijn.
3. Wij hebben zijdelings gehoord van het voornemen van het DB om MAAZO vanaf 2009 flink te
gaan korten, in de orde van 500.000 Euro. Hoewel wij nog niet met u het reilen en zeilen van
MAAZO hebben kunnen bespreken (u heeft hier niet om gevraagd), doet dat bij ons de vraag
rijzen wat de betekenis van uw voornemen is voor de poot 'Civil Society' in het algemeen (en
voor de woonservicewijk in Holendrecht in het bijzonder). Wat betekent de op handen zijnde
installatie op 29 oktober 2008 door stadsdeelvoorzitter Elvira Sweet van een denktank 'sociale
cohesie' in dezen?
4. Wij hebben kennis genomen van o.a. de notitie 'versterking cliëntpositie', waarin - al in 2006 aanbevelingen worden gedaan om Agenda 22 (22 VN standaardregels als beleidskader) als
werkmodel te gebruiken om samenwerking tussen alle belanghebbenden in de gemeenten tot
stand te brengen. In nota's van Amsterdam Zuidoost zien wij Agenda 22 vooralsnog nergens
terug.
5. Wij hebben kennis genomen van de zwakke positie van uitspanning 'het Steigertje' in de
Gaasperplaspark (verdwenen steiger + uitblijvende vergunning), ondanks dat dit goed
bereikbare multiculti-steigertje geliefd is bij jong tot oud, al dan niet met hond en of scootmobiel.
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Wij wijzen er op dat in dezen de houding van het hele DB richting alle bewonersvertegenwoordigers
en gebruikersorganisaties - zeker t.a.v. hen die zich initiatiefrijk en participatief tonen - van cruciaal
belang is. Activiteiten van bewoners van Zuidoost en initiatieven die te maken hebben met de
(natuurlijke) leefomgeving op het gebied van o.a. (geluids-)overlast, luchtverontreiniging, behoud van
groen, en ontmoeting, verdienen goede erkenning en ondersteuning. Wij adviseren het DB dan ook
om congruent te zijn in haar beleid en praktijk: voor de opbouw van een Civil Society heb je betrokken
bewoners nodig - al dan niet met tussenkomst van een intermediaire organisatie die dienstbaar is aan
dit proces - en een overheid die deze inzet herkent, waardeert en honoreert, en aansluit bij dat wat er
leeft. Zo ontstaat gezonde samenhang tussen en samenspraak met bewoners/betrokkenen over
mogelijke ontwikkelingsplannen in relatie tot hun (natuurlijke) leefomgeving en hun naasten; Wij
Amsterdam ZO!
Graag vernemen wij op korte termijn uw respons hoe u Civil Society in 2009 (& 2010) praktisch en
financieel wil vormgeven (mede in het licht dat er in 2010 weer een nieuwe raad zal komen die voor
2011 beslist over het budget). Transparantie in dezen richting alle bewoners van Zuidoost EN
omdenken - met name van de ambtenarij - is immers cruciaal.

Met vriendelijke groet,
Namens de Wmo-Adviesraad,

Dr. Anne Stijkel, voorzitter
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