De stadsdeelraad van het Stadsdeel Zuid in vergadering bijeen d.d. 30 juni 2010

AMENDEMENT

Telnr. 020-6643282

Nummer:
(in te vullen door griffie)
Naar aanleiding van agendapunt 5 van de raad: Algemene Beschouwingen deelraadsfracties
Zuid 2010, heroverwegingsoperatie

De stadsdeelraad van het Stadsdeel Zuid in vergadering bijeen d.d. 30 juni 2010

Onderwerp: bestuurlijke transparantie en toegankelijkheid van informatie voor de burgers.
Er is geconstateerd, dat de bestuurlijke- en de raads- en commissiestukken voor de burger
niet vrij toegankelijk ter inzage zijn en vanaf de fusie niet meer ter inzage aanwezig zijn.
Dit betreft ook de onderliggende stukken van de hoorcommissies t.a.v. Awb-procedures, de
volledige kapaanvragen, alsmede de verplicht gepubliceerde bouwaanvragen- en
monumentenvergunningen.
Zo ontbreekt nu de eerder wel voor de burgers aanwezige kopieerfaciliteit om zelfstandig
tegen een tarief van 10 ct. per kopie een A-3 of A-4 te maken van de nu nog steeds niet
toegankelijke openbare stukken die volgens wettelijk voorschrift openbaar ter inzage dienen
te liggen.
Het stadsdeel is telefonisch en per fax slecht of niet bereikbaar. Hierover wordt massaal
geklaagd en leidt tot frustratie, ook bij de eigen ambtenaren.
De bureaucratie is enorm toegenomen.
Het stadsdeel moet terug naar een eigen telefooncentrale en informatiepunt.

Ondergetekende(n) stelt/stellen het volgende amendement voor:
Besluit:
- in de publieksruimte van beide stadsdeelkantoren aan de President Kennedylaan
en het Tripolisgebouw kasten te plaatsen met daarin de voor de burgers te raadplegen
stukken ter inzage, conform de Algemene Wet Bestuursrecht.
( Te denken valt aan bouw- en monumentenvergunningen, alsmede kapaanvragen en alle
bestuurlijke besluiten waaraan wettelijke termijnen en deadlines zijn verbonden, zoals
ruimtelijke ordening procedures.)
-In de publieksruimte van beide stadsdeelkantoren van het stadsdeel Zuid een volledig
geautomatiseerd kopieerapparaat te plaatsen geschikt voor A3 en A4 formaat, zodat burgers
zonodig zelfstandig kunnen kopiëren.
Het tarief voor een kopie van 10 ct. in rekening te brengen.
De legestabel 2010 hierop aanpassen.
ZOZ

-De wekelijkse publicatie met de verplichte bekendmakingen in het Amsterdams Stadsblad
in deze raadsperiode voort te zetten als serviceverlening aan de burgers. Zie toelichting.
-Het instellen van een centraal telefoon- en faxnummer, zodat de burgers weer direct met de
ambtenaren van Zuid kunnen communiceren en er weer sprake kan zijn van een
democratisch functioneren.
Het afbouwen van deelname aan het centrale nummer antwoord. (14020 )

Toelichting:
Vanaf de fusie blijft het stadsdeel hardnekkig in gebreke t.a.v. haar wettelijke verplichting
om de volledige bestuurlijke en andere openbare ( Raads- en Commissie) stukken ter inzage
te leggen. Dit is in strijd met de beginselen van behoorlijk bestuur.
Evenmin wordt aan de eerder gestelde voorwaarde, om bij een fusie een zo groot mogelijke
transparantie te betrachten, niet door het Dagelijks Bestuur voldaan. Dit was eerder door
Burgemeester Cohen aan de Amsterdammers beloofd bij het samenvoegen van stadsdelen.
De bestaande wekelijkse publicatie met o.a. alle vergunningen is voor de burgers
overzichtelijk en gemakkelijk te raadplegen. Het alleen publiceren op de site van het
stadsdeel via het internet is te beperkt en voor veel burgers niet overzichtelijk en biedt geen
zekerheid. Hierop dient niet te worden bezuinigd.
Nu de gemeente met bezuinigingsvoorstellen komt om bv. Gemeentegrond te verkopen
hetgeen €. 500 miljoen kan opbrengen, zou het van de zotte zijn om de enige voor burgers
beschikbare wekelijkse thuis bezorgde informatie via een huis- aan huisblad af te knijpen.

Ondertekening en naam:
Het raadslid van de Wijkpartij Zuid- en Pijpbelangen

Theo Keijser

