
Gemeente Amsterdam 
t.a.v. Wethouder Marieke van Doorninck 
 
 
Amsterdam, Vrijdag 21 januari 2022 
 
 
Geachte mevrouw de wethouder, 
 
Op donderdag 20 januari 2022 heeft u aan de gemeenteraad het afwegingskader ‘Signalen 
uit de Stad’ aangeboden. Deelnemers aan de klankbordgroepen hebben geen inzage gehad 
in het aangeboden afwegingskader. 
 
Afwegingskader voldoet niet 
Dit afwegingskader voldoet niet aan wat is beloofd aan de gemeenteraad middels de 
raadsbrief van 20 april 2021 en op basis waarvan wij deelnemen aan de klankbordgroep, 
zowel niet qua inhoud als qua proces. 
De raadsbrief 20 april 20211 over de reflectiefase: 
 

 
Dit afwegingskader is niet samengesteld in samenspraak met mij als belanghebbende. 
Belanghebbenden zijn niet (maximaal) gehoord en hebben geen/onvoldoende invloed 
gehad op dit afwegingskader. Dit afwegingskader bevat ook geen criteria om zowel locaties 
als proces te toetsen. 
 
Dit afwegingskader bevat feitelijke onjuistheden. 
 
Ik ben niet akkoord met de inhoud van dit afwegingskader. 
 
Politieke agenda belangrijker dan zorgvuldigheid 

De bovenstaande kritiekpunten zijn door meerdere deelnemers van verschillende 
klankbordgroepen op meerdere momenten kenbaar gemaakt. Toch heeft u besloten uw 
afwegingskader aan de gemeenteraad aan te bieden ter vaststelling. Wij betreuren het dat u 

 
1 https://amsterdam.raadsinformatie.nl/document/10135805/1/A%20-
%2004%20Duurzaamheid%20en%20Circulaire%20Economie%20(29)%202_%20Raadsinformatiebrief%20afha 



uw politieke agenda blijkbaar belangrijker vindt dan een met belanghebbenden zorgvuldig 
samengesteld afwegingskader. 

 
Stoppen deelname reflectiefase 

Deelname aan een proces waarin niet geluisterd wordt naar de inbreng van deelnemers, en 
waar bovendien de resultaten gepresenteerd worden als ware deze breed gedragen door de 
deelnemers is onjuist en onacceptabel. Het tast de geloofwaardigheid van het bestuur aan. 

 

Op basis van het bovenstaande en voor het behoud van mijn geloofwaardigheid, stop ik 
mijn deelname aan de reflectiefase zoals de gemeente deze nu inricht 

 

Ik verwacht dat u dit signaal zult aangrijpen om dit afwegingskader niet ter goedkeuring aan 
de gemeenteraad aan te bieden en de reflectiefase opnieuw in te richten met de intentie 
om wel tot een fatsoenlijk afwegingskader te komen. Indien u bewijs levert van die intentie, 
lever ik graag weer mijn bijdrage. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Namens: 

 

 


