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Inleiding 
Het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Amsterdam-Noord (het stadsdeel) en de Centrale Dorpenraad 
(CDR) hechten groot belang aan de betrokkenheid en inbreng van de mensen die in Amsterdam-Noord 
en Landelijk Noord wonen en werken bij zaken die hun woon- en leefomgeving direct raken.  
 
Daarom sloten het stadsdeel en de CDR op 12 april 1985 voor de eerste maal een convenant , dat in 
werking trad op de dag dat het landelijk gebied van Amsterdam-Noord werd ingedeeld onder de 
deelraad voor Amsterdam-Noord. In 2006 is dat eerste convenant geëvalueerd, waarbij is vastgesteld 
dat een vernieuwde versie opnieuw zou worden vastgesteld ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan 
van de Centrale Dorpenraad, welk wordt gehouden op 8 september 2007.  
 
Aan het nieuwe convenant liggen de volgende uitgangspunten ten grondslag: De CDR -nota over 
bewonersparticipatie, getiteld "Naar een eigen beleid in Landelijk Noord" (februari 1984) verwoordt de 
visie van de bewoners en ondernemers van Landelijk Noord als volgt: “Voor zaken die Landelijk 
Noord direct of indirect raken, neemt de CDR als gekozen vertegenwoordiging van de bevolking van 
Landelijk Noord deel aan het gehele proces van besluitvorming en uitvoering. Het toetsingskader 
daarvoor wordt gevormd door een door de CDR in directe samenspraak met de inwoners van Landelijk 
Noord op te stellen beleidsnota, die derhalve van zeer wezenlijk belang is. In deze beleidsnota worden 
de voor dat gebied belangrijkste ontwikkelingen geïnventariseerd. Beleidsvoornemens van het 
stadsdeel kunen getoetst worden aan een door de CDR te ontwikkelen en jaarlijks bij te sturen lange 
termijn beleid.  
 
De CDR heeft uitgesproken op verschillende manieren door het stadsdeel bij beleidsvoornemens 
betrokken te willen worden; in categorieën uitgesplitst wordt daarbij gedacht aan betrokkenheid van 
door middel van informatie, advies en gekwalificeerd advies. Dit vereist bij het stadsdeel een grote 
mate van alertheid, zowel bij de leden van het Dagelijks Bestuur als bij alle voor stadsdeel en deelraad 
werkzame ambtenaren. Bij hun werk zullen zij er op bedacht moeten zijn of het gaat om zaken die 
(direct of indirect) Landelijk Noord aangaan. Wanneer dit het geval is, zal de CDR terzake in een vroeg 
stadium geïnformeerd dienen te worden.  
 
De DB-portefeuille Landelijk Noord is essentieel voor het borgen van de voortgang en begeleiding van 
het convenant met de CDR. Ook is het van belang dat CDR en medewerkers het stadsdeel met elkaar 
een netwerk onderhouden waar het gaat om zaken die rechtstreeks het gebied, de bewoners en de 
ondernemers van Landelijk Noord betreffen. De verantwoordelijke ambtenaar / medewerker (en 
uiteraard zo nodig het betrokken DB-lid) handelt dit zoveel mogelijk rechtstreeks met CDR af.  
 
Bij al het bovenstaande is evident dat hierover niet altijd waterdichte afspraken te maken zijn. Voorop 
blijft staan dat zowel het stadsdeel als de CDR in de geest van de afspraken in het convenant zullen 
opereren. Wat doorslaggevend is voor het slagen van die afspraken is de samenwerkingsgezindheid 
waarmee beide partijen hierbij met elkaar om zullen gaan. Bij beide partijen is de bereidheid aanwezig 
om ook in de toekomst recht te blijven doen aan de betrokkenheid van de inwoners en ondernemers van 
Landelijk Noord bij het wel varen van hun gebied.  
 
Convenant 

1. Het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Amsterdam-Noord, vertegenwoordigd door de 
portefeuillehouder Landelijk Noord  
 
drs. H.J. van Schaik  
 
van het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Amsterdam-Noord, handelend ter uitvoering van 
diens besluiten van 7 november 2006 

2.  
De Stichting Wijkopbouworgaan Centrale Dorpenraad Landelijk Noord, vertegenwoordigd 
door  



Rob Bakker, voorzitter  
 
en  
 
Claudia Brinkmann, secretaris 
van de Stichting Wijkopbouworgaan Centrale Dorpenraad Landelijk Noord, die Stichting 
vertegenwoordigend krachtens artikel 8 lid 1 van haar statuten, handelend ter uitvoering van 
het besluit van de Centrale Dorpenraad van 28 juni 2007. 

Overwegende het in de inleiding gestelde, komen het volgende overeen:  
 
Informatie 
Het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Amsterdam-Noord, hierna te noemen het stadsdeel, zal de 
Centrale Dorpenraad, hierna te noemen CDR, in een zo vroeg mogelijk stadium informatie verstrekken 
dan wel om advies vragen over zaken die Landelijk Noord direct of indirect aangaan.  
 
De CDR verplicht zich ertoe de belanghebbende dorpsraden op zijn beurt om advies te vragen. Als 
reactietermijn kan in zijn algemeenheid zes weken worden aangehouden. Spoedeisende procedures 
moeten daarnaast ook mogelijk zijn. Het organiseren van hoorzittingen, informatieavonden en 
dergelijke in Landelijk Noord zal geregeld worden via de CDR.  
 
Bewoners, individueel of in groepen, uit Landelijk Noord die het stadsdeel benaderen zal vooraf 
gevraagd worden of zij via hun dorpsraad en/of de CDR hun onderwerp van bespreking al hebben 
aangekaart; zo neen, dan zal hen verzocht worden dat alsnog ter willen doen. Mochten zij daartoe om 
hen moverende redenen niet bereid zijn, dan zullen zij uiteraard gehoor vinden voor hun zaak bij het 
stadsdeel. Laatstgenoemde zal achteraf echter wel de CDR op de hoogte stellen van het besprokenen, 
tenzij privacyredenen zich daartegen verzetten.  
 
Deze regeling geldt niet voor individuele gevallen waarin een inwoner uit Landelijk Noord bij het 
stadsdeel een paspoort, Hinderwetvergunning of iets dergelijks komt aanvragen. Uiteraard zal zoiets 
geheel buiten de CDR om plaatsvinden.  
 
Advies 
De CDR zal aan het stadsdeel advies uitbrengen over zaken, die de CDR van belang acht voor 
Landelijk Noord. Dit advies kan zowel gevraagd als ongevraagd uitgebracht worden.  
 
Gekwalificeerd advies Bij deze vorm van advies verplicht het stadsdeel zich uitdrukkelijk het advies 
van CDR over te nemen, tenzij hij schriftelijk met redenen omkleed beargumenteert waarom 
(onderdelen van) het advies niet wordt/worden overgenomen. Voordat vervolgens behandeling in DB, 
commissie en deelraad plaatsvindt, zal nog een gesprek hierover belegd worden tussen een 
vertegenwoordiger van het stadsdeel en een vertegenwoordiger van de CDR. De CDR zal tijdig 
aangeven wanneer hij deze vorm van advies toegepast wil zien.  
 
Inspraak 
Door het stadsdeel wordt gelegenheid gegeven aan CDR om haar of zijn mening kenbaar te maken. In 
het geheel van de hier bedoelde term 'inspraak' zijn verschillende vormen te onderscheiden:  

1. Het indienen van klachten; 
2. Spreekuur leden van het Dagelijks Bestuur; 
3. Indienen van bezwaarschriften. Dit recht ligt verankerd in een aantal wettelijke bepalingen; 
4. Hoorzittingen. In het kader van de wet op de Ruimtelijke Ordening zijn b.v. bij de 

behandeling van bestemmingsplannen 'hoorzittingen' een voorgeschreven onderdeel; 
5. Inspraakmogelijkheden bij deelraadsvergaderingen en vergaderingen van raadscommissies 

van bijstand. 

Medezeggenschap  

1. Het meespreken en meedenken met het ambtelijk apparaat en met het Bestuur van het 
stadsdeel over aangelegenheden waarover nog geen bestuurlijk besluit is genomen. De CDR 



wordt vanaf het begin betrokken bij het bestuurlijke besluitvormingsproces met betrekking tot 
alle zaken die Landelijk Noord direct of indirect raken. De door de CDR uit te brengen 
adviezen hebben op ieder niveau in het besluitvormingsproces gewicht. De CDR heeft terzake 
de eerdergenoemde besluitvormingsprocessen toegang tot de betreffende commissies van 
bijstand en de deelraad. Van een door de CDR uitgebracht gekwalificeerd advies (gevraagd en 
ongevraagd) mag alleen worden afgeweken als dit schriftelijk en gemotiveerd gebeurt. De 
CDR ontvangt, teneinde gedurende het gehele besluitvormingsproces goed afgewogen 
adviezen te kunnen verstrekken, alle relevante informatie. 

 

2. Het meepraten en meedenken over het hoe en het wanneer van aangelegenheden in de 
uitvoeringsfase, waarover reeds bestuurlijke besluiten zijn genomen. In eventueel in te stellen 
projectteams en/of coördinerende ambtelijke gesprekken is de CDR een gelijkwaardige 
partner. 

Zeggenschap (zelfbestuur)  

1. Het geven van beslissingsrecht aan de CDR terzake het interne functioneren van het 
Wijkopbouworgaan Centrale Dorpenraad Landelijk Noord. De CDR wordt hiertoe financieel 
in staat gesteld. 

 

2. Het geven van beslissingsrecht aan de CDR binnen door het stadsdeel te bepalen 
randvoorwaarden. Een eigen (bescheiden) budget moet de CDR de mogelijkheid bieden om 
zaken van (zeer) geringe financiële omvang direct zelf te verwezenlijken. Op de genoemde 
randvoorwaarden en verdere voorbehouden is het onder 'medezeggenschap' gestelde van 
toepassing. 

 
 
Beleidsnota 
De in samenspraak met de inwoners van Landelijk Noord op te stellen beleidsnota vormt het 
toetsingskader voor het beleid van de CDR. De in de beleidsnota aangegeven prioriteiten 
zullen via overleg een plaats dienen te krijgen in de meerjarenprogramma's van het stadsdeel.  
Agendering van die punten voor het bestuurlijk overleg is een verantwoordelijkheid van de 
CDR. 
Belangenbehartiging en afweging 
Belangenbehartiging m.b.t. zaken die Landelijk Noord direct of indirect raken is een taak van 
de CDR. De uiteindelijke afweging en besluitvorming is de verantwoordelijkheid van het 
stadsdeel.  
 
Evaluatie 
Tweemaal per jaar zal een voortgangsbespreking belegd worden tussen de CDR en de 
Portefeuillehouder Landelijk Noord van het het stadsdeel. Daarbij wordt tenminste éénmaal de 
de samenwerking tussen stadsdeel en CDR besproken met betrekking tot verbeterpunten. 
Bewaking hiervan is een verantwoordelijkheid van beide convenantspartners.  
 
Amsterdam, 8 september 2007  
 
Het Dagelijks Destuur van het 
stadsdeel Amsterdam-Noord, 
namens hen: 
 
Het Dagelijks Bestuurslid van het 
stadsdeel Amsterdam-Noord voor 
Openbare Ruimte, Verkeer en Vervoer, 



Grondzaken, Markten, Landelijk Noord, 
Havens, Leefomgeving, Dierenwelzijn  
 
Drs. H.J. van Schaik  
 
 
Het Dagelijks Bestuur van de  
 
Centrale Dorpenraad Landelijk Noord 
Voorzitter, 
 
 
 

Secretaris, 
 
 
 

R. Bakker  C. Brinkmann  
 


