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Voorwoord 

 

In februari 2009 ging ik in het kader van mijn Master Kunstbeleid en -management 

stage lopen bij adviesbureau LAgroup in Amsterdam. Ik had gekozen voor een 

fulltime meeloopstage, waarvan één dag per week bestemd was voor het onderzoek 

van mijn masterscriptie. Gedurende vijf maanden zou ik actief zijn in vier of vijf 

projecten, in het verlengde van mijn activiteiten zou ik een onderwerp kiezen voor 

mijn afstudeeronderzoek. Mijn ideeën slingerden heen en weer van cultuurclustering 

naar cultuurmakelaars en van prijsbeleid naar de betekenis van de stadsdelenfusie 

voor cultuur. 

 In de tweede week van mijn stage kwam er een lead binnen van stadsdeel 

Zeeburg voor het formuleren van een kunst- en cultuurbeleid. Vanwege mijn 

interesse in beleid en mijn voorliefde voor Amsterdam sprak deze opdracht me 

direct aan. Ondanks mijn bijdrage aan het project heeft het nog een kleine twee 

maanden geduurd voordat ik besliste om vanuit deze opdracht mijn masterscriptie te 

schrijven. Het uiteindelijke resultaat van deze, zowel persoonlijke als inhoudelijke, 

zoektocht ligt voor u. 

 

Ten eerste wil ik de LAgroupers bedanken voor een prettige, leerzame en 

inspirerende tijd met veel humor, cultureel engagement en heerlijke lunches. Mijn 

speciale dank gaat uit naar Stephen Hodes en Geer Schakel die me de kans gaven 

stage te lopen en me de ruimte boden om me ten behoeve van mijn scriptie twee 

extra maanden onder te duiken binnen de muren van LAgroup. In het bijzonder dank 

ik Bart van de Laak en Anneke Jenniskens voor hun kritische opmerkingen, 

inhoudelijke reflectie en tips. Mijn dank gaat tevens uit naar Philomeen Lelieveldt, 

voor haar scherpzinnige en opbouwende kritiek en haar flexibiliteit. Tot slot wil ik 

vrienden en familie bedanken voor hun zeer welkome aanmoedigingen, afleiding en 

peptalks en hun onuitputtelijke liefde en steun.  

 

Rinske Verdult 

Amsterdam, 7 december 2009 
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1. Inleiding 

 

Amsterdam kent, net als Rotterdam, een voor Nederland bijzonder bestuurlijk 

stelsel. De gemeente is verdeeld in veertien stadsdelen en het centraal bestuurde 

Westelijk Havengebied. 

 De centrale gemeenteraad en de veertien stadsdeelraden zijn de hoogste 

politieke organen van de stad. Voor de dagelijkse gang van zaken is in de hele stad 

het college van Burgemeester en Wethouders (B&W) verantwoordelijk, in de 

stadsdelen zijn dat de dagelijkse besturen. De gemeenteraad bestuurt de stad op 

hoofdlijnen en controleert het college van B&W. De 45 gemeenteraadsleden buigen 

zich over besluiten en beleidsvoorstellen zoals de jaarlijkse begroting (ongeveer € 5 

miljard) en het centrale beleid op het gebied van economie, ruimtelijke ordening, 

onderwijs, cultuur, milieu, armoedebestrijding en veiligheid.1   

 Overheidstaken en voorzieningen die te maken hebben met het dagelijks 

leven van inwoners worden aangestuurd door de stadsdelen. Stadsdelen houden zich 

bezig met de kwaliteit van de leefomgeving, van wonen en werken in hun deel van 

de stad. Zo is een stadsdeel verantwoordelijk voor het beheer van de openbare 

ruimte. Ook zaken als onderwijs en recreatie, bijvoorbeeld het beheer van 

sportaccommodaties, zijn taken van de stadsdelen.2 Met de jaarlijkse uitkering uit 

het Stadsdeelfonds stelt het stadsdeel bestemmingsplannen vast en bepaalt het voor 

een groot deel zelf het beleid over sport, recreatie, zaken op sociaal gebied en kunst. 

Over dit laatste onderwerp, kunst- en cultuurbeleid op stadsdeelniveau, gaat dit 

onderzoek. 

 

Het bestuurlijk stelsel zoals Amsterdam dat vandaag de dag kent, heeft niet altijd in 

deze vorm bestaan. De verdeling anno 2009 wordt pas sinds 2004 gebruikt. De 

oorsprong van dit proces zien we begin jaren tachtig van de vorige eeuw, toen de 

stadsdelen Noord en Osdorp ontstonden. Vanaf toen is de stad verder onderverdeeld, 

tot veertien stadsdelen in 2002. In april 2009 werd bekend dat er wederom 

                         

1 Gemeente Amsterdam. Zo werkt Amsterdam. Amsterdam: Directie Communicatie en directie 
Concern Organisatie van de gemeente Amsterdam, oktober 2008. Gemeente Amsterdam, Amsterdam 
2008.  
2 Hartog, Johan den. Hoe werkt het stadsdeelbestuur? 29 november 2006. Bron: website gemeente  
Amsterdam: http://amsterdam.nl/gemeente/stadsdelen/hoe_werkt_het 
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wijzigingen zullen plaatsvinden; vanaf mei 2010 kiest het college van B&W voor 

verbetering van het bestuurlijk stelsel door halvering van het aantal stadsdelen. 

Zeven sterke stadsdelen met een duidelijkere afbakening van de taakverdeling tussen 

de centrale stad en de stadsdelen en investeringen in buurtgericht werken en 

buurtparticipatie moeten de kwaliteit van de lokale overheid verbeteren.3 Deze 

wijziging in het bestuurlijk stelsel van Amsterdam vormt de aanleiding van dit 

onderzoek.   

 Met het ontstaan en de ontwikkelingen van de stadsdelen heeft ook kunst- en 

cultuurbeleid op stadsdeelniveau zich ontwikkeld. In aanvulling op de centrale stad 

bepalen stadsdelen voor een groot deel zelf kunst- en cultuurbeleid. Het betreft hier 

vooral beleid op het gebied van kunsteducatie, beeldende kunst in de openbare 

ruimte en (cultuur-)accommodaties. Het subsidiëren van kunstenaars en instellingen 

gebeurt overwegend op centraal niveau. Dat kunst- en cultuurbeleid op 

stadsdeelniveau zich heeft meeontwikkeld met de stadsdelen zien we in een door 

adviesbureau LAgroup uitgevoerde analyse naar cultuurbeleid op stadsdeelniveau4. 

Hieruit blijkt dat anno 2009 alle stadsdelen een cultuurnota hebben, terwijl daarvan 

in 1991 nog geen sprake was.5 Het ontstaan en de ontwikkeling van de stadsdelen 

heeft dus geleid tot de ontwikkeling van een eigen kunst- en cultuurbeleid.  

 

Eerder onderzoek  

Voor onderzoek naar kunstbeleid is gebruik gemaakt van verschillende onderzoeken 

die sinds 1989 zijn uitgevoerd. De opdracht voor Van leverancier tot makelaar, een 

onderzoek van Hans Onno van den Berg uit 1989, werd verschaft door de gemeente 

Amsterdam en geeft inzicht in kunstbeleid in Nederland in de jaren tachtig. De 

opdracht luidde: “een globaal onderzoek te verrichten naar de mogelijkheden in de 

cultuursector te Amsterdam op middellange en lange termijn”6.  

 In 1991, 1993, 1997 en 2001 vond onderzoek plaats naar kunst- en 

                         

3 Reshef, Iris. Eén Amsterdam: college van B&W kiest voor verbetering van het bestuurlijk stelsel. 

Aantal stadsdelen gehalveerd. Persbericht 16 april 2009. Bron: website gemeente Amsterdam: 
http://www.amsterdam.nl/gemeente/college/burgemeester_cohen/persberichten/b_w_kiest_voor  
4 LAgroup (Johan Idema en Rinske Verdult). Memo: Analyse cultuurbeleid stadsdelen Amsterdam. 

Amsterdam: LAgroup, 5 juni 2009.  
5 Elshout, D. en A. van Hemel. Kunstenstad in delen. Amsterdams kunstbeleid na de 

binnengemeentelijke decentralisatie. Amsterdam: Boekmanstichting, oktober 1991: p. 26.  
6 Berg, Hans Onno van den. Van leverancier tot makelaar. Amsterdam: Cenario, december 1989: p. 
5.  
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cultuurbeleid in de Amsterdamse stadsdelen.7 Het eerste onderzoek is verkennend en 

inventariserend van aard en is in opdracht van het Amsterdams Anjerfonds (een 

afdeling van het Prins Bernhard Fonds8) uitgevoerd door de Boekmanstichting. Doel 

is te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn van kunstbeleid in de Amsterdamse 

stadsdelen.  

 Het onderzoek uit 1993 oriënteert op en inventariseert de mogelijkheden voor 

het voeren van een kunstbeleid op stadsdeelniveau binnen het kunstbeleid van de 

stad Amsterdam. Het geeft inzicht in de ontwikkelingen van kunst en cultuur in de 

stadsdelen in de laatste jaren. Aan de hand van deelraadnotities is een beeld gevormd 

van de stand van zaken, van de wensen en van de onmogelijkheden en discrepanties. 

Het onderzoek is uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van het bureau van de 

Amsterdamse Kunstraad.  

 Het derde onderzoek gaat in op de stand van zaken van kunst- en 

cultuurbeleid zes jaar na de decentralisatie. De situatie wordt vergeleken met die van 

1991 en 1993 en het onderzoek borduurt voort op de conclusies van de rapporten 

van Elshout en Van Hemel. Het onderzoek is verricht in opdracht van De Badcuyp, 

voorheen Centrum voor kunst, cultuur en politiek, met als doel een debat over dit 

onderwerp voor te bereiden.  

 Het laatste onderzoek brengt tien jaar na de binnengemeentelijke 

decentralisatie de stand van zaken van kunst- en cultuurbeleid op stadsdeelniveau in 

beeld. Kunsteducatie, beeldende kunst in de openbare ruimte en (cultuur-) 

accommodaties blijken voor de stadsdelen de belangrijkste thema’s. Andere kwesties 

die aan bod komen zijn beleidsuitvoering en -ontwikkeling, budgetten, samenhang 

tussen de centrale stad en de stadsdelen en samenwerking tussen de stadsdelen 

onderling. De onderzoeker was gestationeerd bij de Boekmanstichting en werkte in 

opdracht van de Dienst Welzijn van de gemeente Amsterdam. Doel van het 

                         

7 In chronoligische volgorde: Elshout, D. en A. van Hemel. Kunstenstad in delen. Amsterdams 

kunstbeleid na de binnengemeentelijke decentralisatie. Amsterdam: Boekmanstichting, oktober 1991. 
Hemel, A. van en E. Couvee. Kunstbeleid en de binnengemeentelijke decentralisatie: een onderzoek. 
Amsterdam: Amsterdamse Kunstraad, 1993. Enneking, M. en F. Sluiter. Amsterdam gebroken stad? 

Een onderzoek naar het kunstbeleid in de stadsdelen. Amsterdam: De Badcuyp, februari 1997. 
Wilschut, K. Onderzoek naar het kunst- en cultuurbeleid van de Amsterdamse stadsdelen ten aanzien 

van culturele accommodaties en locaties, visie op kunst- en cultuurbeleid binnen de 

stadsdeelorganisaties en de instelling van een ambtelijk overlegplatform. Amsterdam: Universiteit 
van Amsterdam, 2001. 
8 Het Prins Bernhard Fonds is een particuliere stichting met een landelijk overkoepelend bureau en 
met vijftien afdelingen in de provincies en de steden Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht.  
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onderzoek is inzicht te krijgen in het kunst- en cultuurbeleid van de Amsterdamse 

stadsdelen ten aanzien van culturele accommodaties en locaties, visie op kunst- en 

cultuurbeleid binnen de stadsdeelorganisaties en de mogelijkheden voor een 

ambtelijk overlegplatform.  

 

Een eerste tekortkoming in deze onderzoeken is het gebrek aan kwantitatieve 

gegevens over met name de budgetten die stadsdelen aan kunst- en cultuurbeleid 

besteden. Dergelijke gegevens kunnen kwalitatieve informatie boven tafel krijgen 

die relevant is om uitspraken te doen over de te verwachten rol van stadsdelen op het 

gebied van kunst- en cultuurbeleid. Wat tevens ontbreekt in de onderzoeken is 

diepgang. Een uitgebreide analyse die inzicht geeft in legitimaties, doelstellingen, 

doelgroepen en instrumenten van kunst- en cultuurbeleid op stadsdeelniveau is 

noodzakelijk bij het maken van een inventarisatie en het beschrijven van een 

ontwikkeling. Daarbij komt dan aan het licht welke lacunes en kansen er zijn. 

 Alle gebruikte onderzoeken zijn kwalitatief van aard. Voor 

informatieverzameling is bij alle onderzoeken gebruik gemaakt van gesprekken en 

interviews met personen die op uiteenlopende wijzen bij het culturele leven 

betrokken zijn, van ambtenaren van de centrale stad en stadsdelen tot cultureel 

ondernemers, van cultuurproducenten tot medewerkers van fondsen en 

brancheorganisaties. Er moet rekening gehouden worden met de achtergrond en 

positie van deze personen en met de mogelijke gevolgen van deze vorm van 

interpretatief onderzoek.  

 Wat ook in ogenschouw genomen moet worden is dat alle onderzoeken in 

opdracht uitgevoerd zijn, al dan niet door onderzoekers in naam van een stichting. 

Hoewel er gestreefd wordt naar wetenschappelijk verantwoord en onafhankelijk 

onderzoek, dient er rekening gehouden te worden met het uitgangspunt en de 

doelstelling van de betreffende opdrachtgever. Elshout en Van Hemel geven dit zelf 

aan door te vermelden dat de waarde van het onderzoek vooral indicatief is: het 

verschaft aanwijzingen en suggesties. Ook benadrukken ze dat het onderwerp 

kunstbeleid in de stadsdeelraden in hun studie voornamelijk bezien werd vanuit de 

ogen van de stadsdeelbestuurders.  

 

Het meest recente onderzoek naar kunst- en cultuurbeleid op stadsdeelniveau vond 
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inmiddels acht jaar geleden plaats. Sindsdien hebben zich verschillende (nieuwe) 

ontwikkelingen op het gebied van kunst en cultuur in de stadsdelen voorgedaan, 

blijkt uit de analyse van LAgroup naar cultuurbeleid op stadsdeelniveau uit 2009. Zo 

voeren alle stadsdelen nu een kunst- en cultuurbeleid, is kunst en cultuur nu een 

aparte portefeuille in plaats van onderdeel van de portefeuille Welzijn, zijn er steeds 

meer meerjarenplannen en zijn de budgetten aanzienlijk vergroot. Uit de analyse van 

blijkt evenwel dat de nadruk nog steeds ligt op beleid voor kunsteducatie, beeldende 

kunst in de openbare ruimte en (cultuur-) accommodaties.  

 De analyse laat ook zien dat de samenwerking tussen stadsdelen op het 

gebied van kunst- en cultuurbeleid (nog steeds) minimaal is. Stadsdelen zijn beperkt 

op de hoogte van wat de andere stadsdelen aan kunst- en cultuurbeleid doen. De 

kern hiervan ligt bij de onduidelijke taakverdeling tussen de centrale stad en de 

stadsdelen. De onderzoeken uit 1991 en 1993 geven aan dat deze problematiek al 

sinds de decentralisatie aan de orde is. Uit het onderzoek uit 1997 blijkt dat de 

taakverdeling zich verder heeft uitgekristalliseerd en dat er ruim tien jaar geleden 

weinig onduidelijkheid over de taakverdeling meer bestond. Ook onduidelijkheden 

over de mogelijkheden voor een eigen kunst- en cultuurbeleid waren grotendeels 

verdwenen.  

 De onduidelijkheden zijn niet opgelost gebleven, tien jaar later blijken er 

namelijk nog steeds onduidelijkheden over de taakverdeling te zijn. Eén van de 

doelen van de fusie van 2010 is daar verbetering in aan te brengen. Het college van 

B&W ziet het duidelijker afbakenen van de taakverdeling tussen de centrale stad en 

de stadsdelen als één van de elementen die de kwaliteit van de lokale overheid moet 

verbeteren en denkt met de fusie de bestuurlijke en operationele kracht van de stad 

en de stadsdelen te versterken. Dit geeft aan dat de afbakening in 2009 blijkbaar niet 

meer efficiënt is.   

 Deze inefficiëntie zien we ook in het gebrek aan samenhang, samenwerking 

en kennisuitwisseling in de stadsdelen als het gaat om kunst- en cultuurbeleid. Het 

probleem is dat verschillende beleidsmedewerkers langs elkaar heen werken en 

bezig zijn het wiel opnieuw uit te vinden. Dit is een verspilling van tijd en geeft geen 

ruimte aan kansen. De fusie is een feit en maakt samenwerking onontkoombaar.  
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Onderzoeksopzet en methode  

Door een overzicht te maken van de inhoud, successen en knelpunten in het beleid 

over de laatste acht jaar, wordt een eerste stap gezet in het nadenken over het 

vormgeven van samenwerking en overleg tussen de stadsdelen en over toekomstig 

overleg over de taken van de centrale stad en stadsdelen op het gebied van kunst- en 

cultuurbeleid. Het doel van dit kwalitatieve onderzoek is dan ook bij te dragen aan 

een meer centrale visievorming over doel, functie en inrichting van het kunst- en 

cultuurbeleid in de stadsdelen door het maken van een actueel overzicht van het 

kunst- en cultuurbeleid in de verschillende stadsdelen en een historische schets van 

decentraal kunst- en cultuurbeleid sinds 2001. De hoofdvraag luidt:  

 

Hoe heeft het kunst- en cultuurbeleid op stadsdeelniveau zich sinds 2001 

ontwikkeld?  

 

Voor het literatuuronderzoek worden beleidsteksten en -nota’s van de centrale stad 

en de stadsdelen geanalyseerd. Voor de analyse van voorgaand kunst- en 

cultuurbeleid wordt gebruik gemaakt van het onderzoek naar kunst- en cultuurbeleid 

in Amsterdam in de jaren tachtig en van de vier onderzoeken naar kunst- en 

cultuurbeleid op stadsdeelniveau uit 1991, 1993, 1997 en 2001. Het onderzoek door 

LAgroup uit 2009 voegt recente kwantitatieve componenten toe aan de informatie 

die voortgekomen is uit recente beleidsnota’s. Daarnaast zijn programmabegrotingen 

bestudeerd en is contact gezocht met beleidsmedewerkers kunst en cultuur van de 

stadsdelen.  

 

Voor het verkrijgen van inzicht in de verschillende begrotingsposten is allereerst 

uitgegaan van, indien beschikbaar, kwantitatieve gegevens uit beleidsnota’s. Het 

uitgangspunt bij het verzamelen van informatie was het in handen krijgen van de 

meest recente documenten en cijfers die inzicht gaven in de verschillende 

begrotingsposten per stadsdeel.  

 Het verzamelen van vergelijkbaar kwantitatieve data bleek lastig. Indien er 

alleen verouderde documenten beschikbaar waren is contact gezocht met de 

betreffende beleidsmedewerker kunst en cultuur van het stadsdeel of gebruik 

gemaakt van recente programmabegrotingen. Bij vier van de veertien stadsdelen is 
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het desondanks niet gelukt budgettaire informatie uit 2009 boven tafel te krijgen. 

Het betreft de stadsdelen Oud-Zuid, Westerpark, Zeeburg en ZuiderAmstel. Om die 

reden zijn budgetten gebruikt die afkomstig zijn uit respectievelijk 2005, 2007, 2006 

en 2007. Er dient dus rekening gehouden te worden met het mogelijk 

ongelijksoortige karakter van de bronnen. In bijlage B.2 zijn per stadsdeel tabellen 

opgenomen met de gebruikte kwantitatieve gegevens, hierbij zijn tevens de daarbij 

gebruikte bronnen vermeld.  

 

Leeswijzer  

Hoofdstuk 1 betreft de inleiding, hierin komen eerder onderzoek en de 

onderzoeksopzet aan bod. Hoofdstuk 2 gaat in op het bestuurlijk stelsel van 

Amsterdam sinds de jaren tachtig. Hier wordt ook de nieuwste ontwikkeling in het 

bestuurlijk stelsel van Amsterdam besproken: de halvering van het aantal stadsdelen. 

Hoofdstuk 3 bestaat uit twee delen. Het eerste deel behandelt kunst- en cultuurbeleid 

in Amsterdam vóór de binnengemeentelijke decentralisatie, het tweede deel kunst- 

en cultuurbeleid in de stadsdelen na de decentralisatie. Hoofdstuk 4 bevat het actuele 

kunst- en cultuurbeleid op stadsdeelniveau vanaf 2001. In het laatste hoofdstuk 

worden de conclusies en aanbevelingen gepresenteerd. 
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2.  Amsterdam en zijn bestuurlijk stelsel sinds de jaren tachtig 

 

Hoofdstuk twee gaat in op het bestuurlijk stelsel van Amsterdam sinds de jaren 

tachtig. Om de context aan te geven wordt in 2.1 eerst de ontwikkeling van de 

bestuurlijke vernieuwing in Nederland beschreven. Ook lokaal bestuur en 

decentralisatie komen daarbij aan bod. Vervolgens wordt in 2.2 ingegaan op 

Amsterdam en zijn binnengemeentelijke decentralisatie, het ontstaan van de 

stadsdelen, en de gevolgen daarvan voor de bestuurlijke organisatie. De laatste 

paragraaf van gaat in op de nieuwste ontwikkelingen in het bestuurlijk stelsel 

van Amsterdam: de halvering van het aantal stadsdelen. Ook wordt de 

totstandkoming van de beslissing en de gang van zaken rondom deze beslissing 

besproken. 

 

2.1 Nederland: een gedecentraliseerde eenheidsstaat 

2.1.1  Bestuurlijke vernieuwing 

Nederland is een gedecentraliseerde eenheidsstaat. Dat wil zeggen dat er binnen 

de overheid verschillende beslissingslagen te onderscheiden zijn: provincies, 

gemeenten en waterschappen. Naast het rijk zijn de gemeenten en de provincies 

de belangrijkste organen. De rechten van deze lagen zijn geregeld in de Grondwet, 

de Provinciewet, de Gemeentewet en regelingen zoals de wet gemeenschappelijke 

regelingen. De afbakening van het takenpakket van de overheden bestaat uit een 

negatieve begrenzing: wat de hogere macht aan zich heeft getrokken kan niet 

tevens tot de huishouding van de lagere behoren1. Dit leidt tot een grote mate van 

variatie aan taken die de diverse overheden uitvoeren. Deze activiteiten kunnen in 

autonomie of in medebewind (zelfbestuur) plaatsvinden. Zelfbestuur betekent dat 

de overheden de verplichting hebben om regelingen die hoger gezag hen hebben 

opgedragen binnen hun gebied uit te voeren. Autonomie houdt in dat overheden 

vrij zijn binnen hun eigen gebied wetgevend en besturend op te treden.2 In 

Nederlands-rechtelijk opzicht is het begrip autonomie als volgt gedefinieerd: “Bij 

                         

1 Renaud, P.S.A., F.A.A.M. van Winden. Gemeentefinanciën en gedecentraliseerde 

besluitvorming. Leiden/Antwerpen: H.E. Stenfert Kroese B.V. Wetenschappelijke & Educatieve 
Uitgevers, 1988: p. 33.  
2 Renaud, 1988: p. 33.   



    

 12 

autonomie is er sprake van eigen beleid, eigen ‘politiek’ van het 

gedecentraliseerde ambt. Het bepaalt zelf zijn eigen doel en middelen”3. In 

algemene zin kan worden gezegd dat het bij autonomie draait om de vragen of bij 

de uitoefening van bepaalde taken de provincie of deelstaat directe 

verantwoording af moet leggen aan de centrale overheid respectievelijk aan de 

bond en welke mate van vrijheid er bestaat om daarbij eigen vorm en middelen te 

kiezen.4 

 Het democratische karakter van het decentrale bestuur in Nederland is al 

sinds de Grondwet van 1848 verankerd in bovenstaand ontwerp. Reeds in de jaren 

tachtig was het decentrale bestuur bezig met vernieuwing. Vooral de lage opkomst 

bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1991 motiveerde tot een uitgebreid debat. 

Sinds die verkiezingen werd dan ook in veel gemeenten door commissies op zoek 

gegaan naar mogelijkheden om het politieke bestel kwalitatief te verbeteren.5 Het 

idee van bestuurlijke vernieuwing werd ontwikkeld door de onrust over de 

discrepantie tussen de eis dat het decentrale bestuur democratisch behoort te 

functioneren en de feitelijke werking ervan.6 

 

2.1.2 Het belang van lokaal bestuur  

Onder invloed van een verdergaande decentralisatie nam het relatieve belang van 

het lokaal bestuur in Nederland de afgelopen decennia toe. De beleidsruimte voor 

gemeenten en provincies vergrootte: niet alleen doordat steeds meer taken, 

bevoegdheden en verantwoordelijkheden aan lagere bestuursniveaus werden 

overgedragen, maar evenzeer doordat er sprake was van een terugtred van de 

rijksoverheid op die beleidsterreinen waarop gemeenten en provincies zelf beleid 

voerden. In termen van decentralisatie ging het daarbij dus niet alleen om concrete 

taakoverdracht, maar ook om een vermindering van wet- en regelgeving op 

beleidsterreinen in medebewind, om terugdringing van toezicht en om sanering 

van centrale bestuursinstrumenten.  

 De bestuurlijke ontwikkeling werd ingezet en bekrachtigd vanuit de 

                         

3 Kortmann, C.A.J.M. Constitutioneel recht. (2e druk) Deventer: Kluwer, 1994: p. 440.  
4 Denters, 1995: p. 124.  
5 Denters, S.A.H., H.M. de Jong, R.J.P Schobben, G.H Reussing. Decentrale democratie. 

Enschede: Faculteit Bouwkunde, Universiteit Twente, 1995: p. 1. 
6 Denters, 1995: p. 9.  
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principiële erkenning dat lokale overheden medeoverheden zijn die de ruimte 

moeten krijgen (en behouden) om zelfstandig politieke afwegingen te maken. Het 

is deze erkenning die zowel richting als inhoud gaf aan het decentralisatiebeleid; 

de intentie die aan dit beleid ten grondslag lag, is om de positie van het lokaal 

bestuur te verstevigen en zo een bijdrage te leveren aan het ontstaan van een 

krachtige overheid op dat niveau. Waar het gaat om feitelijke verhoudingen, is het 

zwaartepunt bij de lokale overheid duidelijk verschoven naar het dagelijks 

bestuur.7  

 

2.1.3 De decentralisatie-impuls  

Het kabinet Lubbers-III8 besloot een (nieuwe) impuls te geven aan de 

decentralisatie van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden naar lokale 

overheden. De decentralisatie-impuls was, behalve ter versterking van het lokaal 

bestuur, ook bedoeld ter verbetering van de doelmatigheid van het 

overheidsbeleid. De achterliggende gedachte was dat de decentralisatie-impuls 

ertoe leidde dat het desbetreffende beleid beter kon aansluiten op de behoeften op 

gemeentelijk of provinciaal niveau. Dat maakte een meer effectieve inzet van 

middelen mogelijk, dat vervolgens weer tot besparingen kon en moest leiden. 

 Vanuit het perspectief van de lokale overheden betekende dit dat er 

weliswaar meer beleidsruimte ontstond, omdat zich nieuwe taken aandienden, 

maar dat die taken vervolgens wel uitgevoerd moesten worden met minder 

middelen dan er voorheen (op rijksniveau) beschikbaar waren. Decentralisatie 

deed zich aan het lokaal bestuur voor als een afwentelingsmechanisme, als een 

verkapte bezuinigingsstrategie. Zeker in verhouding tot alle nieuwe taken die 

lokale overheden geacht werden uit te voeren, namen de financiële middelen die 

er op dat moment te verdelen waren eerder af dan toe.  

 Het was duidelijk dat dit het lokaal bestuur dwong tot een fundamentele 

herbezinning op de eigen rol en positie. Er werden op lokaal niveau verschillende 

discussies in gang gezet (die uiting gaven aan de herbezinning die er op dat niveau 

                         

7 Denters, 1995: p. 73. 
8 Het kabinet-Lubbers III was het Nederlandse kabinet van 7 november 1989 tot 22 augustus 1994. 
Het is met 1.749 dagen het tot op heden langstzittende naoorlogse kabinet. Tijdens de 
regeerperiode voerde het kabinet verdere bezuinigen door en er werd gekort op verschillende 
sociale voorzieningen. 
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plaatsvond). Ten eerste werd er een kerntakendiscussie gevoerd, die de politieke 

vraag centraal stelde wat nu eigenlijk de wezenlijke taken van de lokale overheid 

waren (en bij uitsluiting: wat niet). Daarnaast werd er een sturingsdiscussie 

gevoerd, waarin de belijdenissen werden afgelegd over filosofieën als besturen op 

hoofdlijnen en besturen op afstand. Ten derde werd er een organisatiediscussie 

gevoerd, waarin een reflectie op de rollen van de overheid (regelaar, regisseur, 

onderhandelaar, bemiddelaar en dienaar) leidde tot de formulering van nieuwe 

organisatieconcepties (voorbeeld: de ‘regiegemeente’). Tot slot was er de 

regionaliseringdiscussie, die draaide om de vraag wat het meest optimale 

schaalniveau was voor de uitvoering van overheidstaken.  

 Met dit alles veranderde en vernieuwde de organisatie en het functioneren 

van de lokale overheid. De overdracht van taken en bevoegdheden, gecombineerd 

met de door het rijk opgelegde plicht om besparingen te vinden, maakte daarbij 

een betrouwbaar en gedegen kennis van daadwerkelijk gerealiseerde 

beleidsresultaten belangrijker en noodzakelijker.9  

 

2.1.4 Autonome speelruimte voor gedecentraliseerde overheden  

In de gedecentraliseerde eenheidsstaat heeft naast de centrale overheid een 

veelheid aan andere overheden dus zelfstandige taken en bevoegdheden. In de 

Provincie- en Gemeentewet is vastgelegd dat bij de toedeling van taken en 

bevoegdheden door de rijksoverheid het decentralisatiebeginsel in acht genomen 

dient te worden. Dit betekent dat beleid dat niet doelmatig of doeltreffend door 

provincie- of gemeentebesturen uitgevoerd kan worden tot rijksaangelegenheid 

gerekend wordt. Daarbij is een bepaalde autonome speelruimte voor de 

gedecentraliseerde overheden vastgelegd. De rijksoverheid bepaalt het algemene 

beleid, provincies vervullen in eerste instantie een coördinerende en 

toezichthoudende taak. De gemeentelijke overheden hebben voornamelijk een 

uitvoerende functie.10 

 Wat betreft kunst- en cultuurbeleid werden er in 1985, ten tijde van een 

                         

9 Denters, 1995: p. 74-76.  
10 Deth, J.W. van en P.A. Schuszler (red.). Nederlandse staatskunde, een elementaire inleiding. 

Bussum: 1995: p. 119-120. 
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grootscheepse reorganisatie van de podiumkunsten11, door het rijk, provincies en 

gemeenten afspraken gemaakt over de verantwoordelijkheden van de drie 

overheden. Globaal werd de lijn gevolgd dat het rijk verantwoordelijk was voor de 

productie van kunst, de provincie voor de spreiding en de gemeente voor de 

afname, de accommodaties en de participatie van de burgers. Het rijk moest 

verantwoordelijk zijn voor het landelijk aanbod en op landelijke schaal 

functionerende instellingen en voorzieningen. De gemeenten (met uitzondering 

van de vier grootste steden waarmee aparte bestuursovereenkomsten werden 

gesloten) moesten zich richten op de afname van het aanbod en op huisvesting en 

exploitatie van plaatselijke voorzieningen als schouwburgen, concertzalen, musea, 

archieven en bibliotheken.12 De provincies moesten tussen rijk en gemeenten op 

deelterreinen (als die van de beeldende kunsten) taken vervullen aangaande 

spreiding, coördinatie en ondersteuning.13 In de praktijk bleek dat men deze lijn 

wel volgde, maar niet als een strakke regel.14 Naast de productie van kunst houdt 

het rijk ook verantwoordelijkheid voor het aanbod van kunst op landelijk niveau 

en draagt het zorg voor de structureel gesubsidieerde gezelschappen. De 

provincies hielden altijd een verantwoordelijkheid voor de productie van kunst op 

provinciale schaal en hielden zich bezig met de coördinatie, stimulering en 

spreiding van het kunstenaanbod binnen de provinciale grenzen.15
 

 

2.2 Amsterdam en de binnengemeentelijke decentralisatie 

2.2.1 Het ontstaan van de stadsdelen 

In de periode van landelijke decentrale taakvervulling vond ook in Amsterdam een 

verdergaande splitsing van taken plaats in de vorm van een proces van  

binnengemeentelijke decentralisatie. Het idee om Amsterdam op te delen in 

kleinere bestuurlijke eenheden ontstond eind jaren zestig al, vooral in kringen van 

                         

11 Zie voor nadere toelichting 3.1 Nederland in de jaren tachtig. 
12 Pots, Roel. Cultuur, koningen en democraten. Overheid en cultuur in Nederland. Amsterdam: 
SUN, tweede herziene druk 2002: p. 328.  
13 Pots, R. en M. van der Tweel (red.) Kunst- en cultuurbeleid: de provincie naast rijk en 

gemeente. Haarlem/Amsterdam: 1985: p. 18-24.  
14 Raijmakers, Willem-Jan. ‘Begint buiten Amsterdam het kippen voeren?’ In: Boekman 78. 21e 
jrg (voorjaar 2009): p. 31.   
15 Wilschut, K. Onderzoek naar het kunst- en cultuurbeleid van de Amsterdamse stadsdelen ten 

aanzien van culturele accommodaties en locaties, visie op kunst- en cultuurbeleid binnen de 

stadsdeelorganisaties en de instelling van een ambtelijk overlegplatform. Amsterdam: Universiteit 
van Amsterdam, 2001: p. 7.  
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de Partij van de Arbeid. De stadsdelen werden ingesteld omdat verwacht werd dat 

de stadsdeelbesturen een bijdrage zouden kunnen leveren aan een meer 

doelmatige en doeltreffende beleid - en besluitvorming.16 Decentralisatie zou de 

steeds maar uitdijende bureaucratie stoppen en voorgoed een einde maken aan de 

te grote macht van het gemeentelijk apparaat.17 Daarnaast verwachtte men dat de 

plaatselijke bevolking zich meer bij het stadsdeelbestuur en daarmee bij het 

stadsdeel betrokken zou voelen.  

 Vernieuwing van het bestuurlijk stelsel werd door Michael van de Vlis, 

destijds PvdA-gemeenteraadslid van Amsterdam, op de politieke agenda gezet.18 

Hij initieerde het besluit om stadsdelen te creëren, om zo de afstand tussen bestuur 

en burger te verkleinen en de macht van de politiek ten opzichte van de ambtenarij 

te versterken. In 2004 zei Van der Vlis hierover:  

 

“Al meer dan 150 jaar geleden bestempelde Thorbecke het lokale bestuur 

tot het hart van de democratie. In veel grote steden ontbreekt dat hart, daar 

zijn de bestuurlijke organisaties te groot voor, te ver van de burger. Maar 

niet in Amsterdam, daar hebben we lokaal bestuur op een voor iedereen 

bereikbare schaal. Om de hoek, de bestuurders bereikbaar zonder tig 

ambtelijke tussenlagen, de ambtenaren gericht op werken met en voor de 

buurt, voldoende geld om voor fatsoenlijke voorzieningen en een 

behoorlijke dienstverlening te zorgen.”19 

 

Jarenlang discussieerde men over het bestuurlijk stelsel en mogelijke vernieuwing 

daarvan. In 1972 kreeg de stelselwijziging vorm in het rapport Macht voor de 

wijken. Van der Vlis gaf de voorkeur aan stadsdelen met 30.000 à 50.000 

inwoners.  

                         

16 Hartog, Johan den. ‘Hoe werkt het stadsdeelbestuur?’ Op: Website gemeente Amsterdam 
http://amsterdam.nl/gemeente/stadsdelen/hoe_werkt_het 29 november 2006. 
17 Elshout, D. en A. van Hemel. Kunstenstad in delen. Amsterdams kunstbeleid na de 

binnengemeentelijke decentralisatie. Amsterdam: Boekmanstichting, oktober 1991: p. 17. 
18 Van der Vlis is geboren in 1944. Tussen 1970 en 1978 was hij werkzaam aan de Universiteit van 
Amsterdam als Wetenschappelijk Medewerker Econometrie. Vanaf 1974 was hij tevens 
gemeenteraadslid van Amsterdam voor de Partij van de Arbeid. In 1978 werd hij wethouder van 
de gemeente Amsterdam, met de portefeuilles ruimtelijke ordening, verdichting woningbouw, 
verkeer en vervoer, bestuursorganisatie (stadsdelen), bestuursinformatie.  
19 Vlis, Michael van der. ‘Trots op de stadsdelen.’ Op: Website PvdA Amsterdam. 

http://www.amsterdam.pvda.nl/nieuwsbericht/835 14 maart 2004. 
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 Bij wijze van experiment werden er in 1981 twee stadsdelen ingesteld: 

Noord en Osdorp. De delegatie van bestuurlijke taken werd aan deelgemeenten 

doorgevoerd. De stadsdelen kregen een eigen bestuur met vergaande eigen 

bevoegdheden, een eigen budget en een eigen ambtenarenkorps. De oprichting 

van deze stadsdelen bleek een succes en het aantal stadsdelen groeide in de jaren 

die volgden. In 1986 kwamen er vijf stadsdelen bij: Buitenveldert, De Pijp, 

Watergraafsmeer, Zeeburg en Zuid-Oost. In 1990 volgden De Baarsjes, Bos & 

Lommer, Geuzenveld-Slotermeer, Oost, Oud-West, Rivierenbuurt, Slotervaart-

Overtoomse Veld, Westerpark en Zuid. In 2002 werd de binnenstad ingesteld als 

stadsdeel Centrum.  

Ontstaan stadsdelen

Noord 1981

Osdorp 1981

Buitenveldert 1986

De Pijp 1986

Watergraafsmeer 1986

Zeeburg 1986

Zuid-Oost 1986

De Baarsjes 1990

Bos & Lommer 1990

Geuzenveld-Slotermeer 1990

Oost  1990

Oud-West 1990

Rivierenbuurt 1990

Slotervaart-Overtoomse Veld 1990

Westerpark 1990

Zuid 1990

Centrum 2002

Wijzigingen

De Pijp en Zuid → Oud-Zuid 1998

Oost en Watergraafsmeer → Oost-Watergraafsmeer 1998

Rivierenbuurt en Buitenveldert → ZuiderAmstel 1998

Slotervaart-Overtoomse Veld wordt Slotervaart 2004  

Tabel 1: Ontstaan en wijzigingen stadsdelen, 2009   

 

Er volgden nog enkele samenvoegingen: in 1998 werden De Pijp en Zuid 

samengevoegd in stadsdeel Oud-Zuid, Oost en Watergraafsmeer werden stadsdeel 

Oost-Watergraafsmeer en Rivierenbuurt en Buitenveldert werden ZuiderAmstel. 

Tot slot werd de naam van stadsdeel Slotervaart-Overtoomse Veld in 2004 
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veranderd in Slotervaart. Na al deze wijzigingen is de onderverdeling van 

Amsterdam als volgt:  

Afbeelding 1: Stadsdelen in Amsterdam sinds 200420 

 

Er werd uiteindelijk gekozen voor zestien stadsdelen met een inwonersaantal 

tussen de 30.000 en 80.000. Ieder stadsdeel kreeg een eigen bestuur, secretaris, 

voorzitter, wethouder en eigen ambtenaren en moest de status krijgen van een 

middelgrote gemeente, niet van een stadswijk. De bevoegdheden en 

verantwoordelijkheden van de centrale stad zouden teruggebracht worden tot de 

ondergrondse railverbindingen, de politie, de brandweer, het openbaar vervoer en 

de ruimtelijke ordening. De stadsdelen en de centrale stad moesten er samen voor 

zorgen dat Amsterdam een aantrekkelijke stad bleef voor bewoners, werkenden en 

bezoekers.21 Met de binnengemeentelijke decentralisatie droeg de gemeenteraad 

veel bevoegdheden over (decentralisatie) aan de stadsdelen, maar niet alle. 

Sommige bevoegdheden konden om juridische of praktische redenen niet 

gedecentraliseerd worden of waren nodig om de samenhang in de stad te 

behouden. 

 

                         

20 Bron afbeelding 1: amsterdamsights.com/amsterdam/neighborhoods.html  
21 Elshout, 1991: p. 17.    
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2.2.2 Veertien stadsdelen 

Ieder stadsdeel varieert op allerlei vlakken en heeft 

een eigen karakter. Een bepalende factor hierin is het 

inwonersaantal, uiteenlopend van 30.000 tot bijna 

87.000. Ook het soort inwoners is per stadsdeel 

verschillend en bepaalt voor een groot deel de 

identiteit ervan. De stadsdelen Bos & Lommer, Zuid-

Oost en Geuzenveld-Slotermeer zijn bijvoorbeeld erg 

multicultureel samengesteld. Noord, Zeeburg en 

Osdorp zijn voorbeelden van stadsdelen waar veel 

gezinnen met kinderen wonen.22 Anno 2009 zijn de 

Tabel 2: Inwonersaantallen 2008   Amsterdamse stadsdelen als volgt te beschrijven:  

 

Bos & Lommer 

Bos & Lommer is het stadsdeel met het kleinste inwonersaantal. Het merendeel is 

jong en heeft een niet-Nederlandse nationaliteit, het aantal Marokkaanse en 

Turkse inwoners is daarbij opvallend hoog. Het stadsdeel ligt op de grens tussen 

de oude stad en Nieuw West en heeft buurten uit de 19e eeuw, straten in 

Amsterdamse Schoolstijl en flats in strokenbouw. Innovatieve projecten 

vernieuwen het aanbod aan woningen en voorzieningen, zo ligt een deel van de 

nieuwe bebouwing bij het Bos & Lommerplein boven de Ringweg A10.23 

 

Oud-West 

Oud-West grenst aan de binnenstad en het Vondelpark en heeft veel 

voorzieningen zoals winkels, cafés, restaurants en kleine theaters. Veel 

bebouwing dateert uit de 19e eeuw, maar met de stadsvernieuwing is de buurt 

enorm verbeterd. Daarbij gaat het project de Hallen veel nieuwe culturele 

voorzieningen herbergen.24 Meer dan de helft van het, wat inwonersaantal betreft, 

op één na kleinste stadsdeel is van Nederlandse afkomst. Er wonen veel 

kunstenaars en er vinden veel culturele activiteiten plaats, overwegend binnen een 
                         

22 Gemeente Amsterdam. Zo werkt Amsterdam. Amsterdam: Directie Communicatie en directie 
Concern Organisatie van de gemeente Amsterdam, oktober 2008.  
23 Gemeente Amsterdam. Oktober 2008. 
24 Gemeente Amsterdam. Oktober 2008.  

Stadsdeel Aantal

inwoners

Bos en Lommer 30.045

Oud-West 31.484

De Baarsjes 33.767

Westerpark 34.320

Geuzenveld-Slotermeer 41.314

Slotervaart 44.185

Osdorp 46.479

ZuiderAmstel 47.135

Zeeburg 48.673

Oost-Watergraafsmeer 59.044

Zuid-Oost 78.922

Centrum 81.318

Oud-Zuid 83.319

Noord 86.930



    

 20 

eigen subcultuur van (voormalige) krakers, zoals op het voormalige Wilhelmina 

Gasthuisterrein.25  

 

De Baarsjes 

De Baarsjes is met een oppervlakte van 164 hectare het kleinste maar dichtst 

bevolkte stadsdeel. Er wonen meer dan 110 nationaliteiten, waarbij het aantal 

autochtonen ongeveer gelijk is aan het aantal allochtonen. Kenmerkend is de 

bebouwing uit de periode 1920-1940 in de stijl van de Amsterdamse School en 

het Mercatorplein van architect H.P. Berlage. Verder heeft het stadsdeel veel 

ateliers en galerietjes. Onderwijs, jeugdopvang en kunst en cultuur krijgen vanuit 

het stadsdeel veel aandacht, naast de vernieuwing van oude wijken.26  

 

Westerpark  

In Westerpark woont een autochtone meerderheid. Het stadsdeel kent een aantal 

in achtergrond en sfeer zeer verschillende wijken, variërend van een alternatieve 

krakerscultuur tot traditionele arbeidersbuurten. Het Westergasterrein vormt het 

culturele hart van het stadsdeel. “De industriële monumenten en het omliggende 

cultuurpark van de Westergasfabriek vormen samen een multifunctionele ruimte 

en een modern stadspark van internationale allure. Je vindt er groen, een plek om 

te werken, ruimte voor grote en kleine evenementen en diverse horeca-, film- 

theater- en expositiegelegenheden.”27 Op het terrein is eveneens het ServicePunt 

Kunst gevestigd, dat het kunst- en cultuurbeleid van het stadsdeel uitvoert. 

Stedelijke vernieuwingsprojecten zorgen ervoor dat de leef- en werkomgeving 

wordt aangepast aan hedendaagse eisen, waar mogelijk met behoud van het 

oorspronkelijke karakter.28  

 

Geuzenveld-Slotermeer 

Geuzenveld-Slotermeer is onderdeel van de vroegere Westelijke Tuinsteden, nu 

Amsterdam Nieuw West, en heeft veel groen en ruimte. De wijk Slotermeer is 

                         

25 Wilschut. 2001: p. 10.  
26 Gemeente Amsterdam. Oktober 2008. 
27 WebsiteWestergasfabriek, 14 november 2009. 
http://www.westergasfabriek.nl/westergasfabriek/wat_is.php  
28 Gemeente Amsterdam. Oktober 2008. 
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gebouwd tussen begin jaren vijftig en halverwege de jaren zestig en betreft een 

mengeling van laag-, middel-, en hoogbouw. Dit geldt ook voor Geuzenveld, maar 

daar kwam in de jarennegentig nog een uitbreiding aan de westkant tot stand. De 

culturele diversiteit onder de bevolking is groot, meer dan de helft van de 

bewoners is van allochtone afkomst, met name uit Marokko. Samen met 

Slotervaart en Osdorp, de andere stadsdelen in Nieuw West, vormt Geuzenveld-

Slotermeer op bepaalde terreinen een bestuurlijke eenheid. Het 

samenwerkingsverband Parkstad, waarbinnen grootschalige stedelijke 

vernieuwingsprojecten worden uitgevoerd, is hier een voorbeeld van.29  

 

Slotervaart 

Slotervaart is gebouwd na de jaren vijftig, net als stadsdeel Geuzenveld-

Slotermeer staat hier een mengeling van laag-, middel-, en hoogbouw, en heeft 

veel ruimte en groen. Er zijn arme, drukbevolkte en grijze buurten met kinderrijke 

Marokkaanse en Turkse gezinnen. Daarentegen bezoeken dagelijks zo’n 30.000 

werknemers en 10.000 scholieren het stadsdeel. Het treinstation tussen Schiphol 

en Amsterdam, de snelweg, wateroevers en tramverbindingen naar het centrum 

maken het stadsdeel ondanks zijn ligging tot een goed bereikbaar deel van de 

stad.30  

 

Osdorp  

Osdorp ligt in Amsterdam Nieuw West en is, samen met Noord, het oudste 

stadsdeel. Het stadsdeel huisvest veel gezinnen met kinderen, met name in De 

Aker, een nieuwbouwwijk met ecologische inslag. Naast de laagbouw uit de jaren 

vijftig en zestig worden er moderne woningen, kantoren en voorzieningen 

gebouwd.31 Osdorp vormt min of meer een centrumfunctie binnen Amsterdam 

Nieuw West, waar theater De Meervaart gevestigd is. Het stadsdeel heeft 

ongeveer evenveel autochtone als allochtone bewoners.  

 

 

                         

29 Gemeente Amsterdam. Oktober 2008. 
30 Gemeente Amsterdam. Oktober 2008. 
31 Gemeente Amsterdam. Oktober 2008. 
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ZuiderAmstel  

ZuiderAmstel bestaat uit de buurten Rivierenbuurt, Buitenveldert en Prinses 

Irenebuurt, ieder met ieder een eigen signatuur. Rivierenbuurt, onderdeel van 

Berlage’s Plan Zuid, dateert van vóór de Tweede Wereldoorlog. Het naoorlogse 

Buitenveldert heeft een echt tuinstadkarakter. De Prinses Irenebuurt grenst direct 

aan de Zuidas. Hier zijn grote instellingen gevestigd, zoals het WTC, de Vrije 

Universiteit en de hoofdkantoren van een aantal financiële instellingen. De 

komende twintig jaar moet de Zuidas uitgroeien tot een internationaal 

zakencentrum met hoogwaardige voorzieningen en woningen.32 ZuiderAmstel is 

het stadsdeel met kleinste percentage allochtone inwoners en kende in 1998 het 

hoogste gemiddeld besteedbaar inkomen per huishouden. Een aanzienlijk 

percentage van de bevolking is ouder dan vijfenzestig jaar. De RAI is de grootste 

culturele instelling in het stadsdeel, daarnaast is theaterfestival De Parade een 

succesvol en steeds verder groeiend cultureel evenement dat in 2009 270.000 

bezoekers trok, ten opzichte van 250.000 in 2008.33  

 

Zeeburg  

Het Oostelijk Havengebied diende vroeger als haven, nu ligt er een woonwijk met 

opvallende architectuur. Het grenst aan de oude kern van Zeeburg, de Indische 

Buurt. Deze wijk wordt in velerlei opzichten vernieuwd, onder andere in 

samenwerking met woningcorporaties. Een derde grote wijk is IJburg; een nieuw 

stuk Amsterdam waar zowel woningen, werkgelegenheid als (water)recreatie 

gerealiseerd wordt. In Zeeburg vestigen steeds meer bedrijven, met name aan de 

Oostelijke Handelskade, van kleine zelfstandigen tot internationale 

ondernemingen.34 Binnen een relatief korte tijd neemt het bevolkingsaantal van 

Zeeburg enorm toe, voornamelijk vanwege de in gang gezette ontwikkeling van 

IJburg en de toekomstige ontwikkeling van het Zeeburgereiland. Het stadsdeel 

heeft veel groen (parken), openbare ruimte en pleinen en is aan alle kanten 

                         

32 Gemeente Amsterdam. Oktober 2008. 
33 De Volkskrant. ‘Parade trekt 270 duizend bezoekers.’ In: De Volkskrant, 18 augustus 2009.   
34 Gemeente Amsterdam. Oktober 2008. 
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omringd door water. Daarnaast heeft het stadsdeel een groot aantal (jonge) 

kinderen en basisscholen, evenals hoogopgeleiden.35  

 

Oost-Watergraafsmeer 

Oost-Watergraafsmeer is een stadsdeel met een multiculturele bevolking met veel 

verschillende nationaliteiten. De vijftien verschillende buurten hebben een zeer 

verschillend karakter. Zo is er Frankendael waar in de loop van de zeventiende en 

achttiende eeuw ruim veertig hofsteden en buitenplaatsen aangelegd werden. Ook 

de Transvaalbuurt, een buurt die er mede voor zorgde dat Amsterdam Oost  tot 

Vogelaarwijk aangewezen werd en een buurt met veel huizen in de stijl van de 

Amsterdamse School, behoort tot Oost-Watergraafsmeer. Het stadsdeel heeft 

monumentale parken, volkse buurten, internationale hoofdkantoren en 

verschillende recreatiemogelijkheden zoals sportparken en de Jaap Edenbaan. Het 

Oosterparkfestival en het Tropenmuseum zijn de culturele kenmerken van het 

stadsdeel. 36  

 

Zuid-Oost  

In Zuid-Oost wonen, werken en leven mensen van bijna 130 nationaliteiten naast 

elkaar in de woongebieden Bijlmermeer, Gaasperdam en Driemond. De veertig 

jaar oude Bijlmermeer ondergaat een ingrijpende vernieuwing, waarbij veel flats 

zijn vervangen door laagbouwwoningen. Het stadshart van Zuid-Oost, tussen de 

ArenA en het Anton de Komplein, ontwikkelt zich met bioscopen, podia en een 

uniek winkelaanbod tot het tweede uitgaanscentrum van Amsterdam. Zuid-Oost 

heeft veel groen, zoals rond het Bijlmerpark en de Gaasperplas. Het stadsdeel ligt, 

net als Noord, afgescheiden van de stad, in dit geval door de gemeente Diemen, en 

heeft het hoogste percentage allochtone inwoners, voornamelijk afkomstig uit 

Suriname en niet-geïndustrialiseerde landen. 37 

 

 

 

                         

35 Stadsdeel Zeeburg, Gemeente Amsterdam. Naar een hoger plan. Kunst- en cultuurbeleid 2010-

2013. Amsterdam: Stadsdeel Zeeburg, 9 juni 2009.  
36 Gemeente Amsterdam. Oktober 2008. 
37 Gemeente Amsterdam. Oktober 2008. 
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Centrum 

Stadsdeel Centrum is het oude gedeelte van de stad, praktisch het hele gebied is 

gebouwd in de late Middeleeuwen, tussen de dertiende en vijftiende eeuw. Enkele 

wijken stammen uit een wat latere periode, eind zeventiende eeuw. Het centrum is 

een belangrijke economische pijler in de stadsregio Amsterdam: het biedt 87.000 

arbeidsplaatsen, ontvangt zo’n vier miljoen toeristen per jaar en heeft veel 

uitgaansmogelijkheden. Bijna het hele gebied is aangewezen als beschermd 

stadsgezicht en er is veel dynamiek op het gebied van openbare ruimte, bouwen, 

wonen, economie, onderwijs en cultuur.38 Een groot deel van de belangrijke 

culturele instellingen van Amsterdam bevindt zich in het centrum.  

 

Oud-Zuid  

Oud-Zuid is een veelzijdig stadsdeel; er zijn buurten met kleine winkeltjes en veel 

terrassen, zoals De Pijp, maar ook internationale culturele trekpleisters zoals het 

Stedelijk Museum, het Rijksmuseum, het Concertgebouw, het Vondelpark en de 

Albert Cuypmarkt. Ten noorden van het stadion zijn nieuwe woningen gebouwd, 

het Olympisch Kwartier. De aangrenzende Schinkeleilanden, waar veel 

woonboten liggen, lenen zich voor sport en recreatie. Het oude bedrijventerrein 

De Schinkel is nu in trek bij kleinere bedrijven op het gebied van kennis, 

creativiteit en cultuur.39 Ondanks het veel geringere grondoppervlak heeft het 

stadsdeel vrijwel evenveel inwoners als Zuid-Oost. Naast de belangrijke culturele 

instellingen is zijn het grote aantal kunstenaars van invloed op de sfeer in het 

stadsdeel. De Pijp wordt bevolkt door veel yuppen, studenten en kunstenaars, 

waardoor deze wijk gekenmerkt wordt door een ‘Montmartre’-achtige sfeer.40   

 

Noord 

Noord, samen met Osdorp in 1981 opgericht, heeft de grootste oppervlakte en is 

door het IJ letterlijk afgescheiden van de rest van de stad. Een groot gedeelte van 

het stadsdeel stamt uit de jaren twintig van de vorige eeuw, ook zijn er een aantal 

wijken bijgebouwd in de jaren zestig en zeventig. Het stadsdeel bestaat 

                         

38 Gemeente Amsterdam. Oktober 2008. 
39 Gemeente Amsterdam. Oktober 2008. 
40 Wilschut. 2001: p. 9. 
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voornamelijk uit rijtjeshuizen en flats. Noord kent een bloeiend cultureel leven in 

amateurverenigingen, maar op het gebied van professionele kunsten gebeurt er 

weinig in dit stadsdeel van voormalige arbeiderswijken. Wel is op het voormalige 

Nederlandse Scheepsbouw Maatschappijterrein aan de IJ-oever, de NDSM-werf, 

de grootste kunstenbroedplaats van Amsterdam gevestigd en vinden er tal van 

andere culturele activiteiten plaats. Zo is er de laatste jaren een grootschalig 

cultuurterrein gerealiseerd met woon- en werkruimten voor kunstenaars. Ook 

vinden er festivals plaats, zoals het Over ’t IJ festival, en vestigen bedrijven als 

MTV zich op het terrein. Op het voormalige Shellterrein wordt gebouwd aan 

Overhoeks, een nieuwe stadswijk met woningen, kantoren. Tevens vestigt vanaf 

2011 het nieuwe Filmmuseum zich aan de noordelijke IJ-oever. Verder is er in 

Noord is veel stedelijke bedrijvigheid te zien, zo wordt er gewerkt aan het nieuwe 

stadscentrum en de Noord/Zuidlijn.  

 

Westpoort  

Tot slot is er nog Westpoort, het Westelijk Havengebied van Amsterdam. Dit deel 

van de stad telt nagenoeg geen inwoners. Het heeft geen eigen stadsdeelraad en 

valt onder verantwoordelijkheid van het centrale stadsbestuur.41   

 

2.2.3 Bestuurlijke organisatie  

De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan van de 

centrale stad, voor de stadsdelen zijn dat de 

stadsdeelraden. De leden van deze veertien 

stadsdeelraden worden om de vier jaar gekozen door de 

stemgerechtigde bewoners van het stadsdeel, tegelijk met 

de verkiezingen voor de gemeenteraad. Het aantal 

bewoners in een stadsdeel bepaalt het aantal zetels in de        Tabel 3: Zetels 

stadsdeelraad. Elke deelraad vergadert in de regel om de     stadsdeelraad, 2009  

vier weken op het stadsdeelkantoor.  

Net als de centrale stad heeft ook elk stadsdeel een dagelijks bestuur, met 

daarin enkele (wijk)wethouders en een stadsdeelvoorzitter. De burgemeester en de 

                         

41 Om die reden wordt in dit onderzoek van veertien stadsdelen gesproken, Westpoort is daar niet 
bij inbegrepen.  

Aantal Aantal

inwoners zetels

Minder dan 30.000 15

30.001 - 35.000 17

35.001 - 40.000 19

40.001 - 45.000 21

45.001 - 60.000 25

60.001 - 80.000 27

Meer dan 80.000 29
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stadsdeelvoorzitter lijken overeenkomstig, maar er zijn een aantal verschillen. Zo 

wordt een stadsdeelvoorzitter niet benoemd, maar gekozen door de stadsdeelraad. 

Oo heeft een stadsdeelvoorzitter minder bevoegdheden dan de burgemeester. Zo 

blijft de politie bijvoorbeeld de bevoegdheid van de burgemeester.  

 Net als de gemeente werken de stadsdelen ‘dualistisch’: de leden van het 

dagelijks bestuur maken, nadat ze door de stadsdeelraad zijn benoemd, geen deel 

meer uit van de stadsdeelraad. Kenmerken van het dualisme zijn dat de leden van 

het dagelijks bestuur van buiten de stadsdeelraad aangetrokken mogen worden en 

dat het dagelijks bestuur niet meer mag meestemmen over de voorstellen die zij 

zelf doet.42 

 De verantwoordelijkheid voor de dagelijkse gang van zaken ligt in de 

stadsdelen bij de dagelijkse besturen.43 De stadsdelen sturen overheidstaken en 

voorzieningen aan die met het dagelijks leven van inwoners te maken hebben. Ze 

houden zich ook bezig met de kwaliteit van de leefomgeving, van wonen en 

werken in hun deel van de stad. Zo is een stadsdeel verantwoordelijk voor het 

beheer van de openbare ruimte. Dat wil zeggen dat het afval wordt opgehaald, dat 

wegen op tijd worden gerepareerd, dat straten worden schoongeveegd en dat 

parken, sportvelden en begraafplaatsen worden onderhouden. Ook zaken als 

onderwijs en recreatie, bijvoorbeeld het beheer van sportaccommodaties, zijn 

taken van de stadsdelen. Het stadsdeelkantoor is de plek waar buurtbewoners 

terecht kunnen voor bijna alle bevolkingszaken (paspoorten, rijbewijzen, 

geboorteaangifte) en het aanvragen van vergunningen (bouw-, kap-, 

horecavergunning etc.).44  

 Met de jaarlijkse uitkering uit het Stadsdeelfonds stelt het stadsdeel 

bestemmingsplannen vast en bepaalt het voor een groot deel zelf het beleid over 

sport, recreatie, zaken op sociaal gebied en kunst. Dit laatste onderwerp, kunst- en 

cultuurbeleid op stadsdeelniveau, krijgt invulling al naar gelang de identiteit van 

het stadsdeel, de bewoners en hun behoeften. Specifieke kenmerken van het 

stadsdeel vormen daarbij het uitgangspunt.   

 

                         

42 Hartog, den. 29 november 2006. 
43 Gemeente Amsterdam. Oktober 2008.  
44 Hartog, den. 29 november 2006. 
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2.3 De toekomst van het bestuurlijk stelsel van Amsterdam 

2.3.1 De fusie van 2010 

Het ontstaan van de stadsdelen dateert zoals beschreven uit begin jaren tachtig. De 

ontwikkeling zette zich voort en er vonden enkele wijzigingen plaats. De stad is 

verder onderverdeeld, tot veertien stadsdelen in 2002.  

In april 2009 werd bekend dat er wederom wijzigingen gingen 

plaatsvinden; vanaf mei 2010 koos het college van burgemeester en wethouders 

(hierna college van B&W) voor verbetering van het bestuurlijk stelsel door 

halvering van het aantal stadsdelen. Met een duidelijkere afbakening van de 

taakverdeling tussen de centrale stad en de stadsdelen en investeringen in 

buurtgericht werken en buurtparticipatie moesten zeven sterke stadsdelen de 

kwaliteit van de lokale overheid verbeteren. “De stad moet als één geheel 

handelen; goede prestaties voor burgers, ondernemers en maatschappelijke 

organisaties staan [...] voorop.” 45 Het college van B&W dacht met het model van 

zeven stadsdelen de bestuurlijke en operationele kracht van de stad en de 

stadsdelen het best te versterken. De Amsterdamse burgemeester Job Cohen wilde 

nog vóór de raadsverkiezingen van 2010 minder stadsdelen.46 De nieuwe 

stadsdeelorganisaties gingen dan ook per 1 mei 2010 van start gaan.  

 

2.3.2 De totstandkoming van de fusie 

In oktober 2008 berichtte het Parool dat de gemeente en de stadsdelen ruzieden 

over de macht in de stad. Volgens de gemeente moest Amsterdam veel meer 

centraal en uniform bestuurd worden. De stadsdelen wilden meer taken en 

bevoegdheden. Dit geluid kwam ook bij de burgers vandaan. Er heerste onvrede 

over de stroperigheid en de bureaucratie van het politieke bestel. Voor de 

berichtgeving gebruikte de krant als bronnen verslagen en rapporten die politici 

hadden ontvangen ter voorbereiding van de conferentie De Kracht van het geheel, 

dat op 14 oktober 2008 in het Tropenmuseum in Amsterdam plaatsvond. Alle 

                         

45 Reshef, Iris. ‘Eén Amsterdam: college van B&W kiest voor verbetering van het bestuurlijk 
stelsel. Aantal stadsdelen gehalveerd.’ Persbericht op: Website gemeente Amsterdam 

http://www.amsterdam.nl/gemeente/college/burgemeester_cohen/persberichten/b_w_kiest_voor 16 
april 2009. 
46 Soetenhorst, Bas. ‘PvdA-politici voeren felle interne strijd over resterende hoeveelheid posten 
voor stadsdeelvoorzitters.’ In: Parool, 16 januari 2009.  



    

 28 

ruim driehonderd bestuurders en (deel-)raadsleden kwamen bijeen om knopen 

door te hakken. “De gemeente en de stadsdelen zijn het erover eens dat er minder 

stadsdelen moeten komen. Gedacht wordt aan tien ‘sterke’ in plaats van de 

huidige veertien kleine en grote.”47 Twistpunt was dat de gemeente de regie wil, 

terwijl de stadsdelen juist zelf de macht eisten, ‘dichtbij de burger’. 

 De hoeveelheid stadsdelen was al jaren een punt van discussie, ook bij de 

stadsdelen zelf. Zij zetten dit punt in 2008 al op de agenda. Geluiden over 

problemen met betrekking tot het aantal stadsdelen waren onder andere 

“versnippering van kennis en ervaring door een overmatig aantal kleine 

deelraden”48, “stadsdelen vinden graag elk voor zich het wiel uit.”49 In augustus 

2008 werd bekend gemaakt dat een commissie onder leiding van 

Rabobankdirecteur Bert Mertens, de Commissie Verbetering Bestuur Amsterdam, 

het bestuurlijk stelsel van Amsterdam onder de loep ging nemen. Daarbij werd 

gekeken of de indeling in veertien stadsdelen nog wel de beste was. Ook 

onderzocht de commissie hoeveel raadsleden, deelraadsleden en bestuurders de 

stad eigenlijk nodig had.50  

 

In opdracht van het college van B&W en de dagelijkse besturen schreef de 

Commissie Verbetering Bestuur Amsterdam, ook wel Commissie-Mertens 

genoemd, het rapport De stad is een schouwtoneel, elk speelt zijn rol en krijgt zijn 

deel, dat op 16 februari 2009 gepresenteerd werd. Volgens burgemeester Cohen 

was er “bestuurlijk een groot grijs gebied ontstaan”51. Hij vond het zaak 

helderheid te scheppen in de verdeling van taken en bevoegdheden van de 

besturen in Amsterdam. De reden voor de opdracht was als volgt genoteerd:  

 

“Amsterdam heeft in de tachtiger jaren van de vorige eeuw stadsdelen 

ingesteld. De belangrijkste redenen destijds waren de lacunes in de 

uitvoering en het bestuur dichter bij de burger te brengen.  

                         

47 Damen, Ton. ‘Machtsstrijd stadhuis met stadsdelen.’ In: Parool, 7 oktober 2008.  
48 Oranje, Olga. ‘Oud-West een maatje te klein?’ In: Parool, 12 juli 2008. 
49 Parool. ‘De stad krijgt een stijlboek.’ In: Parool, 10 september 2008.  
50 Soetenhorst, Bas. ‘Indeling in 14 stadsdelen onder de loep.’ In: Parool, 28 augustus 2008.  
51 Berkhout, Karel. ‘‘Ze zijn onmisbaar, maar soms te klein’; Burgemeester Job Cohen over de 
bestuurlijke kracht van de Amsterdamse stadsdelen.’ In: NRC Handelsblad, 16 februari 2009.  
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De maatschappij van nu is niet meer dezelfde als die van een aantal 

decennia geleden. Grotere opgaven komen op stad en stadsdelen af. 

Het bestuursakkoord stad en stadsdelen wordt nu uitgevoerd en 

resultaten zijn zichtbaar. Maar het is gewenst de samenwerking 

tussen stad en stadsdeel op onderdelen te versterken en te verbeteren. 

Meer realisatiekracht is nodig. Het gaat daarbij niet alleen over het 

nu, het gaat met name over de toekomst van de stad en de 

Amsterdammers. Om deze reden is het gewenst het bestuurlijk stelsel 

te optimaliseren.  

Uitgangspunt daarbij is enerzijds de mogelijkheid schaalvoordelen 

van de stad beter te benutten voor het efficiënt en effectief 

aanpakken van vraagstukken die zich stadsbreed manifesteert. Uit 

dien hoofde wordt een ontwikkeling voorzien naar niet meer dan 10 

stadsdelen. Anderzijds vraagt het om het effectief voorzien in 

behoeften van burgers aan nabijheid van voorzieningen en maatwerk. 

Bovendien vraagt de democratische legitimatie van besluitvorming 

aandacht, omdat meer afspraken op stadsdeeloverstijgend niveau 

worden gemaakt.”52 

 

In het rapport is te lezen dat de Commissie Verbetering Bestuur Amsterdam 

(hierna: Commissie-Mertens) van mening was dat om prestaties te kunnen 

verbeteren, het noodzakelijk geacht werd de kwaliteit van de gemeentelijke 

organisatie te versterken. Bij prestaties ging het om betere dienstverlening voor 

burgers en bedrijven, effectievere interventies in de samenleving en betere 

samenwerking met maatschappelijke organisaties en andere partners van de 

gemeente om de gezamenlijke opgaven te klaren. Als kern van het advies 

interpreteerde het college van B&W het voorstel “om veel meer te gaan werken 

vanuit de gemeente als geheel: één Amsterdam. Dit uitgangspunt van een 

ongedeelde stad was richtinggevend voor het doorvoeren van verbeteringen in het 

bestuurlijk stelsel.”53 Daarbij vocht de commissie het uitgangspunt van het stelsel, 

                         

52 College van Burgemeester en Wethouders Amsterdam. Voorlopig besluit advies-Mertens. 

Amsterdam: Gemeente Amsterdam, 17 februari 2009: p. 2.  
53 Amsterdams college van B&W, 2009: p. 2.  
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‘decentraal via de stadsdelen wat kan en centraal in de Stopera wat moet’, aan. De 

besluitvorming altijd zo laag mogelijk plaatsen was volgens de commissie niet 

efficiënt. Het leidde soms tot rechtsongelijkheid van burgers, bijvoorbeeld bij het 

vaststellen van leges. De commissie vond dat de gemeente op die punten meer de 

regie moest nemen.54 

Burgemeester Cohen was duidelijk van mening dat de stadsdelen 

onmisbaar zijn in Amsterdam. Ten eerste voor de stedelijke ontwikkeling. Als 

voorbeeld noemt hij het Timorplein in Zeeburg, waar volgens hem de clustering 

van het budgethotel Stay Okay en het (film)theatercomplex Studio K de Indische 

Buurt omhoog trekt.55 De centrale stad had dat volgens Cohen nooit zo kunnen 

regelen. Daarnaast zijn de stadsdelen van belang omdat ze een sociaal netwerk 

vormen waarmee het bestuur goed contact houdt met de bevolking. “Dat netwerk 

heeft bijvoorbeeld na de moord op Van Gogh ongelooflijk goed gewerkt.”56 De 

burgemeester was het met de Commissie-Mertens eens dat er minder, maar wel 

grotere stadsdelen moesten komen. “Sommige stadsdelen zijn gewoon te klein om 

veel goede mensen aan te nemen. En bij bestuurlijk overleg is er te weinig 

evenwicht tussen grote stadsdelen als Noord en Zuid-Oost en de kleinere zoals De 

Baarsjes.”57 Belangrijk was dat er nu eens goed bekeken werd wie waarvoor 

verantwoordelijk was. De reden voor de onduidelijkheid rondom deze 

taakverdeling was volgens de Commissie-Mertens dat er in Amsterdam een taboe 

bestaat op het gebruik maken van de machtspositie van de gemeente. Deze bestaat 

er uit dat de mogelijkheden van de gemeente om de leiding te nemen betrekkelijk 

groot zijn. Zo heeft de gemeente recht op alle informatie en kan ze besluiten van 

de stadsdelen schorsen of vernietigen.58    

 

                         

54 Damen, Ton. ‘Ze zijn te klein zegt commissie, en moeten samengevoegd worden. Gewenste 
grootte is minstens 80.000 inwoners. ‘Gemeente moet veel meer regie voeren in stadsdelen.’’ In: 
Parool, 10 december 2008. 
55 Deze mening werd gedeeld op het debat Herziening atelierbeleid Amsterdam op donderdag 12 
november 2009 , georganiseerd door Bureau Broedplaatsen in de kleine zaal van Pakhuis De 
Zwijger. Een woningcorporatie-medewerker liet weten dat koophuizen in de omgeving van het 
Timorplein sinds de komst van Studio K met 15% in waarde gestegen zijn.  
56 Berkhout. NRC Handelsblad, 16 februari 2009. 
57 Berkhout, 2009. NRC Handelsblad, 16 februari 2009. 
58 Damen. Parool, 10 december 2008. 
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Op 17 februari 2009 kwam het college van B&W met een voorlopige reactie op 

een rapport van de Commissie-Mertens en maakte het kenbaar vrijwel alle 

aanbevelingen over te nemen. Op hoofdlijnen koos het daarmee voor de volgende 

verbeteringen:  

• Cultuur:  

 Verbeteren van de samenwerkingscultuur door als uitgangspunt te kiezen 

voor één Amsterdam en het belang van de burger 

• Taakverdeling, opdrachtrelaties en correctiemechanismen: 

· Versterken van de kwaliteit van de uitvoering door de taakverdeling op 

een aantal concrete dossiers (WMO, jeugdgezondheidszorg, OKC, 

inburgering, reïntegratie) te heroverwegen 

· Professionaliseren van de uitvoering door de opdrachtrelaties tussen de 

stadsdelen en stedelijke diensten beter te stroomlijnen 

· Vergroten van de eenduidigheid van het beleid voor de burger door 

meer kaderstelling vanuit de centrale stad en meer uniformering in de 

stadsdelen door duidelijkheid over basistakenpakketten 

· Professionaliseren van de relaties tussen stad en stadsdelen door elkaar 

aan te spreken op prestaties en war nodig te corrigeren 

• Schaal van de stadsdelen, buurtgericht werken en burgerparticipatie 

· Vergroten van de kwaliteit van de stadsdeelorganisaties door 

schaalvergroting 

· Bijzondere aandacht voor burgerparticipatie door versterking van 

buurtgericht werken en betrokkenheid van burgers bij de relevante 

beleidskeuzes voor hun directe leefomgeving 

· Behoud van de kwaliteit van de democratische controle door de 

bepaling van het aantal raadsleden per stadsdeel ongewijzigd te laten 

(dit impliceert voor fuserende stadsdelen een lichte stijging)59 

De verbeteringen werden uitgevoerd aan de hand van acht aspecten. De regie over 

de uitwerking hiervan werd gevoerd door een bestuurlijk team waarin ook 

vertegenwoordigers van stadsdelen zitting hadden. Het ging om de volgende acht 

aspecten: 

                         

59 Amsterdams college van B&W, 2009: p. 2-3.  
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1. Samenwerkingscultuur: voorkomen dat polderen ploeteren wordt 

2. De taakverdeling: helderheid en dynamiek 

3. Schaal van de stadsdelen: meer taken, grotere stadsdelen, buurtgericht 

werken 

4. Opdrachtrelaties 

5. Correctiemechanismen 

6. Aantal volksvertegenwoordigers en bestuurders 

7. Regionale context 

8. Implementatie en voortgang  

 

Na de voorlopige reactie op 17 februari 2009, volgde half april 2009 het 

definitieve standpunt van het college van B&W. Dit werd vervolgens voorgelegd 

aan de gemeenteraad, die in juni 2009 een knoop doorhakte. 

 

2.3.3 Kritiek op de plannen en de gang van zaken  

Zoals bij veel politieke beslissingen was er ook over het rapport van de 

Commissie-Mertens en het door het college van B&W genomen besluit veel 

discussie. Belangrijke kritiekpunten waren al dan geen vermindering van het 

aantal stadsdelen en de verdeling van de taken en bevoegdheden van de centrale 

stad en de stadsdelen. Leidend in de discussie was echter hoevéél stadsdelen er 

precies dienden te komen. Hoewel de burgemeester dit de minste belangrijke 

discussie vond60 was dit, met name voor de stadsdeelraden en –bestuurders, het 

grootste issue.  

 

De opdracht 

Naast inhoudelijke klachten waren er ook klachten over de opdracht zelf. De 

protestgroep www.opheffen.nu, die sinds 2001 pleit voor het opheffen van 

stadsdeel Amsterdam Centrum als separate politieke entiteit, vond dat het al fout 

ging bij de opdracht ‘een verbetering van het bestuurlijk stelsel te adviseren’. De 

groep was van mening dat niet onderzocht is of het bestuurlijk stelsel op zichzelf 

wel juist was en dat het stadsbestuur niet naar volgens hen voor de hand liggende 

                         

60 Berkhout, 2009. NRC Handelsblad, 16 februari 2009.  
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oplossingen gekeken had. De opdracht was het bestaande stelsel te verbeteren, 

niet de stadsdelen op te doeken. Ter illustratie legden ze twee ‘niet nieuwe, maar 

wel praktische ideeën’ voor: het opheffen van alle veertien stadsdelen (het doel 

burger en bestuur bij elkaar te brengen, is volgens hen immers nooit behaald) en 

het splitsen van de provincie Noord-Holland in een noordelijk deel dat Noord-

Holland blijft heten en de provincie Amsterdam.61  

Een andere klacht was dat de besluitvorming te snel ging. Op 14 oktober 

2008 nodigde burgemeester Cohen alle ruim driehonderd Amsterdamse politici uit 

in het Tropenmuseum, om te vergaderen over een nieuw model voor een beter 

stadsbestuur. Het plan was toen nog het aantal stadsdelen terug te brengen van 

veertien naar tien. Oud-West en Westerpark vreesden als kleinste stadsdelen snel 

te moeten fuseren. Volgens Oud-West ging de besluitvorming veel te snel. “Een 

stelselhervorming doorvoeren in 2010 is onzorgvuldig, zet de kwaliteit van de 

besluitvorming onnodig onder druk, houdt geen rekening met het draagvlak in de 

samenleving en bij stadsdeelorganisaties en is niet in het belang van de 

dienstverlening aan burgers”, aldus het stadsdeelbestuur.62  

 

De PvdA 

Ook de rol van de PvdA in de gehele procedure riep veel (negatieve) reacties op. 

Het idee van de oprichting van de stadsdelen ontstond in de jaren zestig vanuit de 

deze partij. PvdA-gemeenteraadslid Michael van de Vlis maakte zich hard voor 

daadwerkelijke invoering ervan. Na verstrekking van de opdracht aan de 

Commissie-Mertens kwam er geluid uit een stroming in de Amsterdamse PvdA 

die probeerde de discussie over vermindering van een aantal stadsdelen uit te 

stellen of zelfs geheel te smoren. Een voorstel van een werkgroep van de partij 

bestond eruit het bestuurlijk stelsel in ieder geval tot 2014 intact te laten. Áls er 

daarna al een aantal van de veertien stadsdelen moet fuseren, moesten er wel tien 

over blijven.63 Destijds, eind 2008, was de verwachting dat de commissie zou 

adviseren fors te snijden in het aantal stadsdelen. De vraag was of dat ook nog zou 

                         

61 Sandelowsky, R.F. ‘Goed stadsbestuur gaat niet alleen PvdA-stemmers aan.’ In: Parool, 3 
februari 2009.  
62 Damen Ton.’Verzet tegen kleiner aantal stadsdelen.’ In: Parool, 14 oktober 2008.  
63 Soetenhorst, Bas. ‘Poging discussie over vermindering te smoren.’ In: Parool, 18 november 
2008. 
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gebeuren als de PvdA zich er nu tegen uitsprak. “De PvdA is bezig de discussie te 

traineren of helemaal te laten stoppen”, aldus VVD-fractievoorzitter Eric van der 

Burg in diezelfde periode. “Straks ligt er een uitspraak van de ledenvergadering 

om niets te doen. Welke speelruimte heeft de Commissie-Mertens dan nog?”64 

Het feit dat de PvdA oververtegenwoordigd was in de Commissie-Mertens maakte 

het risico op uitstel of een compromis bovendien groot.  

Duidelijk was dat de toekomst van de stadsdelen de grootste partij van de 

stad spleet. Ook andere partijen waren soms verdeeld. Waar gemeenteraadsleden 

aankoersten op fusies, stribbelden hun partijgenoten in deelraden als Oud-West en 

Westerpark tegen. “Het gaat mede – plat gezegd – om baantjes. Voor de PvdA, 

waar de meeste werkgelegenheid op het spel staat, ligt de zaak extra gevoelig.”65 

De partij wilde met name zijn ongenoegen over de wirwar aan beleid uit de 

stadsdelen kenbaar maken, dat gebeurde middels een viertal bijeenkomsten in 

korte tijd. Volgens de Jonge Socialisten verloor de partij hierdoor het contact met 

de samenleving. “Wie denkt dat het de burgers kan schelen hoeveel stadsdelen er 

zijn, leeft in een andere wereld.”66 De jongerenafdeling van de PvdA vond de 

ledenvergaderingen steeds minder legitiem, omdat veel aanwezigen een 

persoonlijk belang hadden in de discussie.67 

De kans op werkelijk uit- of afstel vanwege het verzet van de partijleden 

van de PvdA tegen de fusie was klein. Buiten de partij tekende zich in de raad een 

meerderheid af die fors wilde snijden in het aantal stadsdelen. Het vermoeden was 

dat de burgemeester en wethouders, die uiteindelijk de beslissing namen, dat ook 

wilden.68 Desondanks zorgde het verzet van de partij voor veel ergernis, 

verwarring en consternatie. Zowel bij andere politieke partijen in de 

gemeenteraad, als bij PvdA-aanhangers, als bij burgers die een andere politieke 

kleur hadden.   

 

 

 

                         

64 Soetenhorst. Parool, 18 november 2008. 
65 Soetenhorst, Bas. ‘Discussie splijt PvdA.’ In: Parool, 21 november 2008. 
66 Soetenhorst, Bas. ‘Alle heil komt van de veertien stadsdelen.’ In: Parool, 24 januari 2009.  
67 Soetenhorst. Parool, 24 januari 2009.  
68 Soetenhorst, Bas. ‘Spanningen bij fusie stadsdelen.’ In: Parool, 26 januari 2009.  
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Meningen en alternatieven 

Sinds de verschijning van het rapport-Mertens kibbelden de politieke partijen in 

de stad vooral over de vraag wat het ideale aantal stadsdelen is, terwijl sommige 

pleitten voor volledige ontheffing.69 Het college van B&W en alle veertien 

stadsdeelvoorzitters waren het eens: Amsterdam moest besluiten gaan nemen met 

meerderheid van stemmen, het veto van stadsdelen moest vervallen en Amsterdam 

zou maximaal tien stadsdelen tellen. Reeds voor de eerder genoemde 

radenconferentie in het Tropenmuseum, waarbij op uitnodiging van burgemeester 

Cohen alle ruim driehonderd Amsterdamse politici aanwezig waren, trad PvdA-

stadsdeelvoorzitter Hans Weever in Oud-West af en nam oud-raadslid Bouwe Olij 

diens plaats in. Op de conferentie zelf probeerde de burgemeester de 

Amsterdamse politici mee te krijgen, maar Olij gooide zijn kont tegen de krib en 

veegde de vloer aan met de plannen. Uit eigen ervaring in De Pijp wist hij dat 

kleine stadsdelen beter functioneren. Dit geluid was ook uit andere hoeken te 

horen. Zo stelde Ton Damen in Het Parool dat het niet klopt dat kleine stadsdelen 

niet kunnen functioneren. “De kleinste stadsdelen hebben 30.000 inwoners, 

vergelijkbaar met veel gemeenten. Die hebben ook allemaal een eigen loket waar 

paspoorten gehaald worden. En zoals gemeenten dat ook doen, kunnen ook 

stadsdelen samenwerken.”70 Oud-raadslid Olij vond daarnaast dat de gemeente 

gewoonweg slecht functioneerde. Dit laatste was echter nog niet opgelost door de 

decentralisatie. Hij vond vooral de grote gemeentelijke diensten geldverspillers. 

Daarbij hadden de kleinere stadsdelen lagere tarieven. Als grootste makke van de 

fusie noemde hij dat de fusiepartners de eerste drie jaar met zichzelf bezig zijn, 

waardoor er intussen niet bestuurd wordt. Daarna zou blijken dat het grotere 

geheel minder functioneert dan de twee kleintjes.71 

 Het samenvoegen van kleine stadsdelen was overbodig en veel te duur, 

aldus stadsdeelraadslid Bert Sitters. Daarnaast stelde hij dat de geografische 

eenheid een nog belangrijker argument was voor het bestaan van kleine stadsdelen 

als zelfstandige eenheid, en niet geld of rompslomp. Stadsdeel Oud-West had 

volgens hem niks gemeen met de stadsdelen of de wijken daaromheen, 

                         

69 Berkhout. NRC Handelsblad, 16 februari 2009.  
70 Damen. Parool, 10 december 2008.  
71 Damen, Ton. ‘PvdA-prominent blijft bij kleine stadsdleen.’ In: Parool, 15 oktober 2008.  
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samenvoegen ervan zou slechts leiden tot ellende. “Alsof de stadsplanners in de 

negentiende eeuw het zo bedoeld hebben dat het volkomen willekeurig bij elkaar 

gesprokkelde stadsdeel Oud-West een historische entiteit is. De Helmersbuurt en 

Kinkerbuurt zijn ook anders van karakter. Waarom die twee dan wel in hetzelfde 

stadsdeel?”72 Er zijn bovendien grotere stadsdelen zoals Noord en Zuid-Oost, met 

buurten uit verschillende historische perioden, buurten die dus niets met elkaar 

gemeen hebben. 

GroenLinks-wethouder Maarten Poelgeest pleitte namens zijn partij voor 

minder stadsdelen, gekoppeld aan de verwachting dat Amsterdam met 

omringende gemeenten opgaat in de ‘Metropoolregio Amsterdam’. De D66-

fractie volgde die redenering, terwijl CDA, VVD en SP sowieso minder 

stadsdelen wilden. “Sommigen zijn te klein voor zaken als jeugdzorg en bestrijden 

van schoolverzuim en het leidt tot teveel bureaucratie en ‘stadsdeelpaleizen’.”73 

 Ineke Ketelaar, lid van het dagelijks bestuur van Slotervaart vond het 

vreemd dat haar eigen partij, de PvdA, het voornamelijk kon hebben over de 

grootte van de stadsdelen in plaats van over de inhoud. Uit ervaring stelde ze dat 

de grootte van een gemeente niets zegt over efficiëntie en tevredenheid van 

burgers. “Ook in Amsterdam moet toch geleerd zijn van het niet bepaald 

vlekkeloos verlopen van grootstedelijke projecten.” Ketelaar dacht na over wat de 

argumenten konden zijn om zo hartstochtelijk te pleiten voor grotere stadsdelen. 

“Heeft dat te maken met het ontbreken van enig historisch besef […], met 

machtspolitiek (nu hebben we het voor het zeggen!) of is men niet in staat 

efficiënt en dienstbaar op te treden?”74 Ook Ketelaar was niet per se tegen het 

opnieuw bezien van de stadsdelen, het ging haar erom of de burger iets opschoot 

met de grotere stadsdelen. Drie dagelijks bestuurleden uit Slotervaart, Centrum en 

Oost-Watergraafsmeer (respectievelijk Paulus de Wit, Erik Kolderhof en Willem 

Paquay) erkenden de opmerkingen van Ketelaar. Als toevoeging pleitten ze ervoor 

de verbeterslag snel te maken. “Uitstellen is geen optie. Bewoners en ondernemers 

hebben recht op duidelijkheid.” De drie leden haalden de bestuurlijk 

stelselwijzigingen van 1998 aan, waaruit volgens hen geleerd is dat snel handelen 
                         

72 Poggenklaas, Arjan. ‘‘Karakter Oud-West’ zit tussen de oren.’ In: Parool, 25 otkober 2008.  
73 Soetenhorst. Parool, 21 november 2008. 
74 Ketelaar, Ineke. ‘Stadsdeelstelsel in Amsterdam is zo slecht nog niet; Van boven opgelegde 
fusies geven vele jaren ellende.’ In: Parool, 21 november 2008.  
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kan voorkomen dat stadsdelen nog even stevig uitpakken en de nieuwe partner 

met een schuld opzadelen. Tevens kon doorpakken de verlamming van de hele 

ambtelijke organisatie voorkomen. Ook wilden de dagelijks bestuurleden 

stadsdelen die toegerust zijn op hun taken: stimuleren van ontwikkeling van hun 

stadsdeel en efficiënt beheer. Daarnaast moest er een duidelijk regie genomen 

worden door de gemeente als het gaat om stadsdeeloverschrijdende taken en 

ambities.75 

 De SP was de enige politieke partij in Amsterdam die stellig vóór 

opheffing van alle stadsdelen was. Gemeenteraadslid Laurens Ivens verwoordde 

dit als volgt: “De uitdaging is een mooie samenhang te vinden tussen een efficiënt 

stadsbestuur dat de bevolking betrekt bij de besluitvorming voor de eigen wijk. 

Dit kan door juist de stadsdelen op te heffen als losse laag. Deze bestuurslaag is 

inmiddels al zo ver verwijderd van de mensen, dat deze beslissingen ook wel door 

de gemeente genomen kunnen worden. Natuurlijk zullen er wel gemeentelijke 

kantoren in verschillende wijken moeten blijven bestaan, evenals wijkagenten en 

–ambtenaren. De echte beslissingen over wat er met de buurten van Amsterdam 

moet gebeuren, kunnen we ook wel overlaten aan de bewoners van deze 

buurten.”76 De VVD was juist sterk vóór vasthouden aan de halvering. “Als er tien 

stadsdelen blijven, zou dat een van de slechtste uitkomsten zijn.” Ook het CDA en 

GroenLinks waren voor halvering.77 De SP en D66 stemden uiteindelijk tegen, om 

tegengestelde redenen. De SP wilde het liefst alle stadsdelen opheffen en vreesde 

dat de discussie hierover nu voor jaren op slot ging. D66 had een voorkeur voor 

tien stadsdelen. De SP wilde de stadsdelen zo min mogelijk bevoegdheden geven, 

D66, kampioen van de directe democratie, juist zo veel mogelijk.78 Ook andere 

stadsdelen waarschuwden dat de komende jaren veel discussie kon ontstaan over 

de invloed van de stadsdelen, doordat die niet duidelijk werd gesteld.79 Dit is 

opvallend, omdat de taakverdeling tussen de centrale stad en de stadsdelen zowel 

                         

75 Wilt, Paulus de, Erik Koldenhof en Willem Paquay. ‘Grotere en slagvaardigere stadsdelen zijn 
nodig; Aan oeverloze discussies met 14 stadsdelen moet een einde komen.’ In: Parool, 28 
november 2008.  
76 Ivens, Laurens. ‘Wat is erger: de Noord/Zuidlijn of stadsdelen?; Efficiëntie wordt bereikt als we 
afscheid nemen van het stelsel.’ In: Parool, 3 januari 2009.  
77 Damen, Ton. ‘PvdA neigt naar behoud tien stadsdelen.’ In: Parool, 17 januari 2009.  
78 Soetenhorst, Bas. ‘Slotervaart, Geuzenveld, Osdorp: Nieuw-West.’ In: Parool, 11 juni 2009.  
79 Parool. Parool, 11 juni 2009.  
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in de opdracht aan de Commissie-Mertens, in het advies van deze commissie als 

in de discussies hierna in het politieke veld, hoog op de agenda stonden. 

 Ook buiten de politiek klonken duidelijke standpunten over de plannen 

over het nieuwe stelsel. Zo richtten tweehonderd vijftig bekende en minder 

bekende Amsterdammers zich eind maart 2009 tot het gemeentebestuur met het 

volgende verzoek: “Handhaaf in Amsterdam vier grote, ver van het centrum 

gelegen stadsdelen – Noord, Zuid-Oost, Nieuw-West en 

IJburg/Zeeburg/Watergraafsmeer – met ruime bevoegdheden en middelen. Hef de 

andere op en voeg die bestuurlijk bij een sterke centrale gemeenteraad. Laat wel 

overal de ambtelijke kantoren in de wijken bestaan: handig voor paspoorten, 

vergunningen en dergelijke.”80 Omdat deelraadbestuurders volgens hen vaak niets 

van compromissen willen weten, pleitten ze voor afschaffing van de deelraden. 

“Buurtgroepen en wijkcentra, de basis van de lokale democratie, kunnen 

wethouders en raadsleden in de centrale stad uitstekend bereiken en daar hun 

zaken – vaak met veel succes – bepleiten. Alleen in de vier reeds genoemde grote 

‘buitengebieden’ zijn er goede redenen om ze te handhaven. Er wordt nog volop 

nieuw- en verbouw gepleegd, en dat is allemaal lastig te coördineren vanuit de 

Stopera.”81 

Zoals het hoort in een democratie als het gaat om ingrijpende politieke 

besluiten, ging ook het proces rondom de herziening van het bestuurlijk stelsel 

van Amsterdam gepaard met veel kritiek en discussie. Na maanden werd er 

uiteindelijk toch een besluit genomen.  

 

2.3.4 Het definitieve besluit  

Op 10 juni 2009 ging de gemeenteraad met zesendertig van de vijfenveertig 

stemmen akkoord met halvering van het aantal stadsdelen. De PvdA-fractie, die 

de afgelopen maanden flink worstelde met het onderwerp, ging op één stem na82 

unaniem akkoord.83  

                         

80 Lubbers, Maarten. ‘Vier verre stadsdelen is ruim voldoende.’ In: Parool, 28 maart 2009.  
81 Lubbers. Parool, 28 maart 2009. 
82 Deze enige stem tegen was van Sonja Hauet, die vanaf september 2008 gemeenteraadslid was 
voor de PvdA. Zij was van mening dat het een “slecht onderbouwd besluit” was dat leidde tot een 
duurder stelsel.  
83 Parool. Parool, 11 juni 2009.  
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 De vereenvoudiging voltrok zich voornamelijk in het westen van de stad. 

Slotervaart, Geuzenveld en Osdorp vormden na de raadsverkiezingen van 2010 

stadsdeel Nieuw-West. Bos & Lommer, De Baarsjes, Oud-West en Westerpark, 

de westelijke stadsdelen binnen de ring A10, komen samen in het stadsdeel West. 

In het zuiden gaan Oud-Zuid en ZuiderAmstel samen in stadsdeel Zuid, in het 

oosten Oost-Watergraafsmeer en Zeeburg (Oost). Noord, Zuid-Oost en Centrum 

blijven volgens de huidige grenzen bestaan.  

 Op 10 juni vond er nog een discussie plaats over de exacte grenzen van 

West. Een ruime meerderheid was tegen het voorstel van het stadsbestuur de 

ringweg A10 als scheidslijn te hanteren. Vooral de PvdA voorzag een 

‘psychologische barrière’ en armoedegrens. Uiteindelijk werd besloten de huidige 

grenzen van de stadsdelen te volgen.  

 

Eind juli 2009 begon de gemeente Amsterdam met de samenvoeging van de 

stadsdelen tot de nieuwe stadsdelen Oost, Zuid, West en Nieuw-West. De 

gemeente benoemde vier ambtelijke ‘kwartiermakers’ om de fusie voor te 

bereiden. Vanaf 1 mei 2010 zijn de nieuwe stadsdelen een feit zijn. In maart zijn 

dan tegelijk met de gemeenteraadsverkiezingen ook de verkiezingen voor de 

nieuwe stadsdeelbesturen. Met de halvering van het aantal stadsdelen slinkt ook 

het aantal deelraadsleden van 322 tot 199 en het aantal bestuurders van 49 naar 

35. Er komen geen stadsdeelcorrecties. Stadsdelen worden in hun geheel 

samengevoegd, de andere stadsdelen houden hun oude grenzen. 

Gemeentesecretaris Henk de Jong stelde verder dat het de bedoeling is dat niet 

alleen stadsdelen fuseren, maar dat Amsterdam veel meer dan voorheen als één 

gemeente optreedt. “Het motto is ‘één Amsterdam.” Dit motto wringt een beetje 

met een ander doel van de bestuurlijke hervorming; het vormen van sterke 

stadsdelen die zelfstandig opereren.  

 Voor de nieuwe ingestelde projectorganisatie Verbetering bestuurlijk 

Stelsel, waar de kwartiermakers deel van uitmaken, is ook een nieuwe 

projectdirecteur benoemd, Jörgen Weekers. Hij werkt sinds 2003 bij de gemeente, 

laatstelijk bij de afdeling Financiën. De fusie in Zuid komt in handen van Hepko 

Wink, stadsdeelsecretaris van ZuiderAmstel. Hij werkte samen met Duco Adema, 

de voorzitter van het overleg van stadsdeelvoorzitters. Daarvoor was hij 
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stadsdeelsecretaris in De Baarsjes. In Nieuw-West wordt Joke Goedhart 

kwartiermaker, thans stadsdeelsecretaris in Zeeburg. Eerder was zij directeur van 

de Dienst Milieu- en Bouwtoezicht. Frank van Erkel, oud-stadsdeelsecretaris in 

Geuzenveld-Slotermeer, wordt kwartiermaker in Oost. In West werd het Quinten 

Meijer, interim-manager en procesmanager, voorheen partner van De Roo 

Interim. Meijer heeft al eerder geholpen een stadsdeel op te zetten: Osdorp in 

1981 en De Pijp in 1986. Iedereen heeft eigen verantwoordelijkheid over de 

projectorganisatie, die onder leiding staat van het Bestuurlijk Team 

Bestuursakkoord. Hierin hebben wethouders van de gemeente en bestuurders van 

de stadsdelen zitting. De dagelijkse leiding is verdeeld tussen de directeur van de 

projectorganisatie, Jörgen Weekers, en de voorzitter van het 

stadsdeelsecretarissenoverleg, Johan Boomgaardt. Het aanloopbudget van het 

nieuwe bestuurlijke stelsel bedraagt vijf miljoen euro.84

                         

84 Damen, Ton. ‘Gemeente benoemt vier ‘kwartiertmakers’, die Oost, Zuid, West en Nieuw-West 
gaan voorbereiden; Alle ambtenaren gaan het merken, aan sociaal plan wordt gewerkt.’ In: Parool, 
27 juli 2009.  
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3. Kunst- en cultuurbeleid vóór en na de binnengemeentelijke 

decentralisatie  

 

Hoofdstuk drie bestaat uit twee delen. Het eerste deel behandelt kunst- en 

cultuurbeleid in Amsterdam vóór de binnengemeentelijke decentralisatie, het 

tweede deel kunst- en cultuurbeleid in de stadsdelen na de decentralisatie.   

 De eerste paragraaf van deel I biedt een historische context door in te 

gaan op de landelijke en politieke ontwikkelingen van kunst- en cultuurbeleid. 

In paragraaf 3.2 tot en met 3.5 staat Amsterdam centraal. Na een introductie 

over de economische situatie in de jaren tachtig wordt een vast kader van 

onderwerpen van kunst- en cultuurbeleid behandeld. Dit kader wordt tevens in 

de rest van het onderzoek gebruikt. Het gaat hierbij om budgetten, 

beleidsthema’s, legitimaties, doelgroepen en doelstellingen.  

 Aan de hand van deze zelfde onderwerpen wordt in deel II van hoofdstuk 

drie kunst- en cultuurbeleid op stadsdeelniveau in het laatste decennium van de 

twintigste eeuw behandeld. Hier wordt bovendien het onderwerp instrumenten 

aan toegevoegd.  

 

Deel I Vóór de binnengemeentelijke decentralisatie: Kunstbeleid in 

Amsterdam 

3.1 Nederland en kunstbeleid in de jaren tachtig 

3.1.1 Nota Kunst en kunstbeleid  

In de jaren zeventig voerde men in Nederland intensieve discussies over de rol 

van de kunst in de samenleving. Anno 1980 had dit echter niet tot een 

fundamenteel ander kunstbeleid geleid. Het debat maakte duidelijk dat de 

interpretatie van vernieuwingsidealen en de verbreding van het cultuurbegrip in 

politiek-bestuurlijke kringen tot andere uitwerkingen leidden dan in 

kunstenaarskringen het geval was.1  

 In 1976 verscheen de langverwachte Nota Kunst en kunstbeleid
2. Kort 

daarna volgden de sectornota’s voor toneel, orkesten en musea, respectievelijk 

                         

1 Pots, 2002: p. 320.  
2 Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk. Nota Kunst en kunstbeleid. ’s-
Gravenhage: Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, 1976.  
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Nota Toneelbeleid
3, Nota Orkestenbestel

4 en Nota Naar een nieuw 

museumbeleid
5. Wat betreft de basisuitgangspunten verschilde Nota Kunst en 

kunstbeleid nauwelijks van de discussienota uit 1972: kunstbeleid moest 

welzijnsbeleid zijn. Hierbij zou alleen kunst die de samenleving diende door de 

overheid moeten worden gesteund. Centrale doelen van het beleid werden de 

stimulering van “de maatschappelijke werking van kunst” en de bevordering van 

“de participatie van de bevolking aan kunst”6. Met name door het eerstgenoemde 

werd maatschappelijke relevantie het thema waarop de meningsvorming zich bij 

uitstek concentreerde. Er brak “een brede maatschappelijke discussie” los over 

kunstbeleid die nog niet eerder had plaatsgevonden.7 De inhoud van de Nota 

Kunst en kunstbeleid onderstreepte dat de overheid aan de kunsten bij gewenste 

maatschappelijke ontwikkelingen een belangrijke rol toebedacht. “Voor het eerst 

wilde de overheid niet alleen iets vóór de kunst, maar ook iets mét de kunst.”8 De 

nota formuleerde drie doelstellingen.  

1. Het ontwikkelen en in stand houden van kunst en cultuur (de 

cultuurconserverings- en cultuurontwikkelingsdoelstelling)  

2. Het toegankelijk maken van kunst en cultuur (de 

cultuurspreidingsdoelstelling) 

3. Het bevorderen van de mogelijkheid voor de bevolking om actief aan 

culturele activiteiten deel te nemen (de cultuurparticipatiedoelstelling) 

Kort gezegd: behoud en vernieuwing, spreiding en participatie moesten de 

doelstellingen van het kunstbeleid zijn.9 

 Begin jaren tachtig bestond in politiek-bestuurlijke kringen brede steun 

voor de algemene beleidsdoelstellingen als in Nota Kunst en kunstbeleid 

geformuleerd, maar daar bleef het bij. De vragen hoe deze doelstellingen moesten 
                         

3 Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk. Nota Toneelbeleid. ’s-Gravenhage: 
Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, 1976.  
4 Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk. Nota Orkestenbestel. ’s-
Gravenhage: Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, 1976. 
5 Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk. Nota Naar een nieuw 

museumbeleid. ’s-Gravenhage: Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, 1976. 
6 Kooyman, R.A.M en B. Colpaart. ‘Kunsteducatie’. In: Akkermans e.a. (red.), 1989, II: p. 10-1, 
15-16.    
7 Beugels, P. ‘Stijl en politieke attitude’. In: Boekmancahier, 12 (juni 1992): p. 162.  
8 Oosterbaan Martinius, W. Schoonheid, welzijn, kwaliteit. Over legitimerings- en 

toewijzingsproblemen in het kunstbeleid. Amsterdam: Sociologisch Instituut van de Universiteit 
van Amsterdam, 1985: p. 58.  
9 Pots, 2002: p. 305-306.  
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worden geconcretiseerd en hoe het kunstbeleid als onderdeel van een breed 

welzijnsbeleid moest worden gedecentraliseerd, stelden fundamentele kwesties 

aan de orde, waarbij het vooral ging om de afstand die de overheid ten opzichte 

van kunst in acht diende te nemen. Tegenover de actieve, initiërende rol van de 

overheid en de nadruk op maatschappelijke relevantie van kunst legden met name 

liberale politici de nadruk op de autonomie van de kunsten en op het tegengaan 

van staatskunst door concentratie op een voorwaardenscheppend beleid. De 

bedreigde vrijheid van de kunsten was ook in het kunstenveld een belangrijk 

gegeven. Er werd gevreesd dat de kunsten te veel zouden worden onderworpen 

aan een ambtelijk, bureaucratisch gedirigeerd welzijnsbeleid, waarin binnen de 

kunsten heersende waarden, normen en belangen gemakkelijk konden 

ondersneeuwen.10  

 Rond 1980 werd vastgesteld dat de culturele revolutie weliswaar niet van 

de grond was gekomen, maar dat er wel veel veranderd was. Het belangrijkste was 

dat er een ontzuilde consensus was ontstaan over het belang van kunstbeleid. Alle 

partijen in het parlement waren nu eenstemmig van mening dat kunst moest. Twee 

elementen dienden bij nadere invulling van die wens richtinggevend te zijn: er 

moest worden gedecentraliseerd en er moest binnen het beleid ruimte worden 

gemaakt voor artistiek-inhoudelijke vernieuwing. Het criterium waaraan dit laatste 

moest worden getoetst was rond 1980 geen vraag meer: in plaats van sociale of 

welzijnscriteria zou dit bij uitstek de artistieke kwaliteit van de kunst moeten zijn. 

Geconcludeerd kon worden dat tijdens de ongeveer tien jaar durende discussie 

over het te voeren beleid op hoofdlijnen weliswaar duidelijkheid was geschapen 

over de aard en de inhoud daarvan, maar dat van een samenhangende 

implementatie van die uitgangspunten nog geen sprak was.11 

 

 

                         

10 Angst daarvoor werd aan het eind van de jaren tachtig versterkt door de affaire Schiedam, die 
aantoonde dat op gemeentelijk niveau, onder invloed van welzijnslegitimaties, de kunsten heel 
onwelgevallige keuzes konden worden gemaakt. Aan het einde van het over de affaire gevoerde 
publieke debat concludeerde Jan Kassies (Kassies was cultuurfilosoof en lid van de Eerste Kamer 
voor de PvdA. Hij werkte onder andere bij de Federatie voor Kunstenaarsverenigingen en werd in 
1958 algemeen secretaris van de Raad voor de Kunst) dat de culturele revolutie niet had gebracht 
wat hij aanvankelijk had gehoopt. De bestaande maatschappelijke structuren (het complex van 
bestaande culturele instellingen en het daarop afgestemde beleid) waren te taai gebleken. 
11 Pots, 2002: p. 320-321.  
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3.1.2 Koerswijzigingen onder Brinkman  

In november 1982 trad het eerste kabinet Lubbers (CDA/VVD) aan. Centraal doel 

was het tot grote hoogte gestegen financieringstekort terug te dringen. Een 

terugtredende overheid moest zich minder met allerlei zaken bemoeien. Veel meer 

aangelegenheden moesten door particulieren of door het maatschappelijk 

middenveld worden geregeld. De overheid diende zich daarbij te beperken tot het 

vanouds bekende voorwaardenscheppende beleid. Voor een aanzienlijk deel werd 

hiermee afstand genomen van idealen die in de jaren zeventig richtinggevend 

waren geweest. Dit gold echter lang niet voor alles, want de politieke wens tot 

decentralisatie van bestuurlijke verantwoordelijkheden bleef vrijwel 

onverminderd. Voormalig topambtenaar Elco Brinkman werd minister van het 

nieuwe departement van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Kort na zijn 

aantreden viel het besluit om het cultuurbeleid geen onderdeel van een breed 

welzijnsbeleid te laten zijn. De Kaderwet specifiek welzijn, waaraan meer dan tien 

jaar gewerkt was, werd niet ingevoerd. Twijfel over het subsidiëren van de 

grauwe middelmaat, de mening dat de overheid alleen topkunst zou moeten 

financieren, de reorganisatie van het podiumkunstenbestel en de afschaffing van 

de Beeldende Kunstenaarsregeling, kort gezegd zijn bezuinigingen, maakten 

Brinkman niet populair. In het kunstenveld werd zijn voorgestelde beleid 

oppervlakkig gevonden en ook de verwijzingen naar de relatie tussen de 

economie, het culturele leven en het Nederlandse imago in het buitenland - waar 

sommigen uit opmaakten dat de regering cultuur als glijmiddel voor de economie 

en de internationale betrekkingen wilde gebruiken - leidden tot heftige 

verontwaardiging. Ondanks de tegenwind wist Brinkman een ingrijpende en 

fundamentele herstructurering van het cultuurbeleid tot stand te brengen. Het 

aannemen van de Wet op specifiek cultuurbeleid onder minister D’Ancona in 

1993 was hier het directe bewijs van.12 

 In Discussienota
13

 (1983) en Notitie Cultuurbeleid
14

 (1985) verwoordde 

Brinkman de uitgangspunten van zijn beleid. Het verschil met de voorgaande 

                         

12 Pots, 2002: p. 323-324.  
13 Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Discussienota. Rijswijk: Ministerie van 
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, 1983.  
14 Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Notitie Cultuurbeleid. Rijswijk: Ministerie 
van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, 1985.  
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Nota Kunst en kunstbeleid was dat er geen beroep meer gedaan werd op brede 

welzijnsidealen. De concepties waren bescheidener en praktischer. De overheid 

moest het autonome proces van cultuurvorming niet dirigeren, maar voorwaarden 

scheppen voor een bloeiend artistiek en cultureel leven. Daarbij werden wel de 

drie doelstellingen uit Nota Kunst en kunstbeleid aangehouden. Er vonden vier 

koerswijzigingen plaats.15 

1. Conform de maatschappelijke verscheidenheid moest er naar een grotere 

culturele pluriformiteit worden gestreefd, in plaats van de vervanging van 

kwaliteit door het vernieuwende.  

2. De relatie tussen kunst en publiek moest veranderen. De aandacht voor 

publieke belangstelling was teveel naar de achtergrond verdwenen.  

3. De verwachtingen die in Nota Kunst en kunstbeleid rondom decentralisatie 

en democratisering gewekt waren werden getemperd. Wensen in deze 

richting moesten de verwezenlijking van een samenhangend stelsel van 

voorzieningen niet in de weg staan. Om te voorkomen dat de autonomie 

van de lagere overheden de ontwikkeling van het stelsel blokkeerden, 

moesten de overheden hun taak zo vormgeven dat elk overheidsniveau in 

principe gestalte kon geven aan zijn verantwoordelijkheid zonder daarbij 

afhankelijk te zijn van ander niveaus.  

4. De nationale culturele identiteit moest een zeker zelfbewustzijn met 

betrekking tot het cultureel eigen gezicht van ons land bewerkstelligen.16 

 

In februari 1987 liet Brinkman de Tweede Kamer weten een Wet op cultuurbeleid 

te gaan voorbereiden. Naast bestaande en nog te ontwikkelen sectorale wetgeving 

omvatte de nieuwe wet het hele cultuurbeleid, dat wilde zeggen, zowel de kunsten 

als cultuurbehoud.17 Als belangrijkste instrument hiertoe schreef deze kaderwet 

voor de hele culturele sector elke vier jaar een cultuurnota voor waarin het beleid 

zo inzichtelijk mogelijk geschetst werd. Brinkman: “Het grote voordeel van een 

dergelijke nota acht ik daarin gelegen dat het cultuurbeleid in al zijn geledingen 

                         

15 Ter verduidelijking: Deze koerswijzigingen zijn géén doelstellingen. Het gaat om correcties in 
de inzet van het beleid, niet om (directe) wijzigingen in de uitkomst ervan.  
16 Pots, 2002: p. 325-326.  
17 Dit was in tegenstelling tot de voorkeur van het SCP om dit te scheiden en de wetgeving in twee 
wetten onder te brengen.  
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geïntegreerd aan de orde komt, in plaats van versnipperd al dan niet in deelnota’s 

verwoord.”18 Zijn keuze was fundamenteel, in de toekomst zouden alle 

onderdelen van het cultuurbeleid principieel in samenhang met de hele sector 

worden bezien.   

 

3.1.3 Decentralisatie 

Doordat in september 1983 was besloten af te zien van invoering van de Kaderwet 

specifiek welzijn, werd de vraag urgent hoe er voldaan kon worden aan de 

levende wens tot decentralisatie. Het onderzoek Kunstbeleid en decentralisatie 

(1981) bood een goede mogelijkheid tot actie. Hierin werd benadrukt dat er in het 

bestaande kunstbeleid geen sprake was van een afgewogen taakverdeling tussen 

de drie overheden. Het kunstbeleid van de verschillende overheden was in het 

verleden juist autonoom gegroeid. Er was geen wettelijke verdeling van taken en 

bevoegdheden waardoor zowel rijk, provincies als (grotere) gemeenten zonder 

vooraf bepaalde systematiek of werkverdeling in invulling van hun kunstbeleid 

kwamen.19 Desondanks hing volgens de onderzoekers het door de drie overheden 

gevoerde beleid nog redelijk aan elkaar. Samenhang was gegroeid door het 

gebruik van koppelsubsidies, waarbij een hogere overheid haar subsidies 

afhankelijk opstelde van medesubsidiëring van lagere overheden. Deze subsidies 

gaven volgens de onderzoekers echter vooral aanleiding tot problemen en 

onduidelijkheid en stonden de gewenste artistieke vernieuwing in de weg. In 

plaats van de koppelsubsidies moest er een heldere en samenhangende 

taakverdeling tussen de overheden komen, een aanbeveling die minister Brinkman 

van de onderzoekers overnam. Een eerste stap was de reorganisatie van het 

podiumkunsten- en museumbestel.  

 De concentratie op een nieuwe taakverdeling bood ten eerste de 

mogelijkheid invulling te geven aan het verlangen naar decentralisatie. Daarnaast 

kon rekening gehouden worden met de levende angst voor een rigoureuze 

territoriale decentralisatie van het beleid, “waarbij maar moest worden afgewacht 

of op decentrale niveaus de zorg voor de tot voor kort gezamenlijk gefinancierde 

                         

18 Pots, 2002: p. 331.  
19 Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) Kunstbeleid en decentralisatie. Eindverslag. ’s-
Gravenhage: Vereniging van Nederlandse Gemeenten, 1981: Ten geleide.  
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infrastructuur het niet zou afleggen tegen andere prioriteiten als sporthallen en 

lantarenpalen.”20 Kernvraag bij de tot stand te brengen taakverdeling was hoe 

deze ingevuld kon worden zonder dat de in het beleid aanwezige samenhang 

verloren ging. In de Notitie kunstbeleid was Brinkman hierop ingegaan en hij 

benadrukte dat de belangrijkste regie, de verantwoordelijkheid voor de nodige 

samenhang in het beleid, bij het rijk moest blijven liggen. Voor het overige zou de 

taakverdeling, gezien de grote onderlinge verschillen, per sector worden 

geregeld.21 

 

3.2 De economie in de jaren tachtig 

In de jaren tachtig verkeerde Amsterdam economisch gezien in een moeilijke 

periode. Een groot aantal inwoners verliet de stad, aanzienlijke delen van de stad 

dreigden te verpauperen, het gemeentebestuur had grote moeite aan haar 

financiële verplichting te voldoen, enkele (grote) bedrijven werden gesloten of 

vestigden zich ergens anders en het beeld van Amsterdam was in het buitenland 

niet overal even positief. Deze moeilijke jaren hadden ook invloed op het 

kunstleven in Amsterdam en als gevolg hiervan nam de gemeenteraad pijnlijke 

beslissingen. Zo moesten culturele instellingen inkrimpen en bezuinigen en werd 

besloten om de subsidie van het Shaffy Theater te beëindigen. 

Eind jaren tachtig vond er een kentering plaats. De bevolkingsafname 

kwam tot stilstand en zette zich om in een lichte groei. Ook gingen bedrijven zich 

weer in de stad vestigen. Er werd weer gebouwd en er waren grootse plannen voor 

verdere uitbreiding van bedrijven, winkels en woningen. De uitgaven en 

inkomsten van de gemeente waren weer in evenwicht.22  

 

3.3 Budgetten  

Dat Amsterdam zich ontwikkelde als kunstenstad was te zien aan de budgetten die 

aan kunstbeleid besteed werden. In 1952 bedroeg de gemeentelijke begroting voor 

kunstzaken f 3,6 miljoen, 1,4% van de totale gemeentelijke begroting. Kunstzaken 

was een restpost, waar ook Monumentenzorg, Artis en de bibliotheek deel van 
                         

20 Pots: 2002: p. 328. 
21 Pots, 2002: p. 327-328. 
22 Berg, Hans Onno van den. Van leverancier tot makelaar. Amsterdam: Cenario, december 1989: 
p. 5.  
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uitmaakten. In 1989 werd f 110 miljoen begroot, 2,1% van de totale begroting. De 

tendens was dus dat de gemeentelijke uitgaven aan kunst en cultuur stevig 

groeiden. De bezuinigingen die vanaf 1983 werden doorgevoerd troffen 

individuele instellingen, de totale kunstbegroting verminderde er niet door. Eind 

jaren tachtig werd het gesubsidieerde kunst- en cultuuraanbod in Amsterdam 

slechts voor een derde deel gefinancierd door de gemeente. Naast de f 110 miljoen 

die Amsterdam in 1989 aan kunst en cultuur besteedde, ontving de stad f 210 

miljoen van het rijk.23 

 

3.4 Beleidsvoering en beleidsthema’s: Hoogte, breedte en diepte 

Hans Onno van den Berg beschrijft in Van leverancier tot makelaar (1989)24 dat 

de verhoging van de uitgaven op drie manieren tot uiting kwamen in de inrichting 

van het beleid. De uitgangspunten voor deze nota werden geformuleerd tijdens 

gesprekken tussen Van den Berg en de afdeling Kunstzaken van de gemeente 

Amsterdam en mondden uit in de notitie Kunst- en Cultuurbeleid in Amsterdam 

na 1992
25. Het doel van het onderzoek was inzicht te verschaffen in de sterke en 

zwakke kanten van het culturele leven in Amsterdam en het gemeentebestuur 

concrete beleidsalternatieven te schetsen voor de middellange termijn (1992-

1996). Er werd gestreefd naar een formulering van deze alternatieven die het 

gemeentebestuur daadwerkelijk handvatten boden voor het beleid. Naast het 

formuleren van inhoudelijke ontwikkelingen werd er dan ook ingegaan op 

beleidsinstrumenten die het gemeentebestuur voor het uitwerken van zijn beleid 

ter beschikking stonden.   

 De verhoging was ten eerste zichtbaar is in de disciplines en sectoren van 

het kunstleven. Van den Berg beschrijft dit als de breedte van het beleid. In 1952 

beperkte de gemeentelijke bemoeienis zich tot het Stedelijk Museum, de 

Stadsschouwburg en het Concertgebouw en tot enkele kleine uitgaven aan andere 

musea, opdrachten en prijzen. In 1989 was de gemeente op veel bredere schaal 

betrokken, namelijk bij architectuur, beeldende kunst, toegepaste kunst, klassieke 

muziek, opera, kamermuziek, jazz, popmuziek, theater, grote en kleine dans, 
                         

23 Van den Berg, 1989: p. 8.  
24 Berg, Hans Onno van den. Van leverancier tot makelaar. Amsterdam: Cenario, december 1989. 
25 Berg, Hans Onno van den. Kunst- en Cultuurbeleid in Amsterdam na 1992. Amsterdam: 8 april 
1989.  
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mime, literatuur, film en media, een groot en uiteenlopend aantal musea, festivals, 

evenementen en een aantal infrastructurele voorzieningen zoals de Amsterdamse 

Kunstraad en het Amsterdams UIT-bureau.  

 De verhoging van de uitgaven werkte ook door in sectoren bínnen 

disciplines: de productie, distributie, afname en ondersteuning. De gemeente 

ontwikkelde financiële relaties met producenten (individuele kunstenaars en 

gezelschappen), bemiddelaars en accommodaties. Ook het rijk nam hierin een 

flink aantal initiatieven. Door de financiële bijdragen kwamen er meer 

gezelschappen (opera, ballet, toneel, symfonieorkest) en verschillende 

accommodaties werden gebouwd of ingrijpend verbouwd. Voorbeelden van 

verbouwingen zijn het Amsterdams Historisch Museum, Van Goghmuseum, 

Joods Historisch Museum, Scheepvaartmuseum, Muziektheater en de Meervaart. 

Van den Berg beschrijft deze ontwikkeling als een groei in de hoogte van het 

beleid.  

 Tot slot was er een onderscheid waar te nemen tussen het verleden en het 

heden. De betrokkenheid van de gemeente richtte zich nu zowel op cultuurbehoud 

als op experiment en vernieuwing, op kleine beginnende initiatieven en op grote 

gevestigde instellingen: de diepte van het beleid.26  

 

3.5 Legitimaties, doelgroepen en doelstellingen 

3.5.1 Legitimaties: Waarom?  

Wat betreft politieke legitimering was er vanaf het midden van de jaren tachtig 

sprake van depolitisering van het kunstbeleid. Discussie en besluitvorming in de 

gemeenteraad hielden geen gelijke tred met de groei van de uitgaven. Reden 

hiervoor was dat politici zich na de Tweede Wereldoorlog onthielden van 

uitspraken zoals die van Emanuel Boekman27, die in 1935 uitsprak dat het toneel 

glans, karakter en perspectief ontbeerde, waarmee hij de oorzaak van de 

teruglopende bezoekersaantallen bij het toneel zelf legde. Onder verwijzing van 

                         

26 Van den Berg, 1989: p. 9.  
27 Emanuel Boekman werd in 1921 namens de SDAP lid van de Amsterdamse gemeenteraad. In 
1931 volgde hij Eduard Polak op als wethouder van Onderwijs en Kunstzaken. In 1939 
promoveerde hij oo het later zeer invloedrijke Overheid en Kunst in Nederland.  
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een interpretatie van een citaat dat de liberaal Johan Rudolph Thorbecke28 in 1862 

in een parlementaire redevoering in de Tweede Kamer uitsprak29, werd de 

overheid geen oordelende rol in de kunsten meer toebedacht. Er was dan ook 

nauwelijks sprake van een politiek herkenbare beleidsvisie bij de verschillende 

partijen. Het beleid was sterk ad hoc gericht en ontbeerde de visie en structuur 

voor globale sturing. Dit probleem werd door vele betrokkenen erkend en men 

streefde naar verbetering door meer nadruk te leggen op besturen op afstand, de 

invoering van budgetfinanciering en door verandering van de werkwijze van de 

gemeenteraad. Een goed evenwicht tussen visie op lange termijn en een daarbij 

passend beheers- en beoordelingsinstrumentarium was echter nog niet gevonden.30 

 Politieke legitimaties die eerder gebruikt werden voor kunstbeleid, zoals 

opvoeding, beschaving, spreiding, vernieuwing en economische impuls 

vertoonden kenmerken van een gelegenheidsargument, ze waren weinig 

onderbouwd en gemakkelijk inwisselbaar. Er werd oneindig gediscussieerd over 

de functie van de overheid in het culturele leven en over de betekenis van kunst en 

cultuur voor mens en samenleving. Vanwege de moeizame politieke legitimaties 

nam kunst- en cultuurbeleid, niet alleen in Amsterdam maar ook elders in 

gemeentelijke en landelijke politiek, binnen de fracties van politieke partijen een 

nogal geïsoleerde positie in. Het werd slechts in beperkte mate door de fractie als 

geheel bediscussieerd en grotendeels overgelaten aan de betreffende specialisten. 

                         

28 Johan Rudolph Thorbecke (1798-1872) was een Nederlandse staatsman: hij was onder andere 
lid van de Tweede Kamer (drie maal minister van binnenlandse zaken) en lid van de gemeenteraad 
te Leiden.  
29 Anno 2009 wordt er nog steeds gestreden over de interpretatie van Thorbecke’s woorden over 
kunst en wetenschappen: “… het is geene zaak van regering. De regering is geen oordeelaar van 
wetenschap en kunst.” Vond Thorbecke dat kunst geen zaak is van de overheid? Dat de overheid 
kunst moet overlaten aan de markt? Of vond hij dat kunst wel degelijk steun verdient, maar dat de 
overheid zich verre moet houden van een inhoudelijk oordeel? Volgens Carolien Gehrels, 
wethouder van o.a. kunst en cultuur in Amsterdam, heeft Thorbecke daarmee gezegd dat kunst 
geen overheidszaak is. Volgens Boekman wilde Thorbecke individuele kunstenaars niet helpen. 
Dat zijn producenten die zich in vrije concurrentie een bestaan hebben te verwerven. De kunst in 
het algemeen kan wel worden gesteund. Econoom Pim van Klink houdt het erop dat Thorbecke 
een echte liberaal was die zoveel mogelijk over wilde laten aan de vrije markt. Met zijn uitspraak 
dat de overheid geen “oordeelaar” is zei hij eigenlijk: niet steunen. Volgens oud-WRR-
medewerker Frans Hoefnagel stond Thorbecke ambivalent tegenover staatssteun, maar wilde hij 
de kunst wel met bepaalde maatregelen beschermen. Bron: Bockma, Harmen. ‘Niet meer heilig’. 
In: Volkskrant, 21 augustus 2009.  
30 Van den Berg, 1989: p. 9-12.  
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Fractieleden hadden de neiging eigen specialismen te ontwikkelen, waarbij 

gedetailleerde deskundigheid de plaats innam van een beleidsvisie.31 

De gemeente Amsterdam had grote problemen met het voeren van een 

samenhangend cultuurbeleid. Er was gebrek aan overzichtelijke en 

overkoepelende beleidsinformatie voor het voeren van beleid op lange termijn. De 

ontwikkeling van ideeën en beleidsvisies aan de kant van de wethouder en de 

afdeling Kunstzaken dan wel van de kunstraad bood de gemeenteraad vaak 

onvoldoende aanknopingspunten voor een meer globale afweging van prioriteiten. 

Daarnaast richtte het gemeentelijk beleid zich sterk op incidenten en kwam men 

niet toe aan het ontwikkelen van visies en plannen op de lange termijn. Er was 

sprake van een dilemma tussen globale sturing en gedetailleerde betrokkenheid.  

 Het ontbreken van een gezamenlijke beleidsfilosofie, de moeite die het 

kostte de beleidslijnen op lange termijn uit te zetten en het antagonisme tussen 

veld, gemeente en kunstraad maakten de afdeling Kunstzaken de enige instantie 

binnen het netwerk waar alle lijnen samenkwamen. Hierdoor was de afdeling in 

staat in tamelijk vergaande autonomie te opereren. Er leek sprake van een zeker 

isolement van de afdeling tegenover andere beleidsafdelingen van de gemeente. 

De neiging bestond zich te vereenzelvigen met het beleidsveld. Dit leidde ertoe 

dat initiatieven uit andere echelons binnen de gemeente soms weinig gehoor 

konden vinden of dat ze voor het beleid weinig relevant werden geacht. De 

afdeling Kunstzaken trad echter weinig sturend op, ondanks de mogelijkheid die 

haar positie bood. Het reageerde, evenals het gemeentelijk beleid, sterk op 

incidenten en was niet in staat visies op lange termijn te ontwikkelen of een 

samenhangende regie te voeren. Verantwoordelijkheden werden door de 

beleidsstructuur onduidelijk verdeeld over de gemeenteraad, de kunstraad en de 

afdeling Kunstzaken, mede vanwege onvoldoende bemensing van de afdeling 

Kunstzaken.32  

 De nieuwste legitimatie voor kunstbeleid was kunst als drager en motor 

van de economie. Kunst als trekpaard voor stadsontwikkeling en toerisme en als 

wapen in de concurrentie om bedrijfsinvesteringen. De aanzet hiertoe kwam van 

                         

31 Dit blijkt in essentie het probleem bij kunstbeleid. Het incidentele karakter vormt ook anno 2009 
een continue spanningsveld. Meer hierover in hoofdstuk 4.  
32 Van den Berg, 1989: p. 42-43.  
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zowel Nederlandse33 als buitenlandse studies34 over de economische betekenis van 

de kunsten. De strekking van de onderzoeken was dezelfde, namelijk dat kunst 

niet alleen geld kostte, maar ook geld opleverde. Het trok toeristen, leverde een 

toegevoegde waarde (aan de omgeving), was een vestigingsfactor van 

internationale betekenis voor het bedrijfsleven en had een creatief effect op de 

ideeënontwikkeling op lange termijn en op bijna alle terreinen van het 

maatschappelijk leven.35 Voor Amsterdam gold dat cultuur een belangrijke factor 

was in toeristische aantrekkingskracht, maar dit had voornamelijk betrekking op 

de monumenten (grachtengordel), musea en de vier grote theaters die Amsterdam 

telde. Bovendien luidde er kritiek, namelijk dat de argumentatie op een 

“versimpeld geaggregeerd niveau” gehanteerd werd, “waarbij alle culturele en 

kunstvoorzieningen op één hoop worden gegooid”, dat er “geen onderscheid 

gemaakt wordt tussen voorraad en investeringen” en dat “steden te gemakkelijk 

met elkaar vergeleken worden”.36 

 Tot aan het eind van de twintigste eeuw werd de kern van het kunstdebat 

volgens Van den Berg gevormd door de spanning tussen ervaring en object37. Dit 

zou ook aangeduid kunnen worden als de spanning tussen de intrinsieke en 

extrinsieke waarde van kunst. Deze spanning gold zowel voor de gesubsidieerde 

als de niet-gesubsidieerde kunst. De welvaarttheoretische legitimaties voor 

kunstbeleid betroffen voornamelijk openbare ruimte, maar waren verder erg 
                         

33 Onder andere: Beetz, F.P van. Verslaglegging voorgesprekken ten behoeve van hoofdstuk 1, 

ruimtelijke verkenningen 1988. Sine loco: Rijksplanologie Dienst, 6 januari 1988. En: Hietbrink, 
Susan en Frank van Puffelen. Meer dan een miljard: de economische betekenis van de 

professionele kunsten in Amsterdam. Een samenvattend rapport van het onderzoek van de SEO. 

Amsterdam: SEO (Stichting voor Economisch Onderzoek van de Universiteit van Amsterdam), 
1985.  
34 Onder andere: Myerscough, John. The economic importance of the arts in Britain. Londen: 
Policy Studies Institute, 1988. En: Stadt Köln. Köln Konzept, wie Köln plant und baut. Sine loco: 
Stadt Köln, 1988.  
35 Van den Berg, 1989: p. 13.  
36 Van den Berg, 1989: p. 13.  
37 Volgens Van den Berg is het probleem van elke kunstdefinitie dat deze probeert een ervaring te 
verbinden met een object. Aan de ene kant is er de esthetische ervaring, door Kant aangeduid als 
het “interesseloses Wohlgefallen”. Door latere kunsttheoretici en filosofen zijn aan deze uitspraak 
alle mogelijke esthetische of logische kleuren toegevoegd, maar de persoonlijke ervaring is bij 
allen de maatstaf. Aan de andere kant is kunst ook te omschrijven als een verzameling goederen en 
diensten: schilderijen, toneelvoorstellingen, films, muziekwerken, boeken, kortom als objecten die 
naar hun fysieke aard en wijze van productie onderscheiden kunnen worden van andere objecten. 
Het probleem waar esthetici en kunstfilosofen eeuwen mee worstelden is dat beide aspecten van de 
kunst, de esthetische ervaring en het object waaraan de ervaring wordt toegeschreven, niet 
samenvallen. Dit vormde volgens Van den Berg tot aan het eind van de twintigste eeuw de kern 
van het kunstdebat.  
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beperkt. De definitie van kunst was voor de gesubsidieerde kunsten een politieke 

strijdvraag geworden, waarop de volksvertegenwoordiging zelf het antwoord 

moest geven. In het verleden liet het zich teveel leiden door het oordeel van de 

kunstprofessie, aldus Van den Berg. Volgens hem diende de politieke 

besluitvorming in de toekomst meer rekening te houden met de esthetische 

ervaring en daarmee met het oordeel van de consumenten van kunst.38 

 

3.5.2 Doelgroepen: Voor wie?  

Eind jaren tachtig leek de tijd gekomen om meer rekening te houden met de 

afnemers van kunst. De behoefte van kunstenaars en kunstinstellingen was 

onbegrensd en legitimeerde een eindeloze uitbreiding van het budget voor 

kunstzaken. Wanneer vooral de bedoelingen en aanspraken van kunstenaars als 

uitgangspunt genomen werden, zou er altijd te weinig budget zijn. Wanneer er 

echter ook gekeken werd naar de behoefte van publiek en consument, naar het 

effect en de betekenis van kunst voor anderen dan de kunstenaars zelf en wanneer 

de overheid hierin optrad als makelaar, konden de grenzen die er toen niet waren, 

aangegeven worden, aldus Van den Berg.39 

 De vraag ‘wie krijgt het?’ had jarenlang voornamelijk betrekking op de 

kunstenaars of kunstinstellingen die geld van de gemeente kregen of wilden 

krijgen om daarmee een product of voorstelling te verwezenlijken. Pas sinds 1987 

werd onder deze titel door de (economische) projectgroep Profijt van de overheid 

nagegaan in welke mate de gesubsidieerde culturele instellingen de Amsterdamse 

bevolking bereikten. Het meetinstrument was nog tamelijk grof. Het eerste 

onderzoek uit 1987 baseerde zich op een secundaire analyse van het Aanvullend 

Voorzieningen Onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Het 

tweede onderzoek uit 1988 was gebaseerd op een eigen steekproef, waarin 

Amsterdammers werd gevraagd van welke gesubsidieerde voorzieningen zij 

gebruik maakten. In beide onderzoeken was de vraag steeds ‘Hebt u het afgelopen 

jaar een bezoek gebracht aan…?’. Feitelijk bezoekgedrag werd dus niet gemeten. 

 De culturele voorzieningen werden bezocht door buitenlanders, 

Nederlanders van buiten Amsterdam, bewoners uit de regio en door 

                         

38 Van den Berg, 1989: p. 25.  
39 Van den Berg, 1989: p. 29.  
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Amsterdammers zelf. Op basis van een Algemeen Voorzieningen Onderzoek liet 

het projectbureau zien dat het gesubsidieerde kunstleven voornamelijk door 

geboren Nederlanders werd bezocht en van hen in het bijzonder de 

hoogopgeleiden. Laagopgeleiden gingen minder (45% ging nooit) en minder vaak. 

Binnen dit algemene beeld deden zich wel aanzienlijke verschillen voor naar 

kunstvorm of voorziening. Zo werden (panto)mime, klassieke concerten, 

tentoonstellingen, toneelvoorstellingen en het filmhuis uitsluitend door 

hoogopgeleiden bezocht.  

 Het eigen onderzoek van de gemeente uit 1988 maakte een gedetailleerder 

overzicht per accommodatie mogelijk, onderverdeeld naar etnische herkomst. 

Daaruit bleek dat blanke Amsterdammers de onderscheiden elf theaters, 

bibliotheek, artotheek en bioscoop twee keer zoveel bezochten als de etnische 

bevolkingsgroepen. De uitzonderingen hierop werden gevormd door de bioscoop, 

Paradiso en de Melkweg. Bij alle voorzieningen bleken Surinamers en Antillianen 

vaker deel te nemen dan Marokkanen, terwijl Turken opvallend afwezig waren. 

 Het profijtonderzoek kreeg in Amsterdam een speciale dimensie omdat 

eind jaren tachtig voorspeld werd dat het aandeel van de allochtone bevolking de 

komende jaren sterk zou toenemen. Dit betekende dat meer aandacht geschonken 

moest worden aan de deelname door grotere delen van de Amsterdamse 

bevolking. Allochtonenbeleid werd daarom sinds eind jaren tachtig ook 

onderwerp van het kunstbeleid. Enkele gezelschappen, initiatieven en 

productiekernen van allochtone afkomst werden sinds kort gesubsidieerd, De 

Nieuwe Amsterdam40 was daarvan de meest bekende. Vooralsnog was de 

aandacht vooral gericht op kunstproductie door allochtone kunstenaars en minder 

op de consumptie door allochtone inwoners.41 

  

3.5.3 Doelstellingen: Voor wat?  

De traditie in Amsterdam was dat kunstbeleid zich richtte op zowel 

grootstedelijke en (inter)nationale voorzieningen, activiteiten en evenementen, als 

                         

40 Theatergroep De Nieuwe Amsterdam belicht vanuit een artistieke en inhoudelijke interesse de 
diverse culturele invloeden binnen onze samenleving door middel van theaterproducties. Het 
uitgangspunt is dat culturele diversiteit een verrijking is. De artistieke leiding van DNA is in 
handen van Sabri Saad El Hamus.  
41 Van den Berg, 1989: p. 17-19.  
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op de eigen bewoners. Er werd waarde gehecht aan horizontale en territoriale 

kunstspreiding42. Naast stimulering van deelname aan de aanwezige 

voorzieningen (passieve participatie) waren kunstzinnige vorming (educatie) en 

amateuristische kunstbeoefening (actieve participatie) daarvan een belangrijk 

onderdeel.43 

 Volgens Van den Berg vond kunstbeleid zijn aanknopingspunten in de 

trots die er voor de kunst was. Dit was wat het mogelijk maakte dat 

stadsbewoners, financiers en kiezers trots konden zijn, omdat ze zelf van de kunst 

genoten of profiteerden of omdat ze de aanwezigheid ervan niet graag wilden 

missen. Andere doelstellingen van kunstbeleid, zoals vernieuwing en 

ontwikkeling van de kunst, horizontale en verticale spreiding en zelfs het 

verschaffen van een inkomen aan kunstenaars maakten deel uit van deze trots. Een 

democratische overheid kon dan ook geen kunst steunen zonder de instemming 

van het publiek. Het publieksargument was daarmee de basis voor elke 

overheidssteun van de overheid, aldus Van den Berg.44 De aard van de esthetische 

ervaring werd zo volgens hem ook voor het kunstbeleid in Amsterdam een 

criterium.45 

                         

42 Er wordt over kunstspreiding gesproken indien het draagvlak een stadsdeel betreft en er geen 
sprake is van grootstedelijke allure.  
43 Elshout, 1991: p. 16.  
44 Van den Berg, 1989: p. 27-29.  
45 Het is onbekend of en zo ja welke weerklank het rapport van Van den Berg heeft gekregen. Er is 
dus geen (wetenschappelijk) bewijs dat de aard van de esthetische ervaring werkelijk een criterium 
is geworden in het kunstbeleid van Amsterdam.  
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Deel II Na de binnengemeentelijke decentralisatie: Kunstbeleid in de 

stadsdelen 

3.6 Discussie over kunst 

Eind jaren tachtig startte de discussie over de binnengemeentelijke decentralisatie 

in Amsterdam voor de sector cultuur. Knelpunt vormde de (veronderstelde) 

behoefte van de bewoners aan makkelijk toegankelijke kunst enerzijds en de door 

deskundigen gewenste kunstzinnige kwaliteit van het centrale aanbod 

anderzijds.46 Wat betreft de taakverdeling en bevoegdheden van de centrale stad 

en de stadsdelen waren de Amsterdamse Kunstraad en de afdeling Kunstzaken het 

erover eens dat “cultuur een centrale taak was en van de centrale stad moet 

blijven” en dat er geen reden was om geld af te splitsen ten behoeve van de 

deelraden.47 Het argument van de Kunstraad om kunst als een centrale taak te 

beschouwen was als volgt verwoord:  

 

“In de sector cultuur bestaat een grote instemming met een kwalitatieve 

verdeling van de middelen. Daarbij is de waardering voor een initiatief 

doorslaggevend voor de honorering ervan. Afsplitsing van budgetten naar 

stadsdelen via het Stadsdeelfonds geschiedt per definitie aan de hand van 

een verdeelsleutel, waarin een kwalitatieve beoordeling ontbreekt. Ons 

inziens is het ongewenst gelden voor kunst en cultuur op een zuiver 

kwantitatieve wijze te verdelen.”48 

 

De centrale stad ontving echter zoveel subsidieaanvragen dat de centrale stad toch 

een taakafbakening als oplossing koos. Als gevolg van de motie Cnoop 

Koopmans en Dirkmaat (PvdA) in 198949 werden de spreidingsgelden50 in januari 

1991 gedecentraliseerd.51 Daarmee werd de kunstspreiding een taak van de 

deelraden, voor financiering konden zij niet langer aankloppen bij de centrale 

                         

46 Hemel, Annemoon van en Erik Couvee. Kunstbeleid en de binnengemeentelijke decentralisatie: 

een onderzoek. Amsterdam: Amsterdamse Kunstraad, 1993: p. 2.  
47 Brief van de Amsterdamse Kunstraad gericht aan de afdeling Kunstzaken, dd. 30 augustus 1990.  
48 Brief van de Amsterdamse Kunstraad gericht aan de wethouder van Cultuur, dd. 29 maart 1990. 
49 Nadere toelichting over de inhoud van deze motie is niet vindbaar.  
50 De spreidingsgelden betroffen het budget voor sociaal-culturele activiteiten.  
51 Conceptvoordracht Afronding Afsplitsing Budgetten Kunst, verstuurd door de wethouder van 
cultuur van de centrale stad dd. 17 april 1990 naar alle stadsdeelbestuurders.  
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stad. De motie betekende het voorlopige einde van de discussie over de verdeling 

tussen de centrale stad en de deelraden van de taken op het gebied van kunst.52  

 

Over de relatie tussen deelraden en kunstbeleid werd in het eerste rapport van de 

speciaal opgerichte Commissie Kunstenplan uit 1991 ter voorbereiding op het 

Amsterdams Kunstenplan het volgende opgemerkt: 

  

“In een stadswijk kunnen belangrijke dingen tot stand gebracht worden, 

die de bevolking kennis laten maken met diverse kunstuitingen. Het 

blijven wel Amsterdamse wijken, zodat aan de kwaliteit eisen gesteld 

moeten worden. Voorkomen moet worden dat er een soort dorpspolitiek 

gevoerd gaat worden, inclusief vormen van bescherming van toevallig in 

de buurt gevestigde groepen en kunstenaars. Dat heeft niets meer met 

grootstedelijk kunstbeleid te maken. De voorzieningen voor de 

professionele en amateuristische kunstbeoefening moeten centraal beheerd 

blijven, omdat de actieve en passieve kunstparticipatie zich nooit houdt 

aan de deelraadgrenzen.”53 

 

3.7  Budgetten 

3.7.1 Overgehevelde gelden   

Het totale budget van de zestien stadsdeelraden in 1991, f 580 miljoen, kwam voor 

zestig procent uit het speciaal opgerichte Stadsdeelfonds54, voor dertig procent 

van het rijk en voor tien procent uit eigen inkomsten.55 In de overgehevelde 

gelden werd een onderscheid tussen sociaal-culturele activiteiten en de beeldende 

kunsten. De spreidingsgelden, ook wel het budget Kunst in de wijken genoemd, 

was niet geoormerkt. Dit betekende dat stadsdeelraden zelf mochten beslissen 

waaraan ze het geld besteedden.  

                         

52 Elshout 1991: p. 49-50.  
53 Amsterdamse Kunstraad Commissie Kunstenplan. Eerste rapport ter voorbereiding op het 

Amsterdam Kunstenplan. Amsterdam: Amsterdamse Kunstraad, juli 1991.  
54 In artikel 38 van de Verordening op de stadsdelen (geconsolideerde versie, geldend vanaf 1-2-
2009) staat opgeschreven dat het stadsdeel jaarlijks een uitkering ontvangt uit het Stadsdeelfonds. 
De hoogte van deze uitkering wordt vastgesteld op grond van het bepaalde in de Verordening op 
het Stadsdeelfonds en de daarop berustende uitvoeringsvoorschriften.   
55 Ter vergelijking: De totale begroting van Amsterdam was f 5 miljard 577 miljoen. 
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 Vóór de binnengemeentelijke decentralisatie bedroeg het budget voor 

kunstspreiding f 650.000. Hiervan ging f 100.000 naar Theater Netwerk 

Nederland, dat hiermee in de vier regiotheaters in Amsterdam programmeerde. f 

250.000 vormde de zogenaamde Vrije Kredieten, bestemd voor subsidieaanvragen 

uit de wijken. f 250.000 werd verdeeld over de wijkopbouworganen in de stad, 

met behulp van een verdeelsleutel die gebaseerd was op demografische factoren. 

De wijkopbouworganen moesten dit bedrag, de zogenaamde JAM-gelden, 

besteden aan afname van een centraal aanbod van professionele kunst, 

georganiseerd door de stichting Jeugdtheater Amsterdam (JAM)56, in het kader 

van de horizontale kunstspreiding.57 Organiserende instellingen konden subsidie 

aanvragen bij de stichting, wijkbouworganen en buurthuizen konden van het 

pakket culturele activiteiten van de stichting afnemen.58 De overige gelden waren 

bestemd voor projecten voor scholen op voortgezet onderwijs. Bij verdeling van 

de percentageregelingen (later hierover meer) werd de gemeente Amsterdam 

geadviseerd door de Commissie van Advies voor de Beeldende Kunst.59 

 Na de decentralisatie varieerde de hoogte van het spreidingsbudget in de 

stadsdelen van f 16.000 tot f 42.000. Deelraden konden de spreidingsgelden op 

vijf manieren besteden. Zij kon de stichting JAM benaderen voor informatie over 

het mogelijk aanbod en gebruik maken van de services van JAM, zoals het boeken 

van activiteiten. Ook konden ze de spreidingsgelden besteden aan culturele 

activiteiten via het wijkopbouworgaan. Daarnaast was het mogelijk de gelden zelf 

rechtsreeks aan kunstactiviteiten besteden. Tot slot konden de deelraden besluiten 

                         

56 Stichting JAM, voorheen de Stichting Jeugd en Muziek Amsterdam, is een organisatie die zich 
anno 2009 ten doel stelt culturele participatie te bevorderen. Het initieert, stimuleert, coördineert 
en organiseert activiteiten en projecten op het terrein van kunst en cultuur. De stichting is een 
zelfstandige culturele organisatie en richt zich vooral op de bewoners van Amsterdam en 
omgeving. Stichting JAM is al vijftig jaar actief met een steeds vernieuwend en uitgebreid aanbod 
en werkt samen met particuliere organisaties en (semi-) overheidsinstellingen.  
 In het midden van de jaren zeventig hadden de besturen van de Vereniging Jeugd en 
Muziek Amsterdam (1949) en de Amsterdamse Kunstraad geprobeerd de Stichting Crocus (ter 
bevordering van Creativiteits Ontwikkeling en Culturele Spreiding) in het leven te roepen. De 
stichting diende een uitvoerend lichaam te zijn, vergelijkbaar met de Rotterdamse Kunststichting 
in Rotterdam. De toenmalige Commissie van Bijstand voelde er echter niets voor om op deze 
wijze de Amsterdamse Kunstraad uitvoerende bevoegdheden te geven. De ideeën die aan het plan 
Crocus ten grondslag lagen werden ondergebracht in de vervolgens opgerichte Stichting JAM.  
57 Elshout, 1991: p. 16.  
58 Elshout, 1991: p. 33.  
59 Opvallend is dat er vóór de binnengemeentelijke decentralisatie in het Amsterdamse kunstbeleid 
een duidelijk onderscheid gemaakt werd tussen beeldende kunst en overige kunsten.  
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het geld aan geheel andere zaken te besteden, wat overigens niet gebeurde. Van de 

gelden voor beeldende kunst is het budget Decoratieve Voorzieningen 

overgeheveld via het Stadsvernieuwingsfonds. Ook de bevoegdheid voor het 

uitvoeren van de percentageregelingen werd aan de stadsdeelraden 

overgeheveld.60 

 Niet de komst van de deelraden in respectievelijk 1981, 1986 en 1990 

leidde tot veranderingen, wel de overheveling van de gelden in januari 1991. De 

motie van Cnoop Koopmans en Dirkmaat in 1989 had als doel de 

spreidingsgelden als kunstgelden over te dragen. Deze gelden werden door de 

afdeling Financiën van de centrale stad echter niet ongemerkt overgeheveld.61 Dat 

de effecten aanzienlijk waren voor de besteding van de spreidingsgelden en de 

uitvoering van de percentageregelingen62 was zichtbaar in de decentralisatie van 

de bevoegdheid naar de stadsdeelraden, hoewel zij niet verplicht waren de 

percentageregelingen toe te passen.  

 De gewijzigde situatie leidde tot de nodige commotie. Doordat de 

stadsdeelraden vrij waren de JAM-gelden naar eigen keuze te besteden, werd de 

rol van de wijkopbouworganen, die tot dan toe vorm gaven aan het kunstaanbod 

in de wijken, ter discussie gesteld. Over de afname van het aanbod van 

professionele kunst van stichting JAM bestonden zorgen bij beeldend kunstenaars, 

betrokkenen en liefhebbers. De uitvoering van de percentageregelingen werd 

overgeheveld aan de stadsdeelraden, maar hoewel kunst nog steeds een centrale 

taak was, voelden de stadsdeelbestuurders zich door de overheveling van gelden 

en bevoegdheden verantwoordelijk voor het voeren van een eigen kunstbeleid. 

Het was echter niet duidelijk welk standpunt zij daarbij innamen: de vraag als 

uitgangspunt of prioriteit voor kunst die bestemd was voor de eigen 

stadsdeelbewoners. Ook was het niet duidelijk in hoeverre dit kunstbeleid van de 

stadsdeelbestuurders gericht werd op de eigen bewoners of op het eigen stadsdeel 

als onderdeel van Amsterdam.63 

                         

60 Elshout, 1991: p. 33-34.  
61 Elshout, 1991: p. 50.  
62 Percentageregelingen zijn regelingen die de realisering van kunst in de openbare ruimte bij 
bouwprojecten stimuleren en zeker stellen door middel van een van tevoren vastgesteld 
percentage.  
63 Elshout, 1991: p. 16-17.  
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 De gehanteerd verdeelsleutel voor het Stadsdeelfonds betekende dat de 

gelden voor beeldende kunst en de spreidingsgelden niet geoormerkt waren, om 

zo een zo groot mogelijke vrijheid van het beleid van stadsdelen te garanderen. 

Echter, lang niet alle stadsdeelwethouders waren hier tevreden mee. Een eerste 

nadeel van het zonder oormerk overhevelen van het bedrag voor kunst was dat het 

mogelijk was dat de betreffende wethouder binnen de eigen deelraad een strijd 

moest leveren om het bedrag aan kunst uit te kunnen geven. Kunst, met name 

beeldende kunst, werd namelijk nog vaak als een luxe gezien. Een ander nadeel 

was dat het bedrag moeilijk terug te vinden was in het totale budget. Niet alle 

wethouders waren op de hoogte van de afsplitsing van het 

kunstspreidingsbudget.64  

 De ontevredenheid had ook te maken met de beperkte financiële armslag 

voor een eigen kunst- en cultuurbeleid op stadsdeelniveau. Volgens de meeste 

deelraadbestuurders moesten er meer gelden voor kunst worden afgesplitst. Ook 

miste er een achterliggende visie, een duidelijke verdeling van de taken tussen 

gemeente en stadsdeelraden. Vanwege het gebrek aan financiële middelen en 

ambtelijke capaciteit konden wethouders slechts functioneren als beheerders en 

niet als beleidsmakers.65 Als oplossing wilden sommige stadsdelen een eigen 

kunstfonds creëren, om zo voorwaardenscheppend op te kunnen treden. Ze wilden 

culturele activiteiten als structurele post op de begroting, maar de bestemming 

moest daarbij niet vastliggen. Begin jaren negentig werden ook enkele initiatieven 

gehonoreerd uit eigen middelen.  

 

Anno 1993 hadden alle stadsdelen kunst en cultuur op de stadsdeelbegroting 

staan. Als gevolg van de aanwezigheid van instellingen als een muziekschool, een 

bibliotheek, een theater of een artotheek, waren er echter grote verschillen. Zo was 

de begrotingspost voor kunst in Bos & Lommer, Rivierenbuurt, Westerpark en 

Zuid-Oost respectievelijk f 26.850, f 24.950, f 1.100.000 en f 1.966.715. Door de 

grote verschillen was vergelijking erg moeilijk. Een constante in alle bestedingen 

voor kunst vormde het budget voor kunstspreiding.66  

                         

64 Elshout, 1991: p. 33-34.  
65 Elshout, 1991: p. 35.  
66 Van Hemel: 1993: p. 3.  
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 Ook in 1997 kregen de stadsdelen gelden uitgekeerd via het 

Stadsdeelfonds, op basis van de grootte van het stadsdeel, het aantal inwoners en 

de aanwezige accommodaties. Een actuele ontwikkeling was dat er steeds meer 

gezocht werd naar partners uit het veld, zoals sponsors, om projecten te 

financieren. Met name woningbouwverenigingen werden regelmatig gevraagd 

kunstprojecten financieel te ondersteunen.67 Zoals tot dan toe ook het geval was, 

werd in 1997 de kunstbegroting nog steeds opgenomen in de Welzijnsbegroting, 

daarnaast nu ook in andere sectoren. Het totale bedrag voor kunst en cultuur 

bedroeg ongeveer 0,3% van de gehele stadsdeelbegroting. In stadsdelen die de 

verantwoording hadden voor buurttheaters, artotheken en dans- en muziekscholen 

lagen de budgetten aanzienlijk hoger.68 

 Er was nog steeds sprake van beperkte ambtelijke en financiële capaciteit. 

Kunst en cultuur kwam nog vaak in de knel, vanwege gebrek aan prioriteit. 

Bovendien werden andere instrumenten vaak effectiever beschouwd om de 

leefbaarheid van een buurt te vergroten, bijvoorbeeld door het planten van 

bloemperken. Zoals ook bij rijksuitgaven het geval is, waren budgetten voor kunst 

en cultuur erg laag ten opzichte van de gehele stadsdeelbegroting. Ondanks deze 

beperkingen heerste er over het algemeen bij de stadsdeelbestuurders tevredenheid 

over hun kunst- en cultuurbeleid.69 

 

3.7.2 Subsidies  

Sinds de decentralisatie was er een mogelijkheid voor bewoners om subsidie aan 

te vragen, maar dit was niet in alle stadsdelen bekend. Vooral instellingen, met 

name wijkopbouworganen, maken gebruik van deze mogelijkheid. In slechts vier 

van de zestien stadsdelen werden subsidies aangevraagd door werkgroepen of 

commissies. De gelden werden voornamelijk ad hoc besteed aan activiteiten op 

wijkniveau en bestemd voor eigen bewoners, waarbij nieuwe initiatieven de 

                         

67 De bereidheid van woningbouwverenigingen in Amsterdam om kunstprojecten (mee) te 
financieren verschilde nogal. Rond 1997 was vooral Het Oosten creatief op dit gebied.  
68 Enneking, Mariska en Floor Sluiter. Amsterdam gebroken stad? Een onderzoek naar het 

kunstbeleid in de stadsdelen. Amsterdam: De Badcuyp, februari 1997: p. 9-10.  
69 Enneking, 1997: p. 12.  
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voorkeur hadden.70 Subsidies als instrument voor kunst- en cultuurbeleid was dus 

nog niet ver uitgekristalliseerd.  

  

3.8 Beleidsvoering 

3.8.1 Verschillende portefeuilles  

Vlak na de decentralisatie verkeerde kunst- en cultuurbeleid op stadsdeelniveau in 

de meeste gevallen nog in een beginstadium. Geen enkele deelraad had een 

cultuurnota, wel waren er plannen deze te schrijven. Binnen de deelraden heersten 

tegenstrijdige opvattingen over kunstbeleid op stadsdeelniveau. Waar sommigen 

vonden dat kunst binnen het stadsdeel bleef, waren anderen van mening dat 

deelraden geen kunstbeleid konden voeren, omdat het een taak van de centrale 

stad was.71 Hoewel er veel ambities waren, was er nog weinig concreet beleid. 

Echter, al een paar jaar later beschikten de meeste stadsdelen over een eigen 

kunstnota. De stadsdelen die dat niet hadden werkten ofwel met deelnota’s of 

hadden plannen eind 1993 een kunstnota uit te brengen.72 De beleidsontwikkeling 

werd sterk bepaald door procedurele vraagstukken. Kernpunt was de vraag hoe 

vorm gegeven kon worden aan kunstbeleid op stadsdeelniveau. Wat betreft 

inhoudelijke beleidsontwikkeling was deze met name ad hoc en impliciet van 

aard.73  

 Na de decentralisatie vond het beleid ten aanzien van kunst en cultuur in 

de stadsdelen plaats vanuit een sociaal-culturele invalshoek, in alle 

stadsdeelbesturen was het verbonden met welzijn. Vaak was deze verbinding 

direct en viel kunst en cultuur onder de portefeuille Welzijn, soms was het 

ondergebracht in een aparte sector.  

 In sommige stadsdelen had een wethouder met welzijn in zijn portefeuille, 

ook de verantwoordelijkheid over andere sectoren. Welzijn en Onderwijs was een 

veel voorkomende combinatie, evenals Welzijn en Financiën. Door ambtelijke 

onderbezetting waren de portefeuilles vaak overvol. Zo was de wethouder van 

Slotervaart-Overtoomse Veld verantwoordelijk voor Welzijn, Onderwijs, Sport, 

Kunst, Participatie en Juridische Zaken. De wethouder van Buitenveldert had 
                         

70 Elshout, 1991: p. 37-39.  
71 Elshout, 1991: p. 26-27.  
72 Van Hemel, 1993: p. 3.  
73 Enneking, 1997: p. 20.  
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Welzijn, Onderwijs, Maatschappelijk Werk, Ouderen, Kunst en Cultuur, Sport, 

Recreatie en Stadsdeelwerken in zijn portefeuille. Alleen stadsdeel Noord had een 

aparte ambtenaar voor kunst, cultuur en wijkopbouworganen.  

 Een ander gevolg van de ambtelijke onderbezetting was dat kunst zich niet 

snel als een probleem aandiende en daardoor niet veel prioriteit kreeg. Er was wel 

een verschil in ambtelijke capaciteit tussen de tien nieuwe en de zes reeds langer 

bestaande stadsdelen. Volgens de wethouder van Zuid, mevrouw R. Weeda, zaten 

de nieuwe deelraden op een bestaansminimum, waardoor ze slechts puur een 

beheerstaak hadden.74 

 Gaandeweg ontwikkelden stadsdelen zowel ambtelijke als politieke 

aandacht voor het eigen kunstbeleid. Met ambtelijke capaciteit werd formulering 

en uitvoering gerealiseerd. In 1993 betrof dit in alle stadsdelen een (deeltijd-) 

ambtenaar welzijn. De Pijp, Westerpark en Noord hadden een aparte ambtenaar 

kunst. Voor kunstinhoudelijke advisering en organisatorische bemiddeling 

maakten de meeste stadsdelen gebruik van centrale voorzieningen zoals Stichting 

JAM, Stichting Kunstzinnige Vorming Amsterdam en werkgroepen van de 

Commissie Beeldende Kunstopdrachten.75  

 In 1997 viel kunst- en cultuurbeleid naast de sectoren Welzijn, Onderwijs 

en Financiën ook in Wonen en Werken (kunst in de openbare ruimte). Ondanks 

samenwerking tussen de sectoren, ontbrak het volgens de heer Tijmen van 

Grootheest, destijds directeur van het Amsterdams Fonds voor de Kunst, “nogal 

eens aan coördinatie tussen de betreffende afdelingen”76. Een opvallende 

ontwikkeling ten opzichte van 1993 was dat veertien van de zestien stadsdelen nu 

een beleidsambtenaar hadden die belast was met kunst en cultuur. Dit was in zeer 

beperkte mate, variërend van drie tot zes uur per week. Noord en Zuid vormden 

hierop een uitzondering, daar werd respectievelijk twaalf en zestien uur per week 

aan kunst en cultuur besteed. Voor afzonderlijke projecten als een atelierroute 

werden vaak tijdelijke krachten aangetrokken.  

 Na ruim vijf jaar decentraal kunst- en cultuurbeleid was er dus nog steeds 

gebrek aan ambtelijke capaciteit. Wat wel veranderd was, was dat veel stadsdelen 

                         

74 Elshout, 1991: p. 25-26.  
75 Van Hemel, 1993: p. 8.  
76 Enneking, 1997: p. 8.  
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nu beschikten over aparte werkgroepen of commissies. Deze waren in het leven 

geroepen voor de opzet, begeleiding, beoordeling van en advisering over met 

name projecten met openbare kunstwerken.77 

 Eind jaren negentig speelden procedurele aspecten nauwelijks nog een rol. 

Het kunst- en cultuurbeleid van de stadsdelen was verder uitgekristalliseerd. Bijna 

alle stadsdelen hadden een visie op kunst- en cultuurbeleid. In tien van de zestien 

stadsdelen resulteerde dit in een nota of notitie, de overige zes stadsdelen 

verwerkten hun voornemens in een deelnotitie.   

 De nota’s functioneerden in eerste instantie als legitimering voor het kunst- 

en cultuurbeleid, het creëerde draagvlak voor het beleidsveld. Daarnaast hadden 

ze een inventariserend karakter, ze informeerden bewoners, verenigingen en 

instellingen over subsidieprocedures en kunst- en culturele activiteiten in het 

stadsdeel. Er werden veel uitspraken en beleidstermen overgenomen uit 

kunstnota’s van de centrale stad en het rijk, een reden hiervoor was waarschijnlijk 

dat hierbij aansluiting gezocht werd. Er werd voornamelijk bestaand beleid 

uitgevoerd, van nieuw beleid was weinig sprake. Ook van een structureel kunst- 

en cultuurbeleid was geen sprake, ondanks de ambities hiervoor.78 

 

3.8.2 De rol van het stadsdeel  

Stadsdelen gaven uiting aan kunst- en cultuurbeleid door drie rollen op zich te 

nemen. Ten eerste was het beleid voorwaarde scheppend. De stadsdeelbevolking 

werd een kader geboden waarbinnen men initiatieven kon aandragen, zoals het 

indienen van voorstellen en het aanvragen van subsidie. Daarnaast werden 

accommodaties en voorzieningen in stand gehouden en werden kunstenaars 

voorzien van atelier- en expositieruimtes. Ten tweede traden stadsdelen vaak 

initiërend op. Dit betekende dat ze bij het tot stand komen van culturele projecten 

een makelaarsrol vervulden. Ze brachten partners bij elkaar om iets te realiseren 

en adviseerden subsidieaanvragers. Deze rol kon ook als regisseursrol omschreven 

worden. Tot slot organiseerden beleidsambtenaren zelf ook culturele activiteiten, 

zoals kunstroutes. Hiermee wilde men aanzet geven tot een structurele vorm.79
 

                         

77 Enneking, 1997: p. 8-9. 
78 Enneking, 1997: p. 20-21.  
79 Enneking, 1997: p. 19.  
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3.8.3 Knelpunten 

Een aantal jaar na de decentralisatie bleken een aantal knelpunten herhaaldelijk 

terug te komen in de kunstnota’s van de stadsdelen. Deze waren terug te voeren 

op onduidelijkheden over de reikwijdte van kunstbeleid op stadsdeelniveau. Dit 

kwam onder andere doordat de centrale stad (nog) geen uitspraken gedaan had 

over de verwachtingen van kunstbeleid op stadsdeelniveau, over de taakverdeling 

tussen de centrale stad en de stadsdelen en over de taakverdeling tussen de 

stadsdelen onderling. Ook hadden stadsdelen door de vermenging van 

welzijnsdoelstellingen en kunstbeleiddoelstellingen te maken met enerzijds de 

veronderstelde behoefte van bewoners aan kleinschalige, vaak sociaalculturele 

activiteiten op wijkniveau en anderzijds de ambities van groepen professionele 

kunstenaars en liefhebbers. Deze laatste vroegen om kunstinhoudelijke criteria 

voor beoordeling van subsidieaanvragen, maar voor de stadsdelen golden andere 

normen.80 

  

3.9 Beleidsthema´s 

Na de decentralisatie waren twee thema’s bepalend in het geformuleerde 

kunstbeleid. De belangrijkste was de bevolkingssamenstelling, de veronderstelde 

behoefte van de bewoners vormde in het algemeen het uitgangspunt voor het 

kunstbeleid op stadsdeelniveau. Het beleid was voornamelijk gericht op de 

bewoners die verondersteld werden niet deel te nemen aan kunstactiviteiten, zoals 

jongeren en allochtonen. Het tweede thema dat richting gaf bestond uit de, vaak 

min of meer toevallig aanwezige, accommodaties en voorzieningen in de 

stadsdelen.81 

 Een aantal jaar na de decentralisatie hadden de kunstnota’s van de 

stadsdelen voornamelijk een inventariserend karakter, waarbij vijf 

aandachtsvelden de meeste aandacht kregen: beeldende kunst, culturele 

wijkactiviteiten, kunsteducatie, multicultureel beleid en accommodaties. De 

aandacht voor beeldende kunst in de openbare ruimte was het gevolg van de 

overheveling van de gelden en de percentageregelingen. Enkele stadsdelen 

beoogden een structurele voorziening voor aanschaf en onderhoud van 

                         

80 Van Hemel, 1993: p. 9.  
81 Van Hemel, 1993: p. 3-4.  
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kunstwerken in de openbare (stadsdeel)ruimte in de vorm van fondsen.82 Culturele 

activiteiten in de wijken vonden voornamelijk plaats op scholen en in buurtcentra.  

 Multiculturaliteit was een belangrijk subsidiecriterium voor stadsdelen, het 

betrekken van allochtonen in het kunstparticipatiebeleid werd na de decentralisatie 

dan ook een nieuw beleidsterrein. De stadsdeelbesturen voerden echter geen 

kunstinhoudelijk beleid ten aanzien van allochtonen, noch was er sprake van een 

kunstinhoudelijke visie. Het ging met name om een sociaal-cultureel beleid, 

kunstuitingen van allochtonen hadden voornamelijk een maatschappelijke 

waarde.83 Gaandeweg de jaren werd er op stadsdeelniveau steeds meer rekening 

gehouden met de veranderende bevolkingssamenstelling van Amsterdam. In 

stadsdelen met veel allochtone bewoners vormden deze bewoners één van de 

doelgroepen van het algehele beleid, maar in het bijzonder in het sociaal-cultureel 

en kunsteducatieve beleid. Dit kwam tot uiting in het bevorderen van activiteiten 

met een multicultureel en sociaalcultureel karakter, zoals multiculturele festivals 

en vieringen van feesten uit diverse culturen.  

 Kunst en cultuur ván allochtonen kreeg pas de laatste jaren van de 

twintigste eeuw aandacht. Het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) 

benadrukte deze achterstandssituatie in de discussienota Opa is dood: “Er zijn 

meer Turkse bakkers dan Turkse beeldhouwers, Chinese restaurants vormen al 

decennia een beeldbepalend onderdeel van het Amsterdamse uitgaansleven, maar 

dat geldt niet voor Chinese toneelspelers, dansers of dirigenten.”84 Het AFK wilde 

een bijdrage leveren aan verbetering van de situatie, waarbij de nadruk moest 

liggen op de rijkdom en veelzijdigheid die in de stad aanwezig was. Onderzoekers 

Enneking en Sluiter zagen hier mogelijkheden voor de stadsdelen, omdat zij dicht 

bij de bevolking stonden. Anno 1997 stond dit beleid voor kunst ván allochtonen 

echter nog in de kinderschoenen, in slechts drie kunstnotities werd hieraan 

specifiek aandacht besteed.85 

 

 

                         

82 Van Hemel, 1993: p. 5.  
83 Van Hemel, 1993: p. 7-8.  
84 Amsterdams Fonds voor de Kunst. Opa is dood. Een transculturele optiek op de Amsterdamse 

kunsten. Discussienota. Amsterdam: Amsterdams Fonds voor de Kunst, 1996: p. 7. 
85 Enneking, 1997: p. 29-30.  
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3.10 Legitimaties, doelgroepen, doelstellingen en instrumenten  

3.10.1 Legitimaties: Waarom? 

In Amsterdam werd op stadsdeelniveau veel waarde gehecht aan de positieve 

maatschappelijke effecten van kunst: om integratie te bevorderen, voor de eigen 

bewoners. Ook wilden de stadsdeelbestuurders de bewoners met kunst in 

aanraking brengen.  

 Kunst, met name beeldende kunst, werd door de stadsdeelbestuurders 

gezien als een luxe. Daarom wilden ze de bewoners de mogelijkheden bieden deze 

merits goods86 te consumeren en deel te nemen aan culturele activiteiten. Festivals 

kregen veel prioriteit, vooral in stadsdelen met een multiculturele samenstelling. 

Een goedlopend festival of een beeldende kunstwerk in het stadsdeel gaf de 

deelraad een mooie kans om zich te profileren, zowel extern als naar de bewoners 

toe.87 

 In 1993 was de leefbaarheid van het stadsdeel de belangrijkste legitimatie 

voor het voeren van kunstbeleid op stadsdeelniveau. De stadsdeelbesturen zagen 

daarin een taak weggelegd voor kunst en cultuur, een legitimatie met een 

instrumentele waarde. De communicatieve waarde, de integratiefunctie en de 

buurtgerichte uitstraling van kunstactiviteiten werden belangrijk geacht. Het 

kunstbeleid was grotendeels gebaseerd op een sociaal-culturele, maatschappelijke 

visie. Daarmee werden de specifieke kwaliteiten van kunst echter nogal eens 

ondergeschikt gemaakt aan sociaal-culturele doeleinden, de welzijnsgedachte en 

de buurtgerichtheid overheersten. De stadsdelen voerden, net als vlak na de 

decentralisatie, een kunstbeleid ter aanvulling op het kunstbeleid van de centrale 

stad, de verschillen met het stedelijk kunstbeleid werden dan ook nauwelijks 

expliciet gemaakt. Waar in de nota’s sprake was van kunstinhoudelijke 

uitgangspunten leken deze overgenomen van de centrale stad. Zowel in de nota’s 

van de centrale stad als in die van de stadsdelen miste een duidelijk visie op de 

specifieke mogelijkheden voor kunstbeleid op stadsdeelniveau.88 Een intrinsieke 

                         

86 Merit goods zijn goederen waarvan de overheid vindt dat de maatschappij ze onderwaardeert en 
dat de consumptie ervan moet worden gestimuleerd. Merit goods worden ook wel bemoeigoederen 
genoemd.  
87 Elshout, 1991: p. 71.  
88 Van Hemel, 1993: p. 3-4.  
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waarde lijkt op stadsdeelniveau niet of beperkt aanwezig, evenals een 

economische legitimatie.  

 

3.10.2 Doelgroepen: Voor wie? 

De deelraden waren van mening dat niets aan de burgers opgelegd moest worden, 

maar dat er ingesprongen moest worden op hun verlangens en dat hun initiatieven 

gestimuleerd moesten worden. Volgens de deelraadbestuurders konden 

stadsdelen, beter dan de centrale stad, anticiperen op wensen van de bewoners. De 

ambtenaar Welzijn van stadsdeel Noord, de heer P. Roemer, omschreef de taak 

van de stadsdeelraad als volgt: “Een deelraad creëert randvoorwaarden en besluit 

na belangenafweging.”89 Deze randvoorwaarden waren afhankelijk van de vraag 

van de bewoners, waar tevens het initiatief lag. Deelraden kónden bovendien niet 

meer doen, wegens gebrek aan financiële middelen.  

 Sinds het ontstaan van de stadsdelen waren stadsdeelbewoners de primaire 

doelgroep in kunst- en cultuurbeleid op stadsdeelniveau. Een deel van de 

stadsdelen nam de vraag als uitgangspunt, de behoefte vanuit de bewoners, een 

ander juist het aanbod. Dit was afhankelijk van de aanwezigheid van gevestigde 

kunsten ofwel professionele kunst of stedelijke instellingen.90 Voor het gevoerde 

beleid werden twee uitersten in benadering gehanteerd. Enerzijds werd het beleid 

afgestemd op de vraag van de stadsdeelbevolking, waarbij het ging om het 

subsidiëren van initiatieven. Bij weinig initiatief was er dus sprake van weinig 

realisatie. Anderzijds wilden de stadsdelen, in het kader van kunstparticipatie en 

kunstspreiding, de bevolking confronteren en kennis laten maken met kunst- en 

cultuuruitingen. De verander(en)de bevolkingssamenstelling werd hierbij in acht 

genomen. Jongeren en allochtonen waren prioriteitsgroepen. Gaandeweg 

ontwikkelden ook kunstenaars zich als doelgroep.91 

 

3.10.3 Doelstellingen: Voor wat? 

Uit de vastgestelde beleidsthema’s zoals besproken in paragraaf 3.9 kwamen de 

algemene doelstellingen voort. Dit betroffen instandhouding (van accommodaties) 

                         

89 Elshout, 1991: p. 27.  
90 Elshout, 1991: p. 28.  
91 Enneking, 1997: p. 15-16.  
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en het bevorderen van participatie. Stadsdelen hechtten veel waarde aan de 

maatschappelijke functie van kunst. Kunst als integratiemiddel, kunst voor de 

eigen bewoners.92 De meest belangrijke functie was sociaal-cultureel van aard. 

Sleutelwoorden waren: kunst als middel tot ontmoeting en contacten, grotere 

betrokkenheid van de bewoners, kunst om mensen en culturen tot elkaar te 

brengen en prettiger wonen. Daarnaast had kunst een prestigefunctie. Een aantal 

stadsdelen wilde zich profileren of wilde de bewoners laten zien dat de deelraad 

daadwerkelijk iets deed. Een aantal stadsdelen had geen duidelijk doelstellingen 

ten aanzien van hun kunstbeleid.93 

 Het doel van kunstspreiding was “bewoners met kunst in aanraking te 

brengen”94. Daarbij waren kunsteducatie en beeldende kunst de voornaamste 

middelen. Bij gebrek aan voldoende accommodatie en financiële middelen voor 

een professioneel aanbod van podiumkunsten, zagen deelraden dit als taak van de 

centrale stad. 

 Zoals in paragraaf 3.7 is besproken, werd na de decentralisatie een speciaal 

budget voor kunstspreiding overgeheveld naar de stadsdeelraden. Reeds in 1970 

stond dit op de begroting met als titel Culturele activiteiten in de wijken. 

Geleidelijk aan werd via wijkcentra steeds vaker subsidie aangevraagd. “Het 

Amsterdamse stadsbestuur ging ervan uit dat de sociaal-culturele werkgroepen 

van de wijkopbouworganen het meest geëigende ‘voertuig’ voor de spreiding van 

kunst was.”95  

 Het spreidingsbudget voor kunst in de wijken was één van de weinige 

overgehevelde gelden voor kunst. Hierdoor vormde dit voor de 

stadsdeelbestuurders de basis en stimulans voor het voeren van een eigen 

kunstbeleid. Stichting JAM kreeg hiermee ook een grotere rol toebedeeld in 

kunstbeleid op stadsdeelniveau. Deze samenwerking leek volgens onderzoekers 

Elshout en Van Hemel tevens de oplossing voor een bij veel stadsdelen aanwezig 

probleem. Door de decentralisatie van de spreidingsgelden voelden de 

stadsdeelraden zich namelijk verantwoordelijk voor het voeren van een eigen 

                         

92 Elshout, 1991: p. 24.  
93 Elshout, 1991: p. 29.  
94 Elshout, 1991: p. 54.  
95 Amsterdamse Kunstraad. Spreiding in de groei. Ongepubliceerde conceptnota. Amsterdam: 
Amsterdamse Kunstraad, 1983: p. 34.  
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kunstbeleid, maar ze misten de deskundigheid en middelen om zelf een actieve, 

uitvoerende rol op zich te kunnen nemen. JAM bezat deze deskundigheid wel, 

zowel op het gebied van administratieve en technische zaken als de beoordeling 

van sociaal-culturele activiteiten. Uit een interviewronde in april 1991 bleek 

echter dat een aantal wethouders nog onbekend was met de mogelijkheden van de 

stichting. Andere stadsdelen waren van mening dat het aanbod van JAM (nog) 

niet voldoende wijkgericht was en pleitten voor een afstemming van het aanbod 

op de behoefte van een specifiek stadsdeel. Zij zagen tevens als nadeel dat JAM 

alleen sociaal-cultureel gericht was.96 Ook wilden ze dat de functie die de 

wijkopbouworganen hadden op gebied van kunst, bij de deelraad kwam te liggen. 

De meeste wethouders wilden een directere bemoeienis van de uitgaven van de 

gelden bestemd voor kunst. De decentralisatie zorgde voor meer transparantie, 

activiteiten van wijkopbouworganen konden nu beter gecontroleerd worden.97 

Kunsteducatie werd door stadsdeelbesturen gezien als het middel bij uitstek om 

kunstspreiding te bevorderen.98  

 Anno 1997 waren versterking van de sociale samenhang en het vergroten 

van de leefbaarheid in de buurt de belangrijkste doelstellingen. De gerichtheid op 

de stadsdeelbevolking had tot gevolg dat de stadsdelen met hun kunst- en 

cultuurbeleid voornamelijk welzijnsdoelstellingen (sociaal-culturele) 

doelstellingen nastreefden.  

 Iets meer dan de helft van het aantal stadsdelen richtte het beleid tevens op 

het aanbod en de productie van kunst en cultuur, door de aanwezigheid van een 

behoorlijk aantal kunstenaars in het stadsdeel. Naast welzijnsdoelstellingen 

streefden deze stadsdelen dus ook kunstdoelstellingen na. Dit beleid kwam onder 

andere tot uiting in het faciliteren en ondersteunen van kunstenaars die in het 

stadsdeel woonden. De prioriteit die aan het criterium kwaliteit gesteld werd, was 

per stadsdeel verschillend. In stadsdelen die als enige uitgangspunt de vraag van 

de bevolking hadden, speelde kwaliteit een ondergeschikte rol. Stadsdelen die hun 

beleid ook richtten op aanbod en productie hechtten een zwaarder belang aan 

kwaliteit. Projectmatig werd kunst en cultuur ook ingezet voor andere 

                         

96 Elshout, 1991: p. 51.  
97 Elshout, 1991: p. 53-54.  
98 Enneking, 1997: p. 28.  
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beleidsdoelen, zoals het creëren van werkgelegenheid en bestrijding van 

vandalisme.99  

 Concluderend kan gesteld worden dat er na de decentralisatie een 

overkoepelende doelstelling in de stadsdelen waar te nemen was: kunst en cultuur 

als instrument.   

 

3.10.4 Instrumenten: Waarmee?  

De deelraden van de stadsdelen Westerpark, Zuid-Oost en Noord waren de enige 

die vlak na de decentralisatie duidelijke uitgangspunten en doeleinden 

formuleerden. Zo vormden in Westerpark de percentageregelingen, de artotheek 

en de evenementenpot belangrijke ingrediënten van het kunst- en cultuurbeleid. 

Het beleid van Zuid-Oost was meer gericht op accommodaties. Speerpunten 

waren de bibliotheek, de muziekschool, de artotheek en nieuwbouw voor 

amateurkunst. Naast het stimuleren van initiatieven uit de wijk en het besteden 

van de over de deelraden versleutelde budgetten, hadden de wethouders de taak op 

zich genomen de percentageregelingen uit te voeren, kunst te stimuleren op 

scholen en, indien aanwezig, de artotheek te activeren.100  

 Uit een interviewronde in 1997 bleek dat er uiteenlopende antwoorden 

kwamen op de vraag waarmee wat de belangrijkste taken van de deelraad waren. 

Indien een stadsdeel de verantwoordelijkheid had over een buurttheater of 

artotheek werd de zorg hiervoor als voornaamste taak beschouwd. Daarnaast 

werden genoemd: kunsteducatie, kunstspreiding, beeldende kunst in de openbare 

ruimte, de percentageregelingen, kunstroutes, zorg voor kunstenaars en 

amateurkunst.101  

 Waar in 1993 beeldende kunst in de openbare ruimte een belangrijk 

instrument vormde, werd in 1997 aan andere kunst- en cultuuruitingen meer 

aandacht besteed, met name podiumkunsten en kunsteducatie. Opvallend was dat 

het beleid van de stadsdelen onderling erg verschilde. Verklarende factoren 

hiervoor waren de bevolkingssamenstelling, de grootte en de geografische ligging 

                         

99 Enneking, 1997: p. 16-18.  
100 Elshout, 1991: p. 27.  
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(de afstand tot de binnenstad) van het stadsdeel, de aanwezige voorzieningen en 

het culturele klimaat.102 

 

Accommodaties 

Met de decentralisatie werd de verantwoordelijkheid over het beheer en in stand 

houden van accommodaties aan de stadsdelen overgedragen. Onder 

accommodaties vielen buurttheaters, artotheken, bibliotheken en muziekscholen. 

Stadsdeelbestuurders wilden bewoners mogelijkheden bieden actief dan wel 

passief deel te nemen aan sociaal-culturele activiteiten, waarbij ze uitgingen van 

de bestaande voorzieningen: de in het eigen stadsdeel aanwezige accommodaties. 

De stadsdelen die geen accommodaties tot hun beschikking hadden, maakten voor 

sociaal-culturele activiteiten gebruik van de faciliteiten van welzijnsinstellingen, 

zoals buurthuizen, jongerencentra, bejaardentehuizen en kerken. Stadsdeel Zuid 

was als centrum van de gevestigde kunst één van de drie stadsdelen die 

accommodaties had die onder verantwoordelijkheid van de centrale stad vielen, 

onder andere het Stedelijk Museum, het Rijksmuseum en het Concertgebouw. Het 

uitzonderlijke van Zuid was dat álle accommodaties door de centrale stad of het 

rijk gefinancierd werden, de deelraad financierde geen enkele accommodatie. De 

decentralisatie zorgde ervoor dat negen van de zestien stadsdelen de 

verantwoordelijkheid kregen voor accommodaties die voorheen onder de centrale 

stad vielen. De aanwezigheid van accommodaties met een wijkoverschrijdende 

uitstraling werden door een aantal deelraden als een “heel belangrijke 

incentive”103 voor het kunstklimaat in eigen stadsdeel gezien. 

 Stadsdeel Noord had van 1974 tot 1991 het Cleyntheater. De ondergang 

van dit theater werd in discussies in de Amsterdamse politiek vaak gebruikt als 

argument dat stadsdelen geen kunstbeleid konden voeren. Het stadsdeel was zelf 

echter van mening dat dankzij de deelraad de accommodatie langer kon bestaan 

en daarmee meer kon betekenen voor het culturele leven in Noord.104  

 Artotheken werden beschouwd als een belangrijke culturele voorziening 

met een wijkoverstijgende, stedelijke functie. Het bood een stadsdeel de 

                         

102 Enneking, 1997: 22.  
103 Elshout, 1991: p. 44.  
104 Elshout, 1991: p. 43-44.  
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mogelijkheid zich te profileren en het kon ermee inspelen op de betrokkenheid 

van de bewoners.105 Artotheken, aanwezig in vijf stadsdelen (Westerpark, Oost, 

Zuid-Oost, Osdorp en Noord), vormden vóór de decentralisatie onderdeel van het 

beeldende kunstbeleid van de gemeente. Beleidsmatig hechtten de 

stadsdeelbestuurders vooral waarde aan de buurtgerichte functie van artotheken. 

In de nota van Westerpark werd dit verwoord als “het overbruggen van de afstand 

tussen de buurtbewoners en de beeldende kunsten”106. Daarvoor kregen de 

artotheken ook de taak sociaal-culturele activiteiten te organiseren voor de 

(multiculturele) bewoners.107 

 In 1993 waren de belangrijkste accommodaties de artotheken in Noord, 

Oost, Osdorp, Westerpark en Zuid-Oost en enkele theaters. De betrokken 

stadsdelen ondersteunden sommige van deze instellingen op structurele basis, 

andere op incidentele basis. De Meervaart was de enige accommodatie die door 

enkele stadsdelen samen beheerd werd. Het stadsdeelbeleid ten aanzien van 

accommodaties liet een tweedeling zien. Enerzijds werd, zowel bij artotheken als 

bij theaters, de sociaalculturele en laagdrempelige functie benadrukt, anderzijds de 

podiumfunctie voor amateur- en/of (semi-)professioneel theater. De eerste functie 

leverde nogal eens problemen op. Zo streefde de Meervaart er bijvoorbeeld naar 

om als professionele culturele instelling ondersteuning te leveren aan 

kleinschalige activiteiten op wijkniveau, maar bewoners ervoeren de instelling als 

een “cultuurmammoet” die “teveel een stempel lijkt te drukken op hun 

initiatieven”108 Wat betreft de tweede functie bleken buurttheaters meestal “geen 

haarden […] van geestdriftige liefhebberskunst, maar eerder broedplaatsen van 

waaruit men de sprong naar de ‘echte’ kunst wil maken.”109 Participatie van 

bewoners, door veel stadsdeelbestuurders gewenst, kreeg bij dit streven geen hoge 

prioriteit.110 

                         

105 Elshout 1991: p. 45.  
106 Stadsdeel Westerpark. Concept beleidsnota Kunst en Cultuur Westerpark. Amsterdam: 
Stadsdeel Westerpark, april 1993.  
107 Van Hemel, 1993: p. 6. 
108 Stadsdeel Osdorp. Notitie Kunstbeleid Stadsdeel Osdorp in hoofdlijnen. Amsterdam: Stadsdeel 
Osdorp, september 1992: p. 19.  
109 Amsterdamse Kunstraad. Beleidsadvies Amateurkunst: een vervolg op het Kunstenplan. 

Amsterdam: Amsterdamse Kunstraad, juni 1993. 
110 Van Hemel, 1993: p. 8. 
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 Anno 1997 vormden de buurttheaters en artotheken nog steeds de spil én 

het knelpunt van de accommodaties. Buurttheaters boden amateur- en (nieuwe) 

professionele gezelschappen de mogelijkheid op te treden en een publiek op te 

bouwen, ze fungeerden als opstap naar de grootstedelijke podia. Ook vervulden ze 

door het laagdrempelige aanbod een belangrijke functie voor de buurt. Het bereik 

van veel theaters was niet stadsdeelgebonden maar had een uitstraling naar 

meerdere stadsdelen. Het financiële draagvlak van stadsdelen om een 

theatervoorziening in stand te houden schoot echter vaak tekort. Buurttheaters 

verkeerden daarom in moeilijke tijden en enkele werden gesloten. Volgens de 

heer Blijleven, destijds voorzitter van Overleg Kleine Theaters Amsterdam 

(OKTA) en directeur van het Ostadetheater, was de oorzaak hiervan dat 

buurttheaters op welzijnscriteria beoordeeld werden in plaats van uit 

kwaliteitsoverwegingen. Om die reden moesten ze een buurtgericht aanbod 

bieden, waardoor ze de gewilde kwaliteit niet meer waarborgden. De heer 

Blijleven en een aantal stadsdeelwethouders zagen baat in een gezamenlijke visie 

van de centrale stad en de stadsdelen wat betreft buurttheaters. 

 In 1997 beschikten nog maar twee stadsdelen over een artotheek. Dit is een 

vermindering van 20% ten opzichte van begin jaren negentig, toen vijf van de 

zestien stadsdelen over een artotheek beschikten. Drie artotheken waren gesloten, 

omdat de kosten te hoog waren voor de betreffende deelraden. Daarbij waren 

sommige wethouders van mening dat artotheken niet de doelgroep bereikte die het 

stadsdeel beoogde.111 

 

Kunsteducatie 

Vormend optreden via het onderwijs had als instrument voor kunst- en 

cultuurbeleid ook de aandacht van stadsdeelbestuurders. De muziekschool, het 

Instituut voor Kunstzinnige vorming, de artotheek en de kunstkijkuren op scholen 

werden daarvoor ingezet.112 De jaren na de decentralisatie werd kunsteducatie een 

steeds belangrijker thema en instrument in kunstbeleid op stadsdeelniveau. In 

1993 rekenden bijna alle stadsdelen kunsteducatie tot kunstbeleid. Hiermee werd 

verwacht een belangrijke doelgroep van kunstspreiding te bereiken, namelijk 
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jongeren. In de nota’s was echter niet zozeer sprake van een uitgewerkte visie op 

kunsteducatie, het betrof vooral een inventarisatie van bestaande activiteiten in het 

onderwijs. Ook ontbrak een duidelijke visie op kwaliteit en continuïteit van het 

aanbod, het ging voornamelijk om een incidentele en vrijblijvende afname van 

activiteiten.113 De activiteiten betroffen de Binnenschoolse Kunstactiviteiten, de 

Kunstschooldag en de Kijk- en Luisteruren. In 1992 verscheen het Kunstenplan 

voor de jeugd
114, waarin de gemeente een brede aanpak voorstelde van 

kunsteducatie in primair en voortgezet onderwijs. De stadsdelen zochten hierbij 

aansluiting. In de context van kunsteducatie noemden sommige stadsdelen (indien 

aanwezig) ook de bibliotheek en de muziekschool als instrument voor kunstbeleid. 

De bibliotheek vormde daarbij een voorziening voor sociaal-culturele 

activiteiten.115 

 Door de overheveling van middelen ten behoeve van muziek- en 

luisterlessen en kunstkijkuren namen stadsdeelbestuurders beslissingen over het 

aanbod van binnenschoolse activiteiten in de scholen die onder hun gezag vielen. 

De deelraden leverden een flinke financiële bijdrage aan binnen- en 

buitenschoolse activiteiten. Ook bibliotheken waren een belangrijke voorziening 

in het kader van kunsteducatie. 

 Naar aanleiding van de inhoudelijke en organisatorische versnippering van 

het beleidsterrein van kunsteducatie, veranderde in 1994 het gemeentelijk beleid 

voor kunsteducatie ingrijpend.  Het doel was een samenhangend aanbod onder een 

centrale regie te creëren. Het uitgangspunt was “een goede investering […] in een 

bestaand en toekomstig cultureel geïnteresseerd publiek”116 Kunsteducatie werd 

ingezet om de participatie van de bevolking aan kunstzinnige en culturele 

activiteiten te bevorderen en dus centraal geregeld. De stadsdelen voerden daarop 

een aanvullend beleid, met als doel actieve (amateurkunst) en passieve participatie 

te bevorderen. Stadsdeelbestuurders beschouwden kunsteducatie als het middel bij 

uitstek om kunstspreiding te bevorderen. Een van de wethouders was van mening 

                         

113 Van Hemel, 1993: p. 17.  
114 Gemeente Amsterdam, Afdeling Kunstzaken. Notitie Kunstenplan voor de Jeugd. Amsterdam: 
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115 Van Hemel, 1993: p. 7.  
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Amsterdam, 1996: p. 45.  
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dat stadsdelen een meer vraaggericht beleid voerden, terwijl het beleid van de 

centrale stad eerder aanbodgericht was. Deze onduidelijk taakverdeling tussen de 

centrale stad en de stadsdelen, de enige nog resterende onduidelijkheid, diende 

verhelderd te worden.117 

 

Beeldende kunst en percentageregelingen 

Beeldende kunst werd gezien als hét middel om maatschappelijke effecten van 

kunst te kunnen realiseren, mede omdat er voor de podiumkunsten niet voldoende 

accommodaties en financiële middelen waren.118 De verantwoordelijkheden en 

bevoegdheden voor beeldende kunst bleven voor het overgrote deel onder het 

beheer van de centrale stad. Dit gold met name voor alle stedelijke voorzieningen 

op het gebied van beeldende kunst en voor individuele subsidies aan kunstenaars. 

Wel had de binnengemeentelijke decentralisatie aanzienlijke gevolgen voor het 

opdrachtenbeleid op het gebied van beeldende kunst.  

 Al in de jaren twintig werden bij de uitvoering van openbare werken en de 

bouw van gemeentelijke gebouwen bedragen bestemd voort de toepassing van 

beeldende kunst via opdrachten aan beeldend kunstenaars. Vóór de decentralisatie 

werden de gemeentelijke opdrachten op het gebied van beeldende kunst door de 

centrale stad gefinancierd uit verschillende bronnen.119  

 In het kader van de binnengemeentelijke decentralisatie waren de taken en 

bevoegdheden ten aanzien van de nieuwbouw van gemeentelijke gebouwen, de 

stadsuitbreiding, de stadsvernieuwing en van de daarop betrekking hebbende 

percentageregelingen beeldende kunst overgedragen aan de stadsdelen. De 

stadsdelen kregen de bevoegdheid deze percentageregelingen uit te voeren, maar 

waren daartoe niet verplicht. Ook de post Decoratieve voorzieningen werd over de 

zestien stadsdelen versleuteld. Het bestuur van de centrale stad had daarmee geen 

directe bemoeienis meer met de toepassing van deze regelingen. De posten 

                         

117 Enneking, 1997: p. 27-28.  
118 Elshout, 1991: p. 71.  
119 Het betrof de volgende bronnen: De 2%-regeling, de %-regeling stadsuitbreiding, de %-
regeling stadsvernieuwing, het begrotingsvolgnummer Opdrachten aankopen, de post Decoratieve 

voorzieningen (later Fonds Kunst en Woningbouw) en de posten Kleinschalige opdrachten en 
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Opdrachten en aankopen, Kleinschalige opdrachten, Kunst en architectuur en de 

2%-regeling werden niet gedecentraliseerd.  

 Enkele kunstbudgetten werden overgeheveld via het Stadsdeelfonds en 

(voor de beeldende kunst bij woningbouw) het Stadsvernieuwingsfonds. Over een 

taakverdeling tussen de centrale stad en de stadsdelen was echter nooit onderling 

overleg gevoerd, dat onder meer leidde tot verwarring over de 

percentageregelingen. De deelraden mochten plotseling zelf de regeling uitvoeren, 

maar ze beschikten wederom niet over de ambtelijke, financiële, technische en 

artistieke kennis en vaardigheden.120 

 De percentageregelingen vormden een belangrijke onderdeel van het 

opdrachtenbeleid van beeldende kunst. Het was erop gericht de productie van 

beeldende kunst (van een zo hoog mogelijk kwalitatief niveau) te stimuleren, de 

beeldend kunstenaars de (financiële) mogelijkheden te verschaffen hun creatieve 

arbeid voort te zetten en de mogelijkheden van de bevolking om in beeldende 

kunst te participeren te vergroten. Kunst kreeg een plaats in de directe 

leefomgeving van Amsterdammers.121 Voor de artistieke en technische advisering 

over de opdrachten werd in 1971 een aparte adviesstructuur in het leven geroepen: 

de Commissie van Advies voor de Beeldende Kunst. 122  

 Door de rompslomp van de te volgen procedures ontstonden er in de loop 

der jaren herhaaldelijk achterstanden in de toepassing van de 

percentageregelingen. Daarnaast had de binnengemeentelijke decentralisatie 

andere grote gevolgen. Stadsdelen kregen bij hun installatie de bevoegdheid de 

percentageregelingen te hanteren, maar het was niet verplicht. In de programma-

akkoorden van deelraden werden alleen algemene opmerkingen gemaakt over 

kunst, er stond niet hoe de aandacht besteed diende te worden. Ook heerste er 

onduidelijkheid over de financiering bij de toepassing van de 

                         

120 Elshout, 1991: p. 57-58.  
121 Er waren drie soorten percentageregelingen te onderscheiden. Ten eerste de 2%-regelingen, 
daterend uit 1949. Bij het ontwerpen van bouwplannen voor gemeentelijke openbare gebouwen 
werd in de begroting van de bouwsom 2% gereserveerd voor de toepassing van kunstwerken.  
Daarnaast was er de %-regeling stadsuitbreiding uit 1966. Van de aanlegkredieten van de 
Amsterdamse tuinsteden mocht een half procent besteed worden voor het aanbrengen van 
kunstwerken die een functioneel onderdeel vormden van stedelijke ruimten. Tot slot bestonden de 
%-regeling voor de binnenstad en de negentiende-eeuwse wijken uit 1982: kredieten voor 
sanering, reconstructie of rehabilitatie van de binnenstad en de vooroorlogse wijken 
122 Elshout, 1991: p. 59.  
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percentageregelingen. Zowel ambtenaren en wethouders van de stadsdelen als 

ambtenaren van de centrale stad waren vaak niet of onvolledig op de hoogte.  

 In 1991 bleek uit onderzoek en interviews dat vier van de zestien deelraden 

de percentageregelingen consequent hanteerden en vastgelegd hadden in een 

nota.123 Over het algemeen vonden de stadsdeelbestuurders het een goede zaak dat 

de percentageregelingen gedecentraliseerd waren, deels omdat deze al 

plaatsgebonden uitgevoerd werden. Ze waren tevens van mening bewoners 

positief te kunnen stemmen door beeldende kunst, maar zowel op centraal niveau 

als op stadsdeelniveau leefde ook de vrees dat inspraak van burgers ten koste ging 

van de kwaliteit van een kunstwerk.124 

 Beeldende kunst werd ook gebruikt in expositieruimtes in het eigen 

stadsdeelkantoor, om op die manier de culturele uitstraling van het eigen stadsdeel 

en de mogelijkheden voor de kunstenaars uit het stadsdeel te bepalen. Daarnaast 

gebruikten stadsdelen beeldende kunst in de openbare ruimte voor zogenaamde 

beeldenroutes, soms resulterend in brochures die via het stadsdeelkantoor 

verspreid werden.125 

 Anno 1997 vormde beeldende kunst nog steeds een groot aandeel in kunst- 

en cultuurbeleid op stadsdeelniveau. Het beeldende kunstbeleid had voornamelijk 

betrekking op beeldende kunst in de openbare ruimte: het toepassen van de 

percentageregelingen en het plaatsen van kunstwerken in de openbare ruimte. ook 

vormden de percentageregelingen nog steeds een belangrijk onderdeel van het 

opdrachtenbeleid. Bijna alle stadsdelen pasten de regeling toe. Daarnaast werden 

er steeds meer kunst- of atelierroutes georganiseerd.126 

 

Festivals, manifestaties en kunstroutes 

Aan festivals hechtten stadsdeelraden veel waarde, met name in stadsdelen met 

een multiculturele bevolkingssamenstelling. Stadsdeel Zuid-Oost voerde zelfs een 

eigen festivalbeleid, met Kwakoe als vlaggenschip.127 Stadsdeelbestuurders zagen 

mogelijkheden in manifestaties en festivals vanwege de buurtgerichtheid, 

                         

123 Namelijk stadsdeel Noord, De Pijp, Oost en Westerpark.  
124 Elshout, 1991: p. 61-62.  
125 Van Hemel, 1993: p. 6.  
126 Enneking, 1997: p. 22-23.  
127 Elshout, 1991: p. 46.  
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laagdrempeligheid en multiculturaliteit. Aan de evenementen werd een sociaal-

culturele waarde toegekend.128 Naast manifestaties werden ook kunst- en 

atelierroutes door de beleidsmakers gezien als een geschikt middel om de 

participatie te verhogen.129 

 

3.11 De ontwikkeling  

Sinds de decentralisatie hielden de stadsdeelbestuurders zich vooral bezig met de 

organisatorische aspecten van kunst in de wijken. Inhoudelijke discussies over de 

kwaliteit en de samenstelling van het kunstaanbod, die in de kunstpolitiek van de 

centrale stad veel aandacht kregen, werden op stadsdeelniveau amper gevoerd.  

 De komst van de stadsdeelraad leidde tot een verandering in de functie van 

de wijkopbouworganen. Wat betreft het contact met de bevolking zagen de 

stadsdeelbestuurders nu een taak voor zichzelf weggelegd. Een nadeel van de 

komst van de deelraad werd het volgend opgemerkt: “Het kader van de 

wijkopbouworganen vormde een netwerk. De noodzaak om elkaar op te zoeken is 

na de decentralisatie minder geworden. Het buurtgevoel en de samenklontering 

van actieve mensen uit de buurt worden daardoor ook minder.”130 

 De taakafbakening tussen centrale stad en stadsdelen was vanaf de 

oprichting van de stadsdelen zowel op technisch niveau als op cultuurpolitiek 

niveau nog onvoldoende uitgekristalliseerd. Dit gold ook voor de taakafbakening 

tussen stadsdeelbesturen en wijkopbouworganen. Er moest een keuze gemaakt 

worden tussen belangenbehartiging en belangenafweging, waarbij het ernaar 

uitzag dat het laatste voor rekening van de stadsdeelbesturen kwam.131  

 In het laatste decennium van de twintigste eeuw werd de 

binnengemeentelijke decentralisatie op twee niveaus als onzorgvuldig ervaren. 

Ten eerste in technisch opzicht. Stadsdeelbestuurders klaagden over een groot 

gebrek aan informatie en deskundigheid wat betreft het toepassen van regelingen, 

de wenselijkheid en mogelijkheid om een eigen kunstbeleid te formuleren en 

inhoudelijke adviezen. Bij de discussie over de gedecentraliseerde bevoegdheden 

over kunst ging het zowel op centraal niveau als op stadsdeelniveau vooral om 
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geld. De stadsdeelraden vatten de binnengemeentelijke decentralisatie op als een 

bezuinigingsoperatie. Door gebrek aan ambtelijke capaciteit en financiële 

middelen konden de deelraden slechts functioneren als beheerders, niet als 

beleidsmakers. Ook hielden stadsdeelbestuurders zich voornamelijk bezig met de 

organisatorische aspecten van kunst in de wijken. Inhoudelijke discussies over de 

kwaliteit en de samenstelling van het kunstaanbod, die in de kunstpolitiek van de 

centrale stad veel aandacht kreeg, werd niet of nauwelijks gevoerd.132  

 Ten tweede riep de binnengemeentelijke decentralisatie in cultuurpolitiek 

opzicht verwarring op. Kunst was een taak van de centrale stad, maar door de 

bevoegdheid voor het uitvoeren van de percentageregelingen en de besteding van 

een deel van de spreidingsgelden voelden de stadsdeelbestuurders zich 

verantwoordelijk voor het voeren van een eigen kunstbeleid. De taakverdeling 

tussen de centrale stad en de stadsdelen was echter onvoldoende besproken en 

onduidelijk. Wel waren de meeste stadsdeelbestuurders het erover eens dat 

kunstbeleid op stadsdeelniveau een aanvulling moest blijven op het kunstbeleid 

van de centrale stad.133 Hoe dit vorm moest krijgen was wederom onduidelijk. Er 

waren veel ambities, maar er was nog weinig concreet beleid. Hiertoe waren wel 

plannen in de vorm van nota’s. Waar kunstbeleid zich in 1991 in de meeste 

stadsdelen nog in een pril stadium bevond, beschikten de meeste stadsdelen twee 

jaar later al over een eigen kunstnota.134 

 Kenmerkend voor het kunstbeleid van de centrale stad was dat het zich 

sinds het begin van de twintigste eeuw richtte op (inter)nationale kunst en kunst 

voor de eigen bewoners. Ondanks de decentralisatie kreeg de eerste de meeste 

aandacht, dat voor veel verwarring zorgde. Wat betreft aanbod en afname van de 

kunsten was sinds de decentralisatie nog (te) weinig veranderd. Kunst was 

centraal gebleven. Noch in hoeveelheid, noch in soort was er na de decentralisatie 

een verschil in afname van activiteiten. Door een onduidelijke taakafbakening 

vertroebelde de scheidslijn in verantwoordelijkheden.135 Wel was er veel tot stand 

gebracht op het gebied van kunstspreiding, zowel wat betreft het aanbod van kunst 

in de wijken als op scholen. Uit een interviewronde in 1997 bleek dat voor alle 
                         

132 Elshout, 1991: p. 70.  
133 Elshout, 1991: p. 71.  
134 Van Hemel: 1993: p. 3. 
135 Elshout, 1991: p. 72.  
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stadsdelen de taakverdeling tussen stadsdelen en de centrale stad inmiddels 

duidelijk was. Zes stadsdelen meenden dat de enige beperking die ze hadden een 

financiële was, maar dat ze verder alles konden doen wat ze wilden. Drie 

stadsdelen waren van mening dat de deelraden geen belangrijke taken en 

bevoegdheden overgeheveld hadden gekregen.136 

 Volgens de stadsdeelbestuurders was de taakverdeling na zeven jaar 

decentralisatie dus voldoende uitgekristalliseerd. De meningen over de 

belangrijkste taken en bevoegdheden liepen echter erg uiteen. Volgens de 

onderzoekers Enneking en Sluiter was dat te wijten aan de verschillen tussen de 

stadsdelen. 

  

“Omdat elk stadsdeel zijn beleid vooral op de buurt richt, is dit beleid dus 

afhankelijk van de aanwezige accommodaties en de 

bevolkingssamenstelling. Deze elementen zijn in geen enkel stadsdeel 

hetzelfde, met als gevolg dat de deelraad haar takenpakket hierop 

aansluit.”137 

 

De relatie tussen de centrale stad en de stadsdelen was één van de punten 

waarover de Amsterdamse Kunstraad (AKr) zich vanaf het begin van de 

decentralisatie zorgden maakte. In 1992 al maakte de AKr de gemeente erop attent 

dat er situatie dreigde te ontstaan waarbij er “een lappendeken aan voorzieningen 

en regelingen ontstaat in de diverse stadsdelen, wisselend gericht op de eigen 

bewoners of de eigen kunstenaars, soms vergezeld van een bredere ambitie”138. 

Vier jaar later, in het advies voor het Kunstenplan 1997-2000, kwam de 

versnippering weer aan bod. Dit keer werd de term Gebroken stad gebruikt om het 

gebrek aan samenhang te symboliseren. De stadsdeelbestuurders erkenden dit 

gebrek, maar het merendeel betwijfelde of dat bezwaarlijk was. Op het terrein van 

beeldende kunst en kunsteducatie was er wel sprake van samenwerking tussen de 

centrale stad en de stadsdelen.  

                         

136 Enneking, 1997: p. 12-14.  
137 Enneking, 1997: p. 13.  
138 Commissie Kunstenplan Amsterdamse Kunstraad. Eindadvies Amsterdams Kunstenplan. 

Amsterdam: maart 1992: p. 11. 
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 Een laatste opvallend feit was dat stadsdelen nauwelijks op de hoogte 

waren van elkaars kunst- en cultuurbeleid. Informatie over ontwikkelingen in 

andere stadsdelen werd voornamelijk via de media vernomen. Ook was er weinig 

sprake van samenwerking tussen stadsdelen. Uitzondering hierop was De 

Meervaart, die gesubsidieerd werd door Osdorp, Geuzenveld-Slotermeer en 

Slotervaart-Overtoomse Veld. Er leek sprake van de situatie waarvoor de 

Amsterdamse Kunstraad in juli 1991 waarschuwde: “Voorkomen moet worden 

dat er een soort dorpspolitiek gevoerd gaat worden, inclusief vormen van 

bescherming van toevallig in de buurt gevestigde groepen en kunstenaars. Dat 

heeft niets meer met grootstedelijk kunstbeleid te maken.”139 Wethouders en 

ambtenaren van de stadsdelen waren echter een andere mening aangedaan. 

Behoefte aan samenwerking was er niet, uit angst een gezamenlijk beleid te gaan 

ontwikkelen. Voordeel zagen de stadsdelen wel in het uitwisselen van informatie, 

ideeën en ervaring, om te voorkomen dat stadsdelen het wiel steeds opnieuw 

uitvonden.140

                         

139 Commissie Kunstenplan Amsterdamse Kunstraad. Eerste rapport ter voorbereiding op het 

Amsterdams Kunstenplan. Amsterdam: Amsterdamse Kunstraad, juli 1991: p. 10.  
140 Enneking, 1997: p. 31-33.  
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4. Huidig kunst- en cultuurbeleid op stadsdeelniveau  

 

In dit hoofdstuk komt het actuele kunst- en cultuurbeleid op stadsdeelniveau 

vanaf 2001 aan bod. Hiervoor is in 2009 in het kader van een project voor 

stadsdeel Zeeburg door adviesbureau LAgroup
1
 een uitgebreide analyse 

uitgevoerd naar kunst- en cultuurbeleid in de veertien stadsdelen van 

Amsterdam. 

 Voor de inventarisatie van het huidige kunst- en op stadsdeelniveau 

wordt gebruik gemaakt van hetzelfde kader aan onderwerpen als in hoofdstuk 

drie. Het gaat om beleidsthema’s, budgetten, legitimaties, doelgroepen, 

doelstellingen en instrumenten. Ter introductie vangt het hoofdstuk aan met 

kwantitatieve gegevens over de stadsdelen en hun inwoners.  

 

4.1 Stadsdelen, inwonersaantallen en oppervlaktes  

Op 1 januari 2008 heeft Amsterdam zo’n 750.000 

inwoners2, verdeeld over veertien stadsdelen. Dit komt 

neer op een gemiddelde van ruim 53.000 inwoners per 

stadsdeel. Bos & Lommer heeft met 30.045 het kleinste 

inwonersaantal, stadsdeel Noord met 86.930 het 

grootste.                   

 Wat opvalt is dat de inwonersaantallen en 

oppervlaktes van de stadsdelen niet gelijk oplopen. Zo 

behoren stadsdeel Centrum en Oud-Zuid wat betreft 

oppervlakte tot de zeven kleinste stadsdelen, qua 

inwonersaantal vallen ze onder de zeven grootste.3            

               Tabel 4: Aantal inwoners per 1-1-2008 

 

                         

1 Adviesbureau LAgroup is werkzaam op het gebied van kunst, cultuur, horeca, toerisme, vrije tijd, 
stedelijke ontwikkeling en is gevestigd in Amsterdam. http://www.lagroup.nl  
2 Voor de analyse is gebruik gemaakt van het inwonersaantal per 1 januari 2008, beschikbaar 
gesteld door de Dienst Onderzoek en Statistiek van de gemeente Amsterdam. Deze gegevens zijn 
in alle berekeningen doorgevoerd. Berekeningen met inwonersaantallen per 1 januari 2009 (anno 
oktober 2009 beschikbaar) kunnen dus afwijken.  
3 Dienst Onderzoek en Statistiek. Stadsdelen in cijfers 2009. Amsterdam: Gemeente Amsterdam, 
Dienst Onderzoek en Statistiek, 2009. Bron: http://www.os.amsterdam.nl/feitenencijfers/26230/  

Stadsdeel Aantal

inwoners

Bos en Lommer 30.045

Oud-West 31.484

De Baarsjes 33.767

Westerpark 34.320

Geuzenveld-Slotermeer 41.314

Slotervaart 44.185

Osdorp 46.479

ZuiderAmstel 47.135

Zeeburg 48.673

Oost-Watergraafsmeer 59.044

Zuid-Oost 78.922

Centrum 81.318

Oud-Zuid 83.319

Noord 86.930

Gemiddeld 53.353

Totaal 746.935
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Deze variatie in bevolkingsdichtheid hangt samen met de locatie in de stad4, het 

karakter van het stadsdeel en het type bebouwing.  

 

 

 

Afbeelding 2: Stadsdelen in Amsterdam sinds 20045 

 

Zoals in hoofdstuk 2 is besproken gaan de veertien stadsdelen in mei 2010 

fuseren, waarbij het aantal wordt teruggebracht tot zeven. Stadsdeel Centrum, 

Noord en Zuid-Oost blijven zoals ze zijn. De drie westelijke stadsdelen buiten de 

ring A10, Osdorp, Geuzenveld-Slotermeer en Slotervaart, worden Nieuw-West, de 

vier westelijke stadsdelen binnen de ring, Bos & Lommer, De Baarsjes, Oud-West 

en Westerpark, gaan stadsdeel West heten. Stadsdeel Oost-Watergraafsmeer en 

Zeeburg worden samengevoegd tot Oost. Na de fusie zal de onderverdeling van 

Amsterdam in stadsdelen er als volgt uit zien:  

                         

4 Het centrum van Amsterdam is het historische gedeelte. Hoe verder de uitbreiding van de stad 
vanaf het centrum naar buiten, hoe nieuwer de bebouwing. Met venieuwing ging ook vaak 
verruiming gepaard; minder inwoners per vierkante meter.   
5 Bron afbeelding 2: amsterdamsights.com/amsterdam/neighborhoods.html  
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Afbeelding 3: Stadsdelen in Amsterdam na de fusie in 20106 

 

Logischerwijs heeft de fusie gevolgen voor de grootte van de stadsdelen en het 

inwonersaantal. Waar stadsdeel Zuid-Oost voorheen behoorde tot één van de vier 

stadsdelen met het grootste inwonersaantal, is het vanaf 2010 met 78.922 

inwoners het kleinste stadsdeel. Nieuw-West wordt het stadsdeel met het grootste 

inwonersaantal, ruim 130.000. Het gemiddelde ligt hiermee op ruim 100.000.  

Stadsdeel Aantal

inwoners

Zuid-Oost 78.922
Centrum 81.318
Noord 86.930
Oost 107.717
West 129.616
Zuid 130.454
Nieuw-West 131.978
Gemiddeld 106.705
Totaal 746.935   

Tabel 5: Aantal inwoners per stadsdeel na de fusie, per mei 2010 

                         

6 Bron afbeelding 3: Gemeente Amsterdam. Nota Amsterdams bestuur anno 2010. Amsterdam: 
Gemeente Amsterdam, 2009. Bron: 
http://www.amsterdam.nl/gemeente/college/burgemeester_cohen/persberichten/b_w_kiest_voor?A
ctItmIdt=183823  
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De oppervlaktes van de stadsdelen in hectare is te zien in tabel 6a en 6b.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Tabel 6a en 6b: Stadsdeeloppervlaktes in hectare voor en na de fusie, 2009 

 

Per 1 oktober 2009 heeft Amsterdam ruim 767.000 inwoners.7 Het einde van de 

groei is volgens onderzoekers nog niet in zicht. Afhankelijk van de economische 

ontwikkeling wordt er rekening gehouden met een bevolkingsgroei van 50.000 tot 

150.000 inwoners in de komende 30 jaar.8 Dit zal zeker gevolgen hebben voor de 

stadsdelen, maar er valt nog niet veel te zeggen over wat deze gevolgen precies 

zullen zijn en op welke terreinen ze zich zullen ontwikkelen.  

 

4.2 Beleidsvoering 

In beleidsmatig opzicht maakt kunst- en cultuurbeleid op stadsdeelniveau de 

laatste jaren een flinke ontwikkeling door. Kunst en cultuur staat in alle stadsdelen 

op de agenda en krijgt daar bovendien steeds meer ruimte. Er worden 

regelmatiger, meer en uitgebreidere beleidsnota’s geschreven. Ook wordt er meer 

geïnvesteerd in ambtelijke capaciteit voor kunst en cultuur in de stadsdelen. Dit 

alles getuigt van ambitie, verantwoordelijkheid en vertrouwen in kunst en cultuur. 

                         

7 Dienst Onderzoek en Statistiek. Sterke toename bevolking derde kwartaal 2009. Amsterdam: 
Gemeente Amsterdam, Dienst Onderzoek en Statistiek, 27 oktober 2009.  
8 Schaatsbergen, Reinout. De geschiedenis van Amsterdam. Op: Website Gemeente Amsterdam 
http://amsterdam.nl/stad_in_beeld/geschiedenis/de_geschiedenis_van  

Stadsdeel Oppervlakte

in ha

De Baarsjes 16.350

Oud-West 16.972

Bos & Lommer 27.475

Westerpark 37.964

Oud-Zuid 70.232

Centrum 80.897

Geuzenveld-Slotermeer 99.978

ZuiderAmstel 102.785

Slotervaart 111.577

Oost-Watergraafsmeer 112.258

Osdorp 113.012

Zeeburg 193.339

Zuid-Oost 221.132

Noord 638.780

Gemiddeld 131.625

Totaal 1.842.751

Stadsdeel Oppervlakte

in ha

Centrum 80.897

Nieuw-West 324.567

Noord 638.780

Oost 305.597

West 98.761

Zuid 173.017

Zuid-Oost 221.132

Gemiddeld 263.250

Totaal 1.842.751



    

 87 

Er stagneren echter ook aspecten ten opzichte van kunst- en cultuurbeleid in de 

stadsdelen eind jaren negentig. Paragraaf 4.2 behandelt de beleidsvoering van 

kunst- en cultuurbeleid op stadsdeelniveau na de eeuwwisseling.  

 

4.2.1 Politiek en ambtelijk 

Nota’s  

Een paar jaar na de decentralisatie vingen stadsdelen aan met het schrijven van 

cultuurnota’s, vanaf 1993 hadden de meeste stadsdelen een cultuurnota of plannen 

om deze te schrijven. Deze lijn zette zich voort. Anno 2009 beschikken alle 

stadsdelen over een nota. De helft van de stadsdelen heeft een recente 

beleidsnota9, de andere helft een (sterk) verouderde.  

Tabel 7: Meest recente en voor dit onderzoek gebruikte beleidsnota kunst en cultuur per stadsdeel, 2009 

Stadsdeel De Baarsjes heeft de meest verouderde nota, over de periode 1999-

2002. Er verschijnen in dit stadsdeel na 2002 wel nog aanvullende documenten, 

namelijk het Actieplan kunst 2003-2006
10 en het Masterplan kunst Chassébuurt

11 

2006. Voor dit laatste plan vormt de herinrichting van de Chassébuurt de 

aanleiding, kunst speelt hier een rol bij de revitalisering van de buurt. Het doel is 

om medewerkers en betrokkenen een handvat te bieden bij het uitzetten van 

                         

9 Nota’s zijn recent als ze in 2007 of later zijn uitgebracht.   
10 Stadsdeel De Baarsjes. Actieplan Kunst 2003-2006. Amsterdam: Stadsdeel De Baarsjes, 2002.  
11
 Stadsdeel De Baarsjes. Sector Onderwijs, Welzijn & Publiekszaken. Afdeling Kunst & Cultuur. 

Masterplan Kunst Chassébuurt. Plan van aanpak voor kunstopdrachten in de Chassébuurt. 

Amsterdam: Stadsdeel De Baarsjes. Sector Onderwijs, Welzijn & Publiekszaken. Afdeling Kunst 
& Cultuur, maart 2006. 

Stadsdeel Naam document Periode

De Baarsjes De verbeelding van De Baarsjes. Nota kunst & cultuur 1999-2002
Bos en Lommer Kiezenvoor kunst: kadernota kunst en cultuur 2007-2011

Centrum Cultuurnota Binnenstad. 17 november 2005 2005

Geuzenveld-Slotermeer Ruimte benutten, krachten bundelen. Beleidsplan cultuur 2009-2012

Noord Nota kunst en cultuur 2005-2008

Oost-Watergraafsmeer Het bruisende stadsdeel. Nota kunst en cultuur 2008-2012

Osdorp Notitie Kunst en Cultuur 2005, 2007

Oud-West Oud-West Kunstne(s)t. Kunstnota 2002 2002

Oud-Zuid Oud-Zuid: Podium voor kunst en cultuur. Visienota 2005

Slotervaart Beleidskader kunst en cultuur: 'De aantrekkingskracht van kunst en cultuur' 2009-2012

Westerpark Kunst in stadsdeel Westerpark anno 2007 2007

Zeeburg Kunst en Cultuur leeft in Zeeburg! Kunst- en cultuurvisie stadsdeel Zeeburg 2006

ZuiderAmstel Notitie kunst ZuiderAmstel 2005

Zuid-Oost Tijd voor talent. Cultuurnota 2008-2011
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kunstopdrachten. Deze opdrachten betreffen allen kunst in de openbare ruimte. De 

vraagstelling luidt of en hoe kunst en cultuur in het algemeen betekenisvol kan 

worden in de Chassébuurt. Ook worden er in de stadsdelen weer initiatieven 

genomen tot het schrijven van nieuwe (meerjarige) beleidsnota’s of kunstnotities. 

Zo is stadsdeel Oud-Zuid anno 2009 bezig met het schrijven van een 

cultuurvisie.12 

 Ook andere stadsdelen brengen notities of rapporten uit, naast een 

vierjarige nota. Zo publiceert stadsdeel Oud-West naast de kunstnota Oud-West 

Kunstne(s)t Kunstnota 2002
13 in maart 2003 ook een Voortgangsrapport 

kunstbeleid14. Slotervaart presenteert vanaf 2009 jaarlijks aan het begin van het 

jaar een uitvoeringsprogramma met plannen. De beleidsmedewerker van dit 

stadsdeel legt uit dat dit is om het afgeraffelde en onvolledige beleidskader 2009-

201215 aan te vullen. Stadsdeel Zeeburg brengt naast zijn kunst- en cultuurvisie uit 

2006, Kunst en Cultuur leeft in Zeeburg!
16, in 2008 een Cultuurrapportage uit.17 

Deze rapportage behandelt de resultaten van kunst- en cultuurbeleid in 2006-2008 

en is een van de weinige beleidsevaluaties. Evaluaties van eerder kunst- en 

cultuurbeleid ontbreken namelijk grotendeels in de nota’s. 

 De helft van het aantal beleidsnota’s is opgesteld voor de periode van een 

jaar, de andere helft voor een periode van vier jaar. Zoals ook in eerdere nota’s het 

geval was, wordt aansluiting op het kunst- en cultuurbeleid van de centrale stad in 

bijna alle beleidsnota’s genoemd. Oud-West geeft aan dit te willen realiseren door 

het aangaan van allianties.18 Bos & Lommer trekt dit breder en ziet als doel van 

het beleid “een aanvulling op reeds geformuleerde doelen van andere 

                         

12 Dit deelde Anita Frank, beleidsmedewerker kunst en cultuur in Oud-Zuid, mee op een door 
Bureau Broedplaatsen georganiseerd debat genaamd Herziening Ateliebeleid, op donderdag 12 
november 2009 in de Kleine Zaal van Pakhuis de Zwijger.  
13 Stadsdeel Oud-West. Oud-West Kunstne(s)t. Kunstnota 2002. Amsterdam: Stadsdeel Oud-West, 
2002.  
14 Stadsdeel Oud-West, Commissie van Advies. Voortgang Kunstbeleid. Amsterdam: Stadsdeel 
Oud-West, 25 maart 2003.  
15 Stadsdeel Slotervaart. Beleidskader kunst en cultuur stadsdeel Slotervaart 2009-2012 “De 

aantrekkingskracht van kunst en cultuur” Amsterdam: Stadsdeel Slotervaart, 12 november 2008.   
16 Stadsdeel Zeeburg. Kunst en Cultuur leeft in Zeeburg! Amsterdam: Stadsdeel Zeeburg, oktober 
2006.  
17 Stadsdeel Zeeburg. Cultuurrapportage 2008. Resultaten kunst- en cultuurbeleid 2006-2008. 

Amsterdam: Stadsdeel Zeeburg, 2008.  
18 Stadsdeel Oud-West, 2002: p.5.   
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beleidsterreinen”19. Vaak wordt deze beleidslijn op stadsdeelniveau echter niet 

concreet gemaakt, het lijkt vooral om een lippendienst te gaan. Een uitzondering 

is De Baarsjes, die de uitwerking van kunst- en cultuurbeleid heeft omgezet in een 

concreet werkprogramma.20 Stadsdeel Centrum heeft vanwege zijn bijzondere 

positie een andere visie dan de andere stadsdelen. Het beleid sluit aan op de 

speerpunten van het College van B&W ten behoeve van de grootstedelijke functie 

die het stadsdeel bekleedt.21 Een laatste aandachtspunt in de nota’s is dat nieuw 

beleid vaak een continuering van het oude beleid vormt, er worden geen 

rigoureuze aanpassingen of veranderingen gedaan. 

 

Portefeuilles 

Mede op aanraden van de Raad voor Cultuur maakten Medy van der Laan en Atzo 

Nicolaï, destijds staatsecretaris van respectievelijk Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschap en van Europese Zaken, in Koers kiezen een onderscheid tussen 

strategisch en praktisch internationaal cultuurbeleid. “Praktisch beleid staat […] 

voor ondersteuning aan allerlei initiatieven in het culturele veld. Strategisch beleid 

staat voor samenhang en voor het inspelen door de overheid op lange termijn 

ontwikkelingen. Daarmee is een breder belang gediend dan dat van disciplines of 

instellingen afzonderlijk.”22 Bij strategisch cultuurbeleid gaat het om het inzetten 

van kunst en cultuur voor andere doelen, het praktische beleid richt zich op de 

intrinsieke waarde ervan.23 Andere termen voor dit onderscheid zijn de 

instrumentele versus de intrinsieke waarde van kunst.  

 Dit onderscheid kan ook bij kunst- en cultuurbeleid op stadsdeelniveau 

gemaakt worden. Sinds de oprichting van de stadsdelen werd hoofdzakelijk 

ingezet op de instrumentele waarde van kunst. In combinatie met welzijn en 

onderwijs was de invalshoek vaak een sociaal-culturele.  

                         

19 Stadsdeel Bos en Lommer. Kiezen voor kunst: kadernota kunst en cultuur 2007-2011. 
Amsterdam: Stadsdeel Bos & Lommer, 2006: p. 6.  
20 Stadsdeel De Baarsjes. Actieplan Kunst 2003-2006. Amsterdam: Stadsdeel De Baarsjes, 2002.  
21 Stadsdeel Centrum. Cultuurnota Binnenstad. Amsterdam: Stadsdeel Centrum, 17 november 
2005: p. 15.  
22 Laan, M. van der en A. Nicolai. Koers kiezen: meer samenhang in het internationaal 

cultuurbeleid. Den Haag: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap; Ministerie van 
Buitenlandse Zaken, 10 mei 2006: p. 2.  
23 Minnaert, Toine. ‘Drang naar samenhang. Het internationaal cultuurbeleid van Nederland.’ In: 
Boekman 80. 21e jrg (najaar 2009): p. 11.  
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 Na de eeuwwisseling is een grote stap vooruit waar te nemen in het 

onderbrengen van kunst en cultuur in stadsdeelportefeuilles. Kunst en cultuur 

maakt noch van de portefeuille welzijn, noch van de portefeuille onderwijs meer 

deel uit en is dus geheel losgetrokken uit de sociaal-culturele hoek. Een gevolg 

daarvan is dat kunst en cultuur óf zelfstandig óf in combinatie met sport, vrije tijd 

en/of recreatie een portefeuille vormt.24 De portefeuille Vrije tijd en sport komt 

het meest voor, vier van de veertien keer. In drie van de veertien gevallen vormen 

Kunst en/of Cultuur een afzonderlijke portefeuille, namelijk in stadsdeel Oud-

Zuid, Zeeburg en Zuid-Oost.  

Onderverdeling anno 2009

Stadsdelen Portefeuilles

De Baarsjes Kunst, vrije tijd en sport

Bos en Lommer Sport, recreatie en cultuur

Centrum Sport, recreatie en cultuur

Geuzenveld-Slotermeer Vrije tijd en sport

Noord Vrije tijd, sport en cultuur

Oost-Watergraafsmeer Sport en vrije tijd

Osdorp Sport en vrije tijd

Oud-West Wonen en leven

Oud-Zuid Kunst en cultuur

Slotervaart Sport en recreatie

Westerpark Sport en recreatie

Zeeburg Kunst en cultuur

ZuiderAmstel Vrije tijd en sport

Zuid-Oost Cultuur  
Tabel 8a en 8b: Onderverdeling kunst en cultuur in portefeuilles en aantal portefeuilles, 2009  

 

Op basis van de manier waarop kunst en cultuur in de stadsdeelportefeuilles 

gepositioneerd wordt, kan gezegd worden dat het beleid niet meer puur 

strategisch, maar nu ook praktisch gericht is. Dat de sociaal-culturele invalshoek 

nog steeds aanwezig is, blijkt onder andere uit cofinancieringen met andere 

sectoren en portefeuilles, voornamelijk welzijn, onderwijs en economische zaken. 

Zo werkt stadsdeel Slotervaart samen met de sector Stadsdeelwerken en Bureau 

Parkstad. Geuzenveld-Slotermeer geeft aan niet alleen een intrinsiek beleid te 

willen voeren, maar kunst en cultuur juist in te zetten in sociale processen en bij 

                         

24 De enige uitzondering hierop vormt stadsdeel Oud-West, daar is kunst en cultuur onderdeel van 
de portefeuille Wonen en leven.  

Onderverdeling anno 2009

Portefeuilles Aantal

Vrije tijd en sport IIII

(Kunst en) cultuur III 

Sport, recreatie en cultuur II 

Sport en recreatie II 

Kunst, vrije tijd en sport I

Vrije tijd, sport en cultuur I 

Wonen en leven I 
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het verspreiden en verhogen van kennis. De link met welzijn is nog steeds 

aanwezig, maar lijkt nu meer in evenwicht te zijn met de intrinsieke waarde van 

kunst.  

 

Ambtelijke capaciteit 

Anno 2009 heeft elk van de veertien stadsdelen een medewerker die zich speciaal 

en structureel met kunst en cultuur bezig houdt, soms in combinatie met andere 

beleidsonderwerpen en/of functies. In ruim driekwart van de stadsdelen is een 

beleidsmedewerker kunst en cultuur aanwezig, drie stadsdelen hebben een 

beleidsadviseur tot hun beschikking. Stadsdeel Zeeburg heeft als enige stadsdeel 

een cultuurbemiddelaar. Wel moet opgemerkt worden dat deze functie samenvalt 

met de functie beleidsmedewerker kunst en cultuur.  

 Stadsdeel Westerpark heeft wat betreft de ambtelijke capaciteit en 

organisatie van kunst- en cultuurbeleid een bijzondere keuze gemaakt, waarmee 

het zich onderscheidt van de andere stadsdelen. Er is namelijk gekozen voor een 

externe organisatie die zich uitsluitend bezighoudt met kunst- en cultuurbeleid in 

het stadsdeel. SerVicePunt Kunst (SVP-Kunst) zorgt er ten eerste voor dat het 

kunst- en cultuurbeleid wordt uitgevoerd. Daarnaast begeleidt, stimuleert en 

initieert het activiteiten op het gebied van kunst en cultuur.  

 In lijn met de ambtelijke capaciteit in de jaren negentig van de vorige eeuw 

is er anno 2009 nog steeds gebrek aan ambtelijke capaciteit waar te nemen. 

Stadsdeel De Baarsjes geeft bijvoorbeeld aan dat de capaciteit van de gehele 

organisatie te beperkt is. Daarom is er in dit stadsdeel gekozen voor een 

coördinerend medewerker kunst en cultuur, waarbij erg samengewerkt wordt met 

de afdeling welzijn.  

 Samenwerking tussen  de stadsdelen komt niet goed van de grond, mede 

door gebrek aan ambtelijke capaciteit. Een uitzondering hierop vormt Koers 

Nieuw West. In deze samenwerking tussen de westelijke stadsdelen Geuzenveld-

Slotermeer, Slotervaart en Bos & Lommer is kunst en cultuur een van de zes 

actielijnen en speelt een overkoepelende rol.  

 

4.2.2 De rol van het stadsdeel  

Op 9 juni 2009 bracht stadsdeel Zeeburg Naar een hoger plan. Kunst- en 
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cultuurbeleid 2010-2013
25 uit, een nota die tot stand gekomen is in samenwerking 

met adviesbureau LAgroup Leisure and Arts Consulting. In de nota worden vijf 

rollen onderscheiden die een stadsdeel kan vervullen in kunst- en cultuurbeleid. 

Bij toekenning van de rollen is bewust onderscheid gemaakt tussen een reactieve 

en proactieve houding die door het stadsdeel kan worden aangenomen.  

1. Faciliteren: “het helpen en ondersteunen van cultuurproducenten.”26 

Voorbeelden om te faciliteren zijn het geven van advies, het met elkaar in 

contact brengen van cultuurproducenten of hen doorverwijzen naar 

anderen en het (intern) afstemmen met andere portefeuilles of partners. 

Zeeburg ziet deze faciliterende rol als reactief beleid (het vloeit voort uit 

een behoefte van de cultuurproducenten) dat altijd geschiedt in de vorm 

van ambtelijke inspanning van het stadsdeel. 

2. Stimuleren: “het aanzetten van cultuurproducenten en partners tot het 

(beter) plannen, produceren of financieren.”27 Hierbij kan gedacht worden 

aan het geven van advies en suggesties, producenten en partners met 

elkaar in contact brengen of ze doorverwijzen naar anderen en het (intern) 

afstemmen met andere portefeuilles of partners. Volgens Zeeburg is deze 

rol proactief, omdat het voortvloeit uit de behoefte van het stadsdeel. Het 

heeft de vorm van ambtelijke of bestuurlijke inspanning van het stadsdeel, 

incidentele financiering of wetgeving (percentageregeling).  

3. Financieren: “het incidenteel of structureel subsidiëren van activiteiten of 

instellingen.”28 Ook het hanteren van culturele tarieven van leges voor 

kleinschalige culturele evenementen wordt gezien als een vorm van een 

indirecte vorm van financieren.  

4. Uitvoeren: “het daadwerkelijk realiseren van bepaalde activiteiten, daar 

waar dit tot de directe verantwoordelijkheid van een stadsdeel behoort.”29 

Deze rol betreft met name de promotie van kunst en cultuur in het 

stadsdeel en het onderhouden van beeldende kunst in de openbare ruimte.  

                         

25 Stadsdeel Zeeburg. Naar een hoger plan. Kunst- en cultuurbeleid 2010-2013. Amsterdam: 
Stadsdeel Zeeburg, 9 juni 2009. 
26 Stadsdeel Zeeburg, 2009: p. 7.  
27 Idem. 
28 Idem. 
29 Idem. 
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5. Opdracht geven: het produceren van cultuur. Zeeburg kiest in zijn nota niet 

voor deze rol. “Initiatieven zijn veelal van hogere kwaliteit wanneer zij 

door de sector zelf worden geïnitieerd. Daarbij kost het 

opdrachtgeverschap het stadsdeel erg veel tijd en energie. Uitzondering 

hierop vormt beeldende kunst in de openbare ruimte, omdat het stadsdeel 

primair verantwoordelijk is voor de inrichting van de openbare ruimte.”30 

 

Een goede verhouding tussen de rollen is belangrijk. De te vervullen rol dient 

zichtbaar en bekend te zijn bij de betreffende partners. Ook moet de keuze voor 

rollen aan sluiten op de gekozen doelstellingen van kunst- en cultuurbeleid en 

eventueel op de wensen uit het veld. Jaap Schoufour, hoofd Bureau 

Broedplaatsen31, sprak op het debat van Bureau Broedplaatsen (d.d. 12 november 

2009, zie voetnoot 10) uit dat de taak van de gemeente tweeledig moet zijn: 

“budget en management by speech”. Dit laatste komt in de praktijk neer op 

motiveren en coördineren. De door Schoufour geschetste taken komen overeen 

met de door LAgroup opgestelde rollen faciliteren, stimuleren en financieren.  

 Anno 2009 vullen de stadsdelen hun rollen op het gebied van kunst- en 

cultuurbeleid op verschillende manieren in. Overeenkomstig is dat ze er alle 

veertien voor kiezen om te financieren. Faciliteren, stimuleren en uitvoeren zien 

de stadsdelen ook als een rol die ze kunnen en willen vervullen. Welke rollen 

gekozen worden, hangt voor een groot deel af van de legitimaties, doelstellingen 

en doelgroepen van kunst- en cultuurbeleid op stadsdeelniveau. Ook hangt het 

samen met de instrumenten die ingezet (kunnen) worden. Zo vindt Bos & 

Lommer dat een stadsdeel moet doen wat actoren laten liggen, of wat een 

stadsdeel beter kan. Voorbeelden hiervan zijn beleidsvoorbereider, 

subsidieverlener, regisseur, stimulator of jurylid. Stadsdeel Centrum voert 

                         

30 Idem.  
31 Bureau Broedplaatsen is een onderdeel van de gemeente Amsterdam. Zij heeft tot taak meer 
betaalbare ateliers en (woon-)werkruimtes voor kunstenaars- en broedplaatsgroepen te realiseren. 
Het bureau doet dit in samenwerking met de doelgroeporganisaties, stadsdelen, centrale diensten, 
corporaties, makelaars, ontwikkelaars en banken. Bureau Broedplaatsen valt onder de bestuurlijke 
verantwoordelijkheid van de wethouder voor Ruimtelijke Ontwikkeling, Maarten van Poelgeest. 
Eind 1999 besluit de gemeenteraad tot de opzet van project BroedplaatsAmsterdam, nu Bureau 
Broedplaatsen, nadat in augustus 1998 de krakerscollectieven, een kleine zevenhonderd mensen, 
de gemeenteraad in een raadsadres vroegen om "een constructief vestigingsbeleid voor de 
doelgroep van jonge cultureel-economische aanwas". Het besluit leidde tot een Plan van Aanpak 
Broedplaats dat door de gemeenteraad werd vastgesteld op 21 juni 2000. 
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ondersteunend beleid in voorwaardenscheppende zin en door initiëring en 

(financiële) ondersteuning van projecten. Het beleid is dus voornamelijk 

randvoorwaardenscheppend en flankerend (ondersteunend). Opdracht geven is, 

evenals bij stadsdeel Zeeburg, een rol die weinig stadsdelen op zich nemen. Reden 

hiervoor is (vaak) het gebrek aan capaciteit, kennis en financiën.  

 In zijn onderzoek Van leverancier tot makelaar uit 1989 schreef Van den 

Berg al over het begrip makelaar in de context van kunst- en cultuurbeleid. Hij 

bedeelde de overheid de rol van makelaar toe: “De overheid geeft gelegenheid, is 

makelaar tussen kunstenaar en publiek.”32 Van den Berg vond wel dat het 

publieksargument de basis voor elke overheidssteun en -bemoeienis moest zijn, 

maar dat  

 

“het, juist in een democratie, de opdracht [is] aan degenen die tot de 

vrijplaats worden uitverkoren om aan de buitenwacht duidelijk te maken 

wat het algemene of zelfs hogere belang is dat met hun werkzaamheden is 

gediend. […] De aard van de esthetische ervaring wordt […] ook voor het 

kunstbeleid een criterium. Naast de bedoelingen van de kunstenaar en de 

uitleg van de kenner worden ook effect en beleving serieus genomen. Zo 

staat de overheid dus steeds tussen kunstenaar en publiek, is de overheid 

makelaar in kunst en kunstbeleving.”33  

 

Van den Berg haalde Boekman aan die in zijn proefschrift34 aangaf dat de 

overheid slechts actief dient te stimuleren en te bevorderen. Volgens Boekman 

lagen de grenzen van de taak van de overheid bij stimuleren en faciliteren. Van 

den Berg was echter van mening dat de tijd gekomen was om meer rekening te 

houden met de kunstbehoevenden. Door zowel naar de behoeften van kunstenaars 

als naar die van publiek en consument te kijken, aldus Van den Berg, kon inzicht 

worden verkregen in de effecten van het beleid en konden argumenten 

aangedragen worden voor beleidsveranderingen. Hiervoor diende de overheid 

volgens hem een rol van makelaar, tussen kunstenaar en kunstbehoevende, aan te 

                         

32 Van den Berg, 1989: p. 28.  
33 Idem.  
34 Boekman, E. Overheid en kunst in Nederland. Utrecht: 1939.  
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nemen, waardoor de (financiële) grenzen van het beleid beter bepaald konden 

worden.35   

 Twintig jaar later begint Van den Bergs beleidsfilosofie zichtbaar te 

worden in de praktijk. In de provinciale en gemeentelijke politiek is de 

cultuurmakelaar een steeds vaker ingezet middel voor kunst- en cultuurbeleid. Bij 

de stadsdelen is het nog niet zo lang in opkomst, maar duidelijk is wel dat de 

stadsdelen er iets in zien. Opdracht geven is een rol die veel stadsdelen niet op 

zich nemen, wegens gebrek aan capaciteit, kennis en financiën. Een bemiddelende 

rol als makelaar is dan een ideale oplossing, omdat er enerzijds toch invloed en 

betrokkenheid gewaarborgd wordt, terwijl anderzijds het tekort aan kennis en 

expertise opgevuld kan worden.  

 

4.3 Beleidsthema’s  

Vlak na de decentralisatie gaven twee thema’s richting aan het kunst- en 

cultuurbeleid op stadsdeelniveau: de bevolkingssamenstelling en accommodaties.  

 De stadsdeelbewoners vormden een belangrijke doelgroep, maar de nadruk 

lag vooral op bewoners die verondersteld werden niet deel te nemen aan 

kunstactiviteiten, zoals jongeren en allochtonen. Later kwam daar wel 

multiculturaliteit als thema bij. Anno 2009 is de doelgroep hiermee uitgebreid en 

vormen ook reeds actieve dan wel passieve cultuurconsumenten de doelgroep van 

kunst- en cultuurbeleid op stadsdeelniveau. Meer hierover volgt in 4.5.2.  

 Accommodaties zijn bijna twintig jaar na de decentralisatie nog steeds een 

actueel thema in kunst- en cultuurbeleid op stadsdeelniveau. Ze worden echter 

niet meer puur ingezet als instrument, maar doen nu dienst als faciliteit, als plek 

waar de doelstellingen en instrumenten de ruimte krijgen en zich kunnen 

ontwikkelen. In 1991 schreef de Commissie Kunstenplan van de Amsterdamse 

Kunstraad: “De voorzieningen voor de professionele en amateuristische 

kunstbeoefening moeten centraal beheerd blijven, omdat de actieve en passieve 

kunstparticipatie zich nooit houdt aan de deelraadgrenzen.”36 Dit advies is anno 

2009 niet overgenomen. Zoals in de paragraaf hierna zal blijken, blijven de 

                         

35 Van den Berg: 1989: p. 29.  
36 Amsterdamse Kunstraad Commissie Kunstenplan. Eerste rapport ter voorbereiding op het 

Amsterdam Kunstenplan. Amsterdam: Amsterdamse Kunstraad, juli 1991. 
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deelraadgrenzen wat betreft financiering van accommodaties in de praktijk nog 

steeds in tact.  

 Beleidsthema’s zijn een belangrijk ingrediënt van cultuurbeleid op 

stadsdeelniveau, maar zijn weinig zelfstandig of onafhankelijk. Ze zijn niet los te 

zien van de economische, maatschappelijke en politieke periode of situatie waarin 

het stadsdeel, de stad Amsterdam, de rest van Nederland en de rest van de wereld 

zich bevindt. Desondanks proberen stadsdelen rode lijnen uit te stippelen en 

bewust voor thema’s te kiezen die op de langere termijn uitgezet worden. De 

beleidsmedewerker van stadsdeel Zeeburg verwoordt dit als volgt: 

“Beleidsthema’s zijn issues die spelen voor de komende jaren en waar je iets mee 

moet. Cultuur is nodig bij ontwikkeling.”37 

 

4.4 Budgetten  

Opmerking vooraf: De budgetten die weergegeven zijn, zijn exclusief de budgetten 

voor creatieve industrie, betreffen bedragen per jaar en zijn weergegeven in 

euro’s. Er is geen inflatiecorrectie toegepast. De cijfers zijn beschikbaar gesteld 

door de stadsdelen. Overlap met andere portefeuilles van cultuur is indien 

mogelijk voorkomen, maar wordt niet uitgesloten.  

 

Ondanks de ontwikkeling als (deels) zelfstandige portefeuille, kan kunst en 

cultuur niet geheel los getrokken worden van andere beleidsvelden. Zo komt anno 

2009 samenwerking en/of overlapping in de helft van de beleidsstukken naar 

voren en dit vindt dan met name plaats in de vorm van cofinanciering. De meest 

voorkomende andere portefeuilles zijn welzijn, onderwijs en economische zaken.  

 De inzet van en het budget voor de backoffice (de inzet van het stadsdeel 

zelf) wordt in de beleidsnota’s nooit genoemd en uitgewerkt. Vragen als ‘Wie?’  

‘Wat doen ze?’ ‘Welke expertise is aanwezig en/of ingezet?’ blijven 

onbeantwoord.  

 

                         

37 Op woensdag 8 april 2009 uitgesproken door Onno van den Muijsenberg, beleidsmedewerker en 
cultuurmakelaar van stadsdeel Zeeburg, in het kader van een opdracht van stadsdeel Zeeburg voor 
adviesbureau LAgroup.  
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Er zijn grote verschillen tussen de cultuurbudgetten van de verschillende 

stadsdelen. Het jaarlijks budget varieert van € 28.000 tot € 3.500.000. Het 

gemiddelde budget is € 1.319.000. Dit komt neer op een gemiddelde van € 25,50 

per inwoner. Per stadsdeel worden jaarlijks de volgende bedragen aan kunst en 

cultuur uitgegeven: 

Stadsdeel Aantal Totale Totaal  

inwoners budget budget / 

inwoner

De Baarsjes 33.676 228.000 6,77

Bos en Lommer 30.045 1.300.000 43,27

Centrum 81.318 889.899 10,94

Geuzenveld-Slotermeer 41.314 1.332.000 32,24

Noord 86.930 3.543.720 40,77

Oost-Watergraafsmeer 59.044 898.444 15,22

Osdorp 46.479 2.452.806 52,77

Oud-West 31.484 840.000 26,68

Oud-Zuid 83.319 300.631 3,61

Slotervaart 44.185 1.310.995 29,67

Westerpark 34.320 1.215.100 35,41

Zeeburg 48.673 100.000 2,05

ZuiderAmstel 47.135 733.681 15,57

Zuid-Oost 78.922 3.322.386 42,10

Gemiddeld 53.346 1.319.119 25,50  
Tabel 9: Totaal budget per stadsdeel en per inwoner per jaar, 2009 

 

Het totale budget per stadsdeel en het budget per inwoners per stadsdeel is te zien 

in respectievelijk afbeelding 4 en 5.  
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Afbeelding 4: Totale jaarlijkse budget stadsdelen voor kunst en cultuur 38  

 

 

 

   

                           

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Afbeelding 5: Budget kunst en cultuur per inwoner per jaar39 

                         

38 Bron afbeelding 4: LAgroup (Johan Idema en Rinske Verdult). Memo: Analyse cultuurbeleid 

stadsdelen Amsterdam. Amsterdam: LAgroup, 5 juni 2009.  
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Het onderzoek van Enneking en Sluiter geeft aan dat in 1997 het totale bedrag 

voor kunst en cultuur ongeveer 0,3% van de gehele stadsdeelbegroting betrof. Bij 

stadsdelen die de verantwoording hadden over buurttheaters, artotheken en dans- 

en muziekscholen lagen de budgetten aanzienlijk hoger.40 

 Dit laatste is in het huidige kunst- en cultuurbeleid op stadsdeelniveau ook 

het geval. Bij driekwart van het aantal stadsdelen ontvangen bibliotheek en één of 

twee grote instellingen structurele subsidie. Deze exploitatiesubsidiëring betreft 

vaak de helft tot tweederde van het totale cultuurbudget. Tussen het cultuurbudget 

voor exploitatiesubsidies zijn ook grote verschillen waar te nemen. Dit varieert 

van € 0 voor de stadsdelen De Baarsjes en Zeeburg tot € 3.000.000 voor stadsdeel 

Noord. Ook zijn er grote verschillen in het overige cultuurbudget. Dit overige 

budget is het totale budget minus de exploitatiesubsidies. Het overige budget 

varieert van € 50.000 voor Bos & Lommer tot € 763.000 voor stadsdeel Zuid-

Oost.  

Stadsdeel Totale Budget % van Budget % van 

budget exploitatie- totale overig totale

subsidies budget budget

De Baarsjes 228.000 0 0% 228.000 100%

Bos en Lommer 1.300.000 1.250.000 96% 50.000 4%

Centrum 889.899 404.731 45% 485.168 55%

Geuzenveld-Slotermeer 1.332.000 1.182.000 89% 150.000 11%

Noord 3.543.720 3.031.330 86% 512.390 14%

Oost-Watergraafsmeer 898.444 694.894 77% 203.550 23%

Osdorp 2.452.806 2.362.095 96% 90.711 4%

Oud-West 840.000 500.000 60% 340.000 40%

Oud-Zuid 300.631 100.231 33% 200.400 67%

Slotervaart 1.310.995 1.168.040 89% 142.955 11%

Westerpark 1.215.100 799.100 66% 416.000 34%

Zeeburg 100.000 0 0% 100.000 100%

ZuiderAmstel 733.681 630.347 86% 103.334 14%

Zuid-Oost 3.322.386 2.558.614 77% 763.772 23%

Gemiddeld 1.319.119 1.048.670 64% 270.449 36%  
Tabel 10: Budget exploitatiesubsidies per stadsdeel, 2009  

 

                                                                    

39 Bron afbeelding 5: LAgroup (Johan Idema en Rinske Verdult). Memo:Analyse cultuurbeleid 

stadsdelen Amsterdam. Amsterdam: LAgroup, 5 juni 2009. 
40 Enneking, Mariska en Floor Sluiter. Amsterdam gebroken stad? Een onderzoek naar het 

kunstbeleid in de stadsdelen. Amsterdam: De Badcuyp, februari 1997: p. 9-10.  
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Er is sprake van een tweedeling in de cultuurbudgetten van de stadsdelen: de 

stadsdelen met hoge structurele exploitatiesubsidies hebben een budget van meer 

dan € 25 per inwoner, de stadsdelen met geen of lage structurele 

exploitatiesubsidies besteden minder dan € 5 per inwoner aan kunst en cultuur. 

Tabel 11 laat de gemiddelde stadsdeelbudgetten per inwoner zien.   

Stadsdeel Aantal Totale Totaal  Overig

inwoners budget budget / budget/

inwoner inwoner

De Baarsjes 33.676 228.000 6,77 6,77

Bos en Lommer 30.045 1.300.000 43,27 1,66

Centrum 81.318 889.899 10,94 5,97

Geuzenveld-Slotermeer 41.314 1.332.000 32,24 3,63

Noord 86.930 3.543.720 40,77 5,89

Oost-Watergraafsmeer 59.044 898.444 15,22 3,45

Osdorp 46.479 2.452.806 52,77 1,95

Oud-West 31.484 840.000 26,68 10,80

Oud-Zuid 83.319 300.631 3,61 2,41

Slotervaart 44.185 1.310.995 29,67 3,24

Westerpark 34.320 1.215.100 35,41 12,12

Zeeburg 48.673 100.000 2,05 2,05

ZuiderAmstel 47.135 733.681 15,57 2,19

Zuid-Oost 78.922 3.322.386 42,10 9,68

Gemiddeld 53.346 1.319.119 25,50 5,13  

Tabel 11: Totaal budget en overig budget per inwoner, 2009  

 

De exploitatiesubsidies worden aan een aantal instellingen besteed: bibliotheken, 

theaters, muziekscholen, -centra, een kunstuitleen en centra voor beeldende kunst. 

In tabel 12 is te zien dat bibliotheken verreweg de meeste subsidie ontvangen.  
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Stadsdeel Totale Budget Deel: Deel: Deel: Deel:

budget exploitatie- biblio- theater(s) muziek- overig*

subsidies theek school /

centrum

De Baarsjes 228.000 0 0 0 0 0

Bos en Lommer 1.300.000 1.250.000 1.150.000 100.000 0 0

Centrum 889.899 404.731 404.731 0 0 0

Geuzenveld-Slotermeer 1.332.000 1.182.000 730.000 452.000 0 0

Noord 3.543.720 3.031.330 1.906.780 0 1.105.200 19.350

Oost-Watergraafsmeer 898.444 694.894 0 184.894 0 510.000

Osdorp 2.452.806 2.362.095 967.637 1.394.458 0 0

Oud-West 840.000 500.000 500.000 0 0 0

Oud-Zuid 300.631 100.231 0 100.231 0 0

Slotervaart 1.310.995 1.168.040 715.156 452.884 0 0

Westerpark 1.215.100 799.100 775.600 23.500 0 0

Zeeburg 100.000 0 0 0 0 0

ZuiderAmstel 733.681 630.347 630.347 0 0 0

Zuid-Oost 3.322.386 2.558.614 1.670.997 0 526.848 360.769

Gemiddeld 1.319.119 1.048.670 675.089 193.426 116.575 63.580

* Deel overig betreft subsidie voor een kunstuitleen en twee centra voor beeldende kunst.  
Tabel 12: Totale exploitatiesubsidies en de besteding aan instellingen, 2009 

 

In de cultuurbudgetten is ook een onderscheid te maken tussen structureel en 

incidenteel budget. Het overgrote deel betreft structurele subsidie, vaak voor 

grootschalige activiteiten op de lange termijn, waaronder exploitatie. 

Kleinschalige activiteiten worden door bijna alle stadsdelen jaarlijks, zowel 

structureel als incidenteel gesubsidieerd.  

Stadsdeel Totale Structureel % van Incidenteel % van 

budget budget totale budget totale

budget budget

De Baarsjes 228.000 228.000 100% 0 0%

Bos en Lommer 1.300.000 1.300.000 100% 0 0%

Centrum 889.899 889.899 100% 0 0%

Geuzenveld-Slotermeer 1.332.000 1.272.000 95% 60.000 5%

Noord 3.543.720 3.543.720 100% 0 0%

Oost-Watergraafsmeer 898.444 794.821 88% 103.623 12%

Osdorp 2.452.806 2.430.781 99% 22.025 1%

Oud-West 840.000 790.000 94% 50.000 6%

Oud-Zuid 300.631 300.631 100% 0 0%

Slotervaart 1.310.995 1.275.995 97% 35.000 3%

Westerpark 1.215.100 1.165.100 96% 50.000 4%

Zeeburg 100.000 80.000 80% 20.000 20%

ZuiderAmstel 733.681 733.681 100% 0 0%

Zuid-Oost 3.322.386 3.322.386 100% 0 0%

Gemiddeld 1.319.119 1.294.787 96% 24.332 4%  

Tabel 13: Structureel en incidenteel budget per stadsdeel, 2009  
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Afbeelding 6: Verdeling totale budget kunst en cultuur in structureel en incidentele subsidie, 200941 

 

4.5 Legitimatie, doelgroepen, doelstellingen en instrumenten 

De beleidsnota’s van de veertien stadsdelen variëren erg wat betreft inhoud en 

vorm. Belangrijk verschil is onder meer de mate van operationalisering en de mate 

van uitwerking van met name de instrumenten. Verder lijkt het beleid van de 

verschillende stadsdelen over het algemeen sterk op elkaar wat betreft de 

doelstellingen en instellingen die worden gekozen.  

 

4.5.1  Legitimaties: Waarom? 

Uit de analyse van het kunst- en cultuurbeleid van de veertien stadsdelen zijn 

eenentwintig legitimaties naar voren gekomen. Leefbaarheid, identiteit van en 

binding met het stadsdeel en het verbinden van bewoners zijn de meest 

voorkomende legitimaties waarom stadsdelen over een kunst- en cultuurbeleid. Zo 

richt Geuzenveld-Slotermeer zich bijvoorbeeld op stedelijke vernieuwing, de 

verbetering van de maatschappelijke positie van zijn bewoners en op het activeren 

van bewoners om mee te doen aan de Amsterdamse samenleving.42 De 

legitimaties hebben een sterk welzijnskarakter. Kunst en cultuur wordt 

instrumenteel ingezet om andere doelen te bereiken. Indien er al intrinsieke 

beweegredenen zijn om kunst- en cultuurbeleid op stadsdeelniveau te voeren, dan 

is dit incidenteel, zoals de (financiële) ondersteuning van kunstenaars. 

                         

41 Bron afbeelding 6: LAgroup (Johan Idema en Rinske Verdult). Memo:Analyse cultuurbeleid 

stadsdelen Amsterdam. Amsterdam: LAgroup, 5 juni 2009. 
42 Gemeente Amsterdam. Oktober 2008. 
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 In het merendeel van de nota’s worden de positieve effecten van kunst en 

cultuur opgemerkt. Kunst en cultuur wordt gezien als middel of instrument om 

allerlei zaken te bevorderen zoals levendigheid, verfraaiing, vestiging (van 

kennisintensieve bedrijven), (cultuur)participatie, inspiratie, samenwerking tussen 

mensen met een verschillende achtergrond, profilering van het stadsdeel (door 

Bos & Lommer, Centrum en Zeeburg), tolerantie en bedrijvigheid. Dennis Straat, 

wethouder in stadsdeel Zeeburg, noemde kunst en cultuur het positieve cement 

van de samenleving.43 De helft van de genoemde legitimaties komen in meerdere 

stadsdelen aan bod, anderen zijn specifiek van toepassing op één stadsdeel. Zo zet 

alleen stadsdeel Centrum kunst en cultuur in om meer bezoekers van binnen en 

buiten de stad aan te trekken.  

Legitimaties Aant. 

Identiteit, trots zijn op, betrokken zijn bij stadsdeel 5

In contact komen/omgang met anderen, verbinden 4

Leefbaarheid, levendigheid, aantrekkelijkheid 4

Bevordering creativiteit en inspiratie 2

Participatie 2

Profilering, zowel binnen als buiten de stad 1

Ondersteuning kunstenaars 1

Vestigingsvoorwaarde kennisintensieve bedrijven 1

Aantrekken van bezoekers van binnen en buiten de stad 1  

Tabel 14: Legitimaties kunst- en cultuurbeleid op stadsdeelniveau, 2009  

 

4.5.2 Doelgroepen: Voor wie? 

Bijna twintig jaar na de decentralisatie zijn de (stadsdeel)bewoners nog steeds de 

primaire doelgroep van kunst- en cultuurbeleid op stadsdeelniveau. Alle veertien 

stadsdelen benoemen hun bewoners dan ook als doelgroep, slechts de helft richt 

zich ook op kunstenaars en/of de creatieve industrie. Alleen stadsdeel Centrum 

richt zich tevens specifiek op bezoekers van binnen en buiten de stad.  

                         

43 Straat deed dit op de Dagelijks Bestuur-vergadering op dinsdag 29 september 2009, toen het 
nieuwe kunst- en cultuurbeleid 2010-2013 aan het DB werd gepresenteerd. Straat is sinds 2006 
verantwoordelijk voor de volgende portefeuilles: Beheer en inrichting openbare ruimte, Verkeer & 
vervoer, Groen, water & milieu, Kunst & cultuur, Financiën en Coördinatie IJburg en 
Zeeburgereiland.  
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 Doelgroepen Aant.

Bewoners 14
Kunstenaars uit buurt 7

Creatieve industrie 6

Bezoekers 1  

Tabel 15: Doelgroepen kunst- en cultuurbeleid op stadsdeelniveau, 2009  

 

In het kader van de opdracht voor stadsdeel Zeeburg organiseerde LAgroup twee 

sessies met mensen die werkzaam zijn bij een cultuurinstelling in Zeeburg, zelf 

cultuurproducent zijn of anderszins actief betrokken zijn bij kunst, cultuur en vrije 

tijd in Zeeburg en/of Amsterdam. Doel hiervan was enerzijds de geselecteerde 

thema’s aan te scherpen en te beoordelen en te inventariseren of en hoe deze 

konden worden meegenomen in het opstellen van een kunst- en cultuurbeleid. 

Anderzijds dienden de sessies tot het creëren van draagvlak en enthousiasme voor 

het toekomstige cultuurbeleid van het stadsdeel.  

 Uit de sessies bleek dat de deelnemers duidelijk van mening waren 

betrokkenheid van een stadsdeel bij culturele activiteiten op prijs te stellen. Met 

name het tonen van belangstelling en trotsheid werd belangrijk geacht. Ook waren 

de deelnemers van mening dat het stadsdeel geen dingen van bovenaf moet laten 

gebeuren, maar meer in het stadsdeel en tussen de bewoners moet staan. Alleen 

dan kon er volgens hen iets constructiefs gerealiseerd worden.  

 De deelnemers vonden dat juist het stadsdeel initiatieven kan aansturen en 

nemen die op kleine schaal en dicht bij de burgers gerealiseerd kunnen worden. 

Zo is er in Zeeburg met name behoefte aan aanbod voor kinderen en jongeren, in 

het bijzonder aan een “plek voor moslimmeisjes”, aldus één van de deelnemers. 

Beleid op stadsdeelniveau, in dit geval kunst- en cultuurbeleid, is daar volgende 

de deelnemers uitermate geschikt voor.  

 

Van den Berg signaleerde dat de gemeente Amsterdam eind jaren tachtig naast de 

kunstenaars in toenemende mate rekening ging gehouden met de afnemers van 

kunst.44 Antwoord op de vraag ‘wie krijgt het?’ werd minder vanzelfsprekend en 

de vraag werd een vast onderdeel in de politieke besluitvorming. Door in de 

inrichting van het kunst- en cultuurbeleid ook de behoeften van anderen dan 

                         

44 Van den Berg, 1989: p. 17-18.  
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kunstenaars te betrekken en door tevens te kijken naar het effect en de betekenis 

van kunst voor anderen dan de kunstenaars zelf, nam het verdelingsvraagstuk zijn 

plaats in de politiek arena in. Ook de verandering van de bevolkingssamenstelling, 

de steeds multicultureel diverser wordende bevolking, droeg hieraan bij.  

 Politicologe Deborah Stone schrijft een duidelijke verhandeling over de 

complexiteit van de strijd over gelijkheid van uitkomsten of kansen, aan de hand 

van een chocoladetaart. Ze legt middels deze metafoor uit dat het mogelijk is om 

concurrerende visies te hebben over een billijke verdeling. Op het eerste gezicht 

lijkt de meest voor de hand liggende verdeling van een taart: tel het aantal mensen 

en deel de taart in gelijke stukken door dat aantal. Stone laat echter zien dat er nog 

acht andere, tevens redelijke, opties zijn.45 Vier van deze voorbeelden die relevant 

zijn in de context van doelgroepenbeleid worden hier nader uitgewerkt.  

 Een eerste optie is ongelijke stukken voor ongelijke rangen, maar gelijke 

stukken voor gelijke rangen. Bij subsidieverstrekking aan kunstenaars zou dit in 

kunnen houden dat kunstenaars die gedurende hun carrière meer credit 

opgebouwd hebben, door bijvoorbeeld prijzen te winnen, recht hebben op 

(hogere) subsidie dan kunstenaars die geen prijs gewonnen hebben. Ook in de 

stadsdelen is sprake van een dergelijke verdeling. Bewoners zijn de primaire 

doelgroep, maar het beleid richt zich specifiek op jongeren en allochtone 

minderheden en deelt daarmee meer taart uit aan bepaalde ‘rangen’ van bewoners.  

 Een tweede optie is ongelijke stukken, maar gelijke waarde voor 

ontvangers. Verschillende culturele instellingen hebben verschillende financiële 

ondersteuning nodig. Instellingen die (meer) zelfbedruipend zijn kunnen met 

minder rond komen dan instellingen die dat niet kunnen. Een oplossing kan dan 

zijn het overschot van de ene culturele instelling aan de andere te schenken. In de 

stadsdelen wordt meer aandacht besteed aan jongeren en allochtone minderheden, 

de verdeling van de stukken over de bewoners is daarmee ongelijk, omdat de 

stadsdelen van mening zijn dat deze groepen de stukken taart meer nodig hebben. 

De waarde voor dezeontvangers is daarmee gelijk.  

 Verdeling door loting is een derde voorbeeld van verdeling op basis van 

                         

45 Stone, Deborah. Policy Paradox. The art of political decision making. New York: W.W. Norton 
& Company, 2002: p. 38.  
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ongelijke stukken, maar gelijke statistische kansen. Gelijke verdeling kan 

geschieden door alle subsidieaanvragen op een hoop te gooien en met ogen dicht 

een aantal gelukkigen eruit te trekken. Net als op rijks- en gemeentelijk niveau is 

er ook in de stadsdelen geen sprake van een dergelijke verdeling. Subsidiëring 

bijvoorbeeld vindt niet willekeurig plaats, maar op basis van gerichte keuzes.  

 Tot slot is ongelijke stukken, maar gelijke stemmen een mogelijkheid. In 

een democratie is de enige eerlijke manier om te bepalen wie wat krijgt door 

iedereen te laten stemmen en een verkiezing te houden. Dit gebeurt ook in de 

stadsdelen, de stadsdeelraden worden namelijk samengesteld door de 

kiesgerechtigden van het betreffende stadsdeel. Ondanks dat ze niet direct 

medezeggenschap hebben over het te voeren kunst- en cultuurbeleid in hun 

stadsdeel, kunnen zij middels hun keuze voor een politieke partij wel hun wensen 

met betrekking tot kunst- en cultuurbeleid uiten.  

 De taart laat zien hoe op verschillende manieren gelijkheid van uitkomsten 

en kansen gedefinieerd kunnen worden. Het laat ook zien dat al die argumenten 

redelijk zijn. Hoe terecht de verschillende argumenten ook zijn en hoezeer er ook 

gestreefd wordt naar het optimale resultaat voor zoveel mogelijk mensen, het 

probleem zit hem vaak in de definitie van de groep, de waarde van het te verdelen 

ding, of de manier waarop het verdeeld wordt. Verschillende partijen hebben 

verschillende meningen over wie recht heeft op de (symbolische) taart. Dat is ook 

bij doelgroepbepaling van kunst- en cultuurbeleid het geval. Zoals in de 

toelichting van de alternatieven voor verdeling zichtbaar is, hangt van de definitie 

van de groep, de waarde van het te verdelen geld en/of middel en de manier van 

verdelen af hoe een conflict aangepakt en opgelost wordt.  

 

4.5.3 Doelstellingen: Voor wat?  

Vóór het ontstaan van de stadsdelen richtte de centrale stad van Amsterdam zich 

in zijn kunst- en cultuurbeleid op grootstedelijke en (inter)nationale 

voorzieningen, activiteiten en evenementen en op de eigen bewoners. Stimulering 

van educatie en actieve en passieve participatie waren daarvan een belangrijk 

onderdeel. Na de decentralisatie bleef de stimulering van participatie in de 

stadsdelen een belangrijke doelstelling. Daarbij kwam de instandhouding van 

accommodaties. Kunst- en cultuurbeleid in de stadsdelen was voornamelijk 
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sociaal-cultureel van aard. Deze doelstelling kozen de stadsdelen ook in het laatste 

decennium van de twintigste eeuw, de daarbij horende doelstellingen waren toen 

het vergroten van de sociale samenhang en de leefbaarheid in de buurt.  

 Anno 2009 is in de doelstellingen van kunst- en cultuurbeleid op 

stadsdeelniveau nog steeds het welzijnskarakter van het beleid terug te vinden. 

Het vergroten van de leefbaarheid en de sociale cohesie in een stadsdeel komt 

redelijk vaak aan bod. Het bevorderen van cultuurparticipatie is echter de meest 

voorkomende doelstellingen, zeven stadsdelen noemen dit.  

 Doelstellingen Aant. 

Cultuurparticipatie bevorderen 7
Leefbaarheid bevorderen 4

Toegankelijkheid, sociale samenhang vergroten 3
Kunstenaars ondersteunen 3
Stadsdeel vernieuwen, verlevendigen en ontwikkelen 3

Creatieve industrie bevorderen 2
Cultuureducatie stimuleren 2
Identificatie met stadsdeel bevorderen, culturele identiteit versterken 2  

Tabel 16: Doelstellingen kunst- en cultuurbeleid op stadsdeelniveau, 2009 

 

Dat het bevorderen van cultuurparticipatie bij de helft van de stadsdelen een 

doelstelling is, is een logische keuze, gezien onze constatering dat de 

(instandhouding van) accommodaties sinds de decentralisatie een constant 

beleidsthema is (zie paragraaf 4.3).  

 De doelstellingen van de stadsdelen zijn redelijk met elkaar in 

overeenstemming en ook het aantal doelstellingen loopt niet ver uiteen, het aantal 

varieert van één tot vier. Alle stadsdelen benoemen in hun nota’s hun 

doelstellingen, soms is dit direct, soms indirect. Wat verder opvalt is dat het 

bevorderen van leefbaarheid bij het ene stadsdeel een legitimatie is en bij het 

andere een doelstelling, bijvoorbeeld bij respectievelijk De Baarsjes en 

Slotervaart. Cultuurparticipatie is bij het ene stadsdeel een doelstelling (Noord), 

een ander stadsdeel zet het in als instrument (ZuiderAmstel). Zo zijn er nog een 

aantal overlappingen. De input (waarom) en de output (voor wat) van kunst- en 

cultuurbeleid op stadsdeelniveau is dus niet strikt gescheiden, er wordt vaak 

vooruitgelopen op de feiten.  
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 Anno 1997 richtte iets meer dan de helft van het aantal stadsdelen zich ook 

op het aanbod en de productie van kunst en cultuur. Deze kunstdoelstellingen 

kwamen onder andere tot uiting in het faciliteren en ondersteunen van in het 

stadsdeel wonende kunstenaars. Deze intrinsieke doelstellingen waren destijds al 

beperkt in het kunst- en cultuurbeleid op stadsdeelniveau en zetten zich in 

dezelfde mate voort. Na de eeuwwisseling hebben drie stadsdelen als doelstelling 

het ondersteunen van kunstenaars, twee stadsdelen willen de creatieve industrie 

bevorderen.  

 

4.5.4 Instrumenten: Waarmee? 

Na de decentralisatie waren percentageregelingen, accommodaties, kunsteducatie 

en cultuurparticipatie instrumenten die ingezet werden in kunst- en cultuurbeleid 

op stadsdeelniveau. Deze zijn gedurende tien jaar niet uit het beleid verdwenen en 

zijn ook na de eeuwwisseling terug te vinden. Kunstspreiding, beeldende kunst in 

de openbare ruimte, kunstroutes, zorg voor kunstenaars en amateurkunst kwamen 

daarbij. Aan het eind van de twintigste eeuw was duidelijk zichtbaar dat, ondanks 

de overlappende thema´s, het beleid van de stadsdelen onderling erg verschilde. 

Verklarende factoren hiervoor waren (evenals vóór de decentralisatie) de 

bevolkingssamenstelling, de grootte van het stadsdeel en de geografische ligging 

(de afstand tot de binnenstad), de aanwezige voorzieningen en het culturele 

klimaat. 

 Het palet aan instrumenten dat stadsdelen anno 2009 gebruiken voor 

kunst- en cultuurbeleid op stadsdeelniveau is breed en zeer divers, zowel 

beleidsmatig als inhoudelijk. De keuze voor instrumenten wordt in bijna alle 

nota’s onderbouwd, de mate van onderbouwing verschilt echter. De meeste 

stadsdelen doen zeer uitgebreid verslag van de instrumenten die ingezet worden 

en de manier waarop deze geïmplementeerd worden, iets dat de overzichtelijkheid 

en helderheid echter niet altijd ten goede komt. Alle stadsdelen benoemen 

instrumenten in hun nota’s, soms zijn deze direct, soms indirect. Deze laatste 

groep instrumenten wordt niet duidelijk benoemd en vaak wordt niet concreet 

uitgelegd hoe de plannen in beleid omgezet kunnen of moeten worden. Het aantal 

instrumenten dat elk van de stadsdelen inzet om de doelstellingen te realiseren 

varieert van vijf tot vijfentwintig.  
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 De beleidsmatige variatie is waar te nemen in de keuze voor en uitwerking 

van instrumenten, het geschiedt zowel incidenteel als structureel en zowel op 

korte als op de lange termijn. Het aanstellen van een medeweker kunst en cultuur 

(De Baarsjes) of een cultureel netwerker (Oud-West) heeft een structureel karakter 

voor de lange termijn. Ook door het gehele budget Kunst in de Wijk open te 

stellen voor aanvragen van bewoners zet De Baarsjes structureel beleid uit. Het 

versterken van de internationale positie (Bos & Lommer), het creëren van een 

cultuurcluster CAN46 (Noord) en de ontwikkeling van het Cultuurpark 

Westergasfabriek (Westerpark) betreft eveneens structureel beleid. Voorbeelden 

van instrumenten op de lange termijn zijn het uitbreiden van de creatieve industrie 

(Bos & Lommer), vernieuwing van de infrastructuur en accommodaties 

(Geuzenveld-Slotermeer) en het verbeteren van het vestigingsklimaat voor 

cultuurproducten (Oost-Watergraafsmeer). De lange termijninstrumenten zijn 

meer genesteld in het beleid, als een solide onderlaag, terwijl de incidentele 

instrumenten beter zichtbaar zijn en zich sneller openbaren. Illustratief hierbij zijn 

carillonconcerten in combinatie met een torenroutewandeling (Centrum), een foto-

opdracht over het stadsdeel (Noord) en een theaterstimuleringsproject 

(Slotervaart).  

 Inhoudelijk gezien wordt bij een aantal stadsdelen onderscheid gemaakt 

tussen fysieke en methodische ontwikkelingen op het gebied van instrumenten, 

zoals stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer dat noemt. Stadsdeel Noord en Bos & 

Lommer maken daarbij een onderscheid tussen maatschappelijke en educatieve 

instrumenten enerzijds en instrumenten op het gebied van stedelijke 

ontwikkelingen anderzijds. Als maatschappelijke en educatieve instrumenten 

worden genoemd: community art, kunsteducatie, talentontwikkeling, onderhoud 

en ontwikkeling van (beeldende kunst in) de openbare ruimte en (financiële) 

ondersteuning van kunstenaars.  

 Uit de analyse blijkt dat kunst in de openbare ruimte, cultuureducatie en 

cultuurparticipatie/talentontwikkeling de meest voorkomende instrumenten zijn 

die de stadsdelen voor kunst- en cultuurbeleid inzetten. Kunst in de openbare 
                         

46 CAN, Centrum Amsterdam Noord, is de naam van het nieuwe centrum van stadsdeel Noord. 
Het gebied ligt tussen de Nieuwe Purmerweg, de Ring A10, het Olof Palmeplein en het 
Noordhollandsch Kanaal en zal ruimte gaan bieden aan wonen, werken, winkelen en recreatie. De 
realisatie van CAN is in 2007 van start gegaan en zal tot ongeveer 2020 plaatsvinden.  
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ruimte spant daarbij de kroon, in tien van de veertien stadsdelen wordt dit 

instrument gehanteerd. Vlak daarna, op een gedeelde tweede plaats, staan 

cultuureducatie en cultuurparticipatie/talentontwikkeling. Als we deze 

instrumenten zetten naast de instrumenten die tussen de decentralisatie en de 

eeuwwisseling op stadsdeelniveau gebruikt werden (festivals, manifestaties en 

kunstroutes; beeldende kunst en percentageregelingen; kunsteducatie; 

accommodaties) dan zien we grote overeenkomsten. Wat betreft instrumenten 

hebben zich in bijna twintig jaar kunst- en cultuurbeleid op stadsdeelniveau dus 

niet heel veel veranderingen voorgedaan.  

Instrumenten Aant.

Kunst in openbare ruimte 10
Cultuureducatie 8
Cultuurparticipatie, talentontwikkeling, amateurkunst 8
Creatieve industrie 4
Beeldende kunst 4
Cultureel erfgoed 4
Werkgroepen/kunst in wijken 3

(Jaarlijks) kunstproject met kunstenaars 3
Actualiseren Kunstroutes 2
Consequentie percentageregeling 1
Budget opstellen voor aanvragen burgers 1
Media: cultuurpagina, evenementenkalender, cultuuragenda 1
Nachtburgemeester, cultuurmakelaar 1
Structureel onderhoud kunstwerken 1  

Tabel 17: Instrumenten kunst- en cultuurbeleid op stadsdeelniveau, 2009 

 

Rijk en gemeenten zetten instellingen vaak in als instrument voor het bereiken van 

bepaalde doelstellingen. Bij de stadsdelen is dit ook aan de orde. Wel valt op dat 

accommodaties in kunst- en cultuurbeleid op stadsdeelniveau minder vaak dan 

voor de eeuwwisseling als instrument genoemd worden, of in ieder geval nu meer 

genoemd worden in combinatie met ateliers en broedplaatsen. Het inzetten van 

accommodaties als instrumenten zien we wel in stadsdeel Centrum, waar 

buurttheaters de toegankelijkheid van cultuur voor binnenstadbewoners moeten 

bevorderen en instrumenteel zijn aan het bevorderen van sociale samenhang. Ook 

Zuid-Oost uit de ambitie meer in te zetten op podia en programmering. Door 

middel van meer en grotere podia, evenementen en festivals wil het stadsdeel 

kruisbestuiving en experiment stimuleren en faciliteren. Oost-Watergraafsmeer zet 
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concreet in op accommodaties en wil het stadsdeel van de buurttheaters worden 

door openluchttheaters. Dat stadsdelen in verhouding met voor de eeuwwisseling 

minder inzetten op accommodaties heeft wederom mede te maken met gebrek aan 

capaciteit en financiën te maken, stadsdeel ZuiderAmstel wil bijvoorbeeld graag 

inzetten op podiumkunsten, maar wordt hierin belemmerd door de afwezigheid 

van een buurttheater.  

 Na de eeuwwisseling wordt naast accommodaties dus tevens ingezet op 

ateliers en broedplaatsen, onder meer in Geuzenveld-Slotermeer, Osdorp, Oud-

West, Oud-Zuid en Westerpark.  

 

De keuze voor en uitwerking en toepassing van instrumenten hangt samen met de 

rol(len) die het stadsdeel bepaalt aan te nemen. Door als financier op te treden 

eigent een stadsdeel zich andere instrumenten toe dan door stimulerend op te 

treden. Keuze voor het een sluit het ander vaak uit, maar is niet altijd een vrije 

keuze wegens gebrek aan capaciteit, kennis en financiën.  

 

4.6 De ontwikkeling 

Zoals alle beleidsprocessen is ook de beleidsontwikkeling van kunst- en 

cultuurbeleid op stadsdeelniveau te omschrijven als een dynamische verloop van 

handelingen en interacties met betrekking tot het beleid. Dynamiek (beweging), 

wederzijds beïnvloeding tussen de factoren die tot het proces behoren, verloop 

(opeenvolging van gebeurtenissen) en een herkenbaar verloop van de 

opeenvolging van gebeurtenissen zijn kenmerken van het beleidsproces.47 Ook in 

de ontwikkeling van kunst- en cultuurbeleid op stadsdeelniveau is dit waar te 

nemen, met name de dynamiek is na bijna twintig jaar nog steeds een duidelijk 

aanwezige factor.  

 Stadsdelen spelen al sinds de decentralisatie een actieve rol in het kunst- en 

cultuurbeleid van de stad Amsterdam. Er heerste veel onduidelijkheid over de 

taakverdeling, wat herhaaldelijk terugkwam in de kunstnota’s. De onduidelijkheid 

was mede te wijten aan het feit dat de centrale stad (nog) geen uitspraken deed 

over de verwachtingen van kunstbeleid op stadsdeelniveau, over de 

                         

47 Hoogerwerf, A. en M. Herwijer. Overheidsbeleid. Een inleiding in de beleidswetenschap. 

Kluwer: Alphen a/d Rijn, 2003 (7e druk): p. 23-24.  
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taakafstemming van tussen de centrale stad en stadsdelen en over die tussen 

stadsdelen onderling.48 Door de binnengemeentelijke decentralisatie ambieerden 

de stadsdelen een eigen, aanvullend kunstbeleid. Hiervoor werden echter geen 

werkelijke mogelijkheden aangedragen, noch in het Amsterdams Kunstenplan, 

noch in de kunstnota’s en -notities van de stadsdelen zelf, aldus onderzoeker Van 

Hemel.49 

 Anno 2009 heeft kunst- en cultuurbeleid op stadsdeelniveau een grote 

ontwikkeling doorgemaakt. Deze ontwikkeling uit zich in een zekere mate van 

verankering en professionalisering en is zowel in vorm als inhoud van het kunst- 

en cultuurbeleid waar te nemen. Zo wordt er steeds meer aandacht en tijd besteed 

aan het formuleren van beleid, een eerste vereiste om kunst en cultuur naar een 

hoger plan te kunnen tillen. Zowel legitimaties als doelstellingen en instrumenten 

worden specifieker uitgewerkt, zodat ze beter hanteerbaar zijn in de culturele 

praktijk. Ook wordt er meer geld beschikbaar gesteld om het geformuleerde beleid 

te kunnen uitvoeren. Evenals aan het eind van de jaren negentig van de vorige 

eeuw is er echter nog steeds weinig samenwerking en -hang tussen de stadsdelen, 

wat grotendeels te wijten is aan het gebrek aan ambtelijke capaciteit. Ten gevolge 

hiervan vinden stadsdelen (nog steeds) vaak opnieuw het wiel uit. 

                         

48 Van Hemel. 1993: p. 9.  
49 Van Hemel, 1993: p. 18.  
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5. Conclusies en aanbevelingen 

 

In dit laatste hoofdstuk wordt antwoord gegeven op de hoofdvraag en worden 

conclusies geformuleerd. Daarnaast worden aanbevelingen gedaan voor het 

culturele veld en voor vervolgonderzoek.   

 

5.1 Conclusies 

De hoofdvraag van dit onderzoek luidde:  

 

Hoe heeft het kunst- en cultuurbeleid op stadsdeelniveau zich sinds 2001 

ontwikkeld?  

 

Tot 2001 

Met de binnengemeentelijke decentralisatie kregen de nieuw opgerichte 

stadsdelen de verantwoordelijkheid over de kwaliteit van de leefomgeving en van 

wonen en werken in hun deel van de stad. Kunst en cultuur hoorde hier ook bij en 

viel dus vanaf het begin van het bestaan van de stadsdelen in hun portefeuille. Het 

voeren van kunst- en cultuurbeleid op stadsdeelniveau kwam er in de praktijk 

echter op neer dat de stadsdeelbestuurders zich vooral bezig hielden met de 

organisatorische aspecten van kunst in de wijken. Hoewel inhoudelijke discussies 

over de kwaliteit en de samenstelling van het kunstaanbod in de kunstpolitiek van 

de centrale stad veel aandacht kregen, werden deze op stadsdeelniveau nauwelijks 

gevoerd. Wat betreft aanbod en afname van de kunsten was sinds de 

decentralisatie weinig veranderd, kunst was centraal gebleven. Noch in 

hoeveelheid, noch in soort was er na de decentralisatie een verschil in afname van 

activiteiten. 

 De taakafbakening tussen centrale stad en stadsdelen was vanaf de 

oprichting van de stadsdelen onvoldoende uitgewerkt. Dit gold ook voor de 

taakafbakening tussen stadsdeelbesturen en wijkopbouworganen. Kunst was een 

taak van de centrale stad, maar stadsdeelbestuurders voelden zich 

verantwoordelijk voor het voeren van een eigen kunstbeleid. Dit kwam mede door 

de bevoegdheid voor het uitvoeren van de percentageregelingen en de besteding 
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van een deel van de spreidingsgelden. Er heerste ondanks dit 

verantwoordelijkheidsgevoel ook een gevoel van onmacht, omdat de deelraden 

door gebrek aan ambtelijke capaciteit en financiële middelen slechts konden 

functioneren als beheerders en niet als beleidsmakers. De onduidelijke 

taakafbakening vertroebelde dus de scheidslijn in verantwoordelijkheden. 

 Hoewel de stadsdelen moeite hadden om op het gebied van kunst- en 

cultuurbeleid hun positie te bepalen ten opzichte van de centrale stad, zochten ze 

weinig tot geen verbinding en samenwerking met andere stadsdelen. Ze waren dan 

ook nauwelijks op de hoogte van elkaars kunst- en cultuurbeleid. Informatie over 

ontwikkelingen in andere stadsdelen werd voornamelijk via de media vernomen. 

Er leek sprake van de situatie waarvoor de Amsterdamse Kunstraad in juli 1991 

waarschuwde: het voeren van dorpspolitiek, inclusief vormen van toevallig in de 

buurt gevestigde groepen en kunstenaars, dat niets meer met grootstedelijk 

kunstbeleid te maken heeft. Wethouders en ambtenaren van de stadsdelen waren 

van mening dat er geen behoefte was aan samenwerking onderling, men vreesde 

namelijk voor het ontstaan van een gezamenlijk beleid. De stadsdelen zagen wel 

voordeel in het uitwisselen van informatie, ideeën en ervaring.  

 Een duidelijke ontwikkeling en vooruitgang in kunst- en cultuurbeleid op 

stadsdeelniveau was dat er veel tot stand gebracht was op het gebied van 

kunstspreiding, zowel wat betreft het aanbod van kunst in de wijken als op 

scholen. Met kunstspreiding kon kunst en cultuur zowel instrumenteel als 

intrinsiek tot uiting komen en konden tevens de veelal genoemde doelstellingen 

cultuurparticipatie en leefbaarheid gerealiseerd worden. Tevens konden de 

bewoners, sinds de oprichting van de stadsdelen de primaire doelgroep van kunst- 

en cultuurbeleid op stadsdeelniveau, bereikt worden. De samenwerking die 

gezocht werd met externe partijen zoals de scholen en het JAM wierp duidelijk 

zijn vruchten af.  

 

Sinds 2001 

De rol van het stadsdeel speelt al sinds de decentralisatie een rol in kunst- en 

cultuurbeleid op stadsdeelniveau. Eind jaren negentig heerste hier echter nog 

steeds veel onduidelijkheid over, wat zich uitte in het herhaaldelijk terugkeren van 

knelpunten in kunstnota’s. De centrale stad deed weinig tot geen uitspraken over 
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de verwachtingen van kunstbeleid op stadsdeelniveau, over de taakafstemming 

tussen de centrale stad en stadsdelen en over die tussen de stadsdelen onderling. 

Door de binnengemeentelijke decentralisatie ambieerden de stadsdelen een eigen, 

aanvullend kunstbeleid. Hiervoor werden echter geen werkelijke mogelijkheden 

aangedragen, noch in het Amsterdams Kunstenplan, noch in de kunstnota’s en -

notities van de stadsdelen zelf.  

 Na bijna twintig jaar decentralisatie koos het Amsterdamse college van 

B&W voor verbetering van het bestuurlijk stelsel door halvering van het aantal 

stadsdelen. Met een duidelijkere afbakening van de taakverdeling tussen de 

centrale stad en de stadsdelen en investeringen in buurtgericht werken en 

buurtparticipatie moesten zeven sterke stadsdelen de kwaliteit van de lokale 

overheid verbeteren. De stad moest als één geheel handelen, met goede prestaties 

voor burgers, ondernemers en maatschappelijke organisaties voorop. Het college 

van B&W dacht met een model van zeven stadsdelen de bestuurlijke en 

operationele kracht van de stad en de stadsdelen het best te versterken. Het feit dat 

na twintig jaar decentralisatie gekozen werd voor vermindering van het aantal 

stadsdelen wijst erop dat, ondanks het succesvolle experiment om de stadsdelen 

Noord en Osdorp op te richten, de stadsdelen wat betreft doelmatige en 

doeltreffende beleid - en besluitvorming een mindere belangrijke bijdrage 

leverden dan verwacht werd.  

 Sinds de decentralisatie zijn accommodaties een constant beleidsthema, 

ook na bijna twintig jaar is dit nog steeds een actueel thema in kunst- en 

cultuurbeleid op stadsdeelniveau. De stadsdelen zijn verantwoordelijk voor het 

beheer van accommodaties, alleen de instellingen met een grootstedelijke functie, 

zoals het Concertgebouw en het Rijksmuseum, worden nog centraal beheerd. 

Accommodaties blijken nu meer dan alleen instrumenteel binnen kunst- en 

cultuurbeleid op stadsdeelniveau, ze doen nu dienst als faciliteit, als plek waar de 

doelstellingen en instrumenten de ruimte krijgen en zich kunnen ontwikkelen. 

Geïnspireerd door het stedelijke atelier- en broedplaatsenbeleid lonkt het kunst- en 

cultuurbeleid op stadsdeelniveau sinds 2001 wel steeds meer met de creatieve 

industrie. Het ziet ernaar uit dat ook de stadsdelen zich in toekomstig beleid meer 

op de creatieve industrie zullen gaan richten.  
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Hoe hoger kunst- en cultuurbeleid zich in het politieke systeem bevindt, hoe meer 

geaccepteerd de legitimatie van kunst en kunst- en cultuurbeleid lijkt. Op 

rijksniveau is veel minder discussie over de doelen van kunst- en cultuurbeleid 

dan op gemeentelijk en vooral stadsdeelniveau. De stelling ‘hoe lokaler, hoe 

extrinsieker’ lijkt op te gaan voor de motivering van de legitimaties, doelstellingen 

en instrumenten in de voor dit onderzoek bestudeerde beleidsdocumenten. Ervan 

uitgaande dat kunst- en cultuurbeleid net als ieder ander beleid een dynamisch 

proces is en een herkenbaar verloop van de opeenvolging van gebeurtenissen kent, 

kunnen we er redelijkerwijs van uitgaan dat ook kunst- en cultuurbeleid op 

stadsdeelniveau zich zal blijven ontwikkelen. Een tweeledige externe factor lijkt 

bepalend te zijn voor de inrichting en ontwikkeling van kunst- en cultuurbeleid op 

stadsdeelniveau. Ten eerste zijn kunst & cultuur en beleid altijd een combinatie 

waar legitimatie weinig tot niet vanzelfsprekend is, of waar de combinatie in ieder 

geval voor veel discussie zorgt. Vanwege de subjectieve en weinig materiële 

effecten van kunst en cultuur blijkt het in de (politieke) praktijk lastig om tot 

overeenstemming te komen over de reden voor het voeren of de bepaling van de 

uitvoering van kunst- en cultuurbeleid. Ten tweede is het in het specifieke geval 

van kunst- en cultuurbeleid in de stadsdelen zo dat er, zelfs na twintig jaar 

decentralisatie, nog steeds problemen en ontwikkelingen in het (politieke) proces 

zelf gaande zijn. Er is nog (te) weinig ruimte om aan alle beleidsvelden de 

benodigde aandacht te geven. Hierdoor wordt de voorkeur gegeven aan velden 

met meer economische, politiek, sociale en/of maatschappelijke prioriteit. Kunst 

en cultuur hoort daar vaak niet bij.  

  Tot op heden heeft kunst- en cultuurbeleid op stadsdeelniveau een grote 

ontwikkeling en daarmee professionalisering doorgemaakt en is het dieper 

verankerd geraakt in het beleidsveld van de stadsdelen, wat mede te danken is aan 

de ambitie en inzet van deze stadsdelen. De ontwikkeling is zowel in vorm als 

inhoud waar te nemen. Er wordt meer tijd een aandacht besteed aan het 

formuleren van kunst- en cultuurbeleid, zowel legitimaties als doelstellingen en 

instrumenten worden specifieker uitgewerkt en beter hanteerbaar gemaakt voor de 

(culturele) praktijk. Daarnaast wordt er meer geld beschikbaar gesteld om het 

geformuleerde beleid uit te kunnen voeren. Evenals aan het eind van de jaren 

negentig van de vorige eeuw is er echter nog steeds weinig samenwerking en 
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samenhang tussen de centrale stad en de stadsdelen en met name tussen de 

stadsdelen onderling. Ten gevolge hiervan is er weinig kennisoverdracht en 

uitwisseling van ideeën en vinden stadsdelen vaak opnieuw het wiel uit. De zeer 

beperkte samenwerking is deels oorzaak van de beperkte ambtelijke capaciteit, 

stadsdelen willen hun schaarse tijd ten volle benutten en besteden het aan het 

eigen kunst- en cultuurbeleid. De beperkte ambtelijke capaciteit kan echter ook 

een réden zijn om naar meer samenhang en -werking te (willen) streven. 

Samenwerking is lastig als je onderbemenst bent en op de korte termijn vergt het 

(schaarse) tijd, maar het kan op de lange termijn zijn vruchten afwerpen als zo 

voorkomen kan worden dat stadsdelen steeds opnieuw het wiel uitvinden. 

 

5.2 Aanbevelingen 

Aanbevelingen voor het (culturele) veld 

Groot knelpunt in het politieke systeem en de beleidsstructuur van kunst- en 

cultuurbeleid op stadsdeelniveau is al sinds de decentralisatie de taakverdeling 

tussen de centrale stad en de stadsdelen en tussen de stadsdelen onderling. Door 

gebrek aan een solide basis, ook wat betreft de inrichting van de stad in 

stadsdelen, hebben alleen de prioritaire beleidsthema’s al meer aandacht nodig 

dan er beschikbaar is. De thema’s die minder relevant zijn voor de primaire 

levensbehoeften komen dan automatisch op de tweede plaats. Kunst en cultuur op 

stadsdeelniveau is hier een voorbeeld van en kan dientengevolge, zoals de 

Amsterdamse Kunstraad al zei, als dorpspolitiek benoemd worden. Dit is absoluut 

niet neerbuigend bedoeld en zeker niet onlogisch, aangezien de Amsterdamse 

stadsdelen wat betreft inwonersaantal ongeveer even groot zijn als de gemiddelde 

Nederlandse gemeente. Wel is het zo dat de stadsdelen, in tegenstelling tot de 

gemiddelde gemeenten in Nederland, de centrale stad als bestuurslaag boven zich 

hebben. Hier moet niet alleen rekening mee gehouden worden, hier kúnnen en 

móeten ook voordelen mee behaald worden.  

 Het college van B&W kiest voor verbetering van het bestuurlijk stelsel 

door halvering van het aantal stadsdelen en wil de kwaliteit verbeteren door een 

duidelijkere afbakening van de taakverdeling tussen de centrale stad en de 

stadsdelen en investeringen in buurtgericht werken en buurtparticipatie. Het 

college ziet de stad als één geheel, dat gezamenlijk moet handelen en goede 
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prestaties levert voor burgers, ondernemers en maatschappelijke organisaties. In 

principe ligt met dit plan een model klaar dat de stadsdelen over kunnen nemen en 

in kunnen zetten om hun knelpunten op het gebied van kunst- en cultuurbeleid op 

te lossen. Daarbij is het belangrijk dat er samengewerkt wordt, zowel onderling 

als samen als met externe partijen, en dat ze zelf mogelijkheden en kansen gaan 

creëren door open kaart te spelen en open te staan en in te gaan op meer en 

constructievere kennis- en ideeënuitwisseling. Ook bij de centrale stad moeten de 

beleidsstructuur en de bestaande omgangsvormen met de betrokken organen en 

instellingen veranderd worden om de beleids- en ideeënontwikkeling te 

verbeteren. De centrale stad moet niet meer alleen voor de productie van kunst 

zorgen (rol van financier), maar moet tevens een meer bemiddelende en 

ondersteunende rol op zich nemen waarbinnen de stadsdelen duidelijk hun plaats 

kennen en ruimte krijgen om hun verantwoordelijkheden uit te voeren. Hierdoor 

kunnen ze meer doen dan alleen aanjagen en kunnen ze aanvullend kunst- en 

cultuurbeleid op stadsdeelniveau voeren in de vorm van coördinatie en 

samenwerking met de centrale stad en met andere stadsdelen. 

 

Aanbevelingen voor vervolgonderzoek 

In lijn met voorgaande aanbevelingen voor het (culturele) veld zou nader 

onderzoek zeer waardevol zijn bij de ontwikkeling, implementatie en toepassing 

van kunst- en cultuurbeleid in de stadsdelen. Nadere uitwerking van de rol van de 

centrale stad zou nieuwe conclusies aan het licht kunnen brengen. Ook de recente 

plannen van wethouder Gehrels werpen licht op de zaak dat nader onderzoek 

zeker niet overbodig maakt. Haar plan om kunstschouwen, door de gemeenteraad 

benoemde intendanten, aan te stellen is een middel om de politiek zich over kunst 

uit te kunnen laten spreken. Volgens Gehrels zouden op die manier politiek en 

kunst dichter bij elkaar komen. Is dit zo? Hoe zou dit beleidsinstrument dan vorm 

kunnen of moeten krijgen? En nog belangrijker in het kader van dit onderzoek, 

welke rol zouden de kunstschouwen kunnen spelen voor de stadsdelen?  

 In de wetenschap zijnde dat bewoners al sinds de oprichting van de 

stadsdelen de primaire doelgroep van kunst- en cultuurbeleid op stadsdeelniveau 

zijn, zou het ook van grote betekenis zijn om hun stem te horen. Wat zijn hun 

behoeftes als het gaat om kunst en cultuur in het stadsdeel? Wat missen ze? Wat 
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vinden zij belangrijk? De stem van de bewoners zou meer evenwicht kunnen 

brengen in de het beeld van de sterktes, zwaktes, kansen en mogelijkheden van 

kunst- en cultuurbeleid in de stadsdelen. 

 Zoals in de inleiding aangegeven is, was het verzamelen van data 

ingewikkeld. Vanwege het ongelijksoortige karakter van bronnen bleek het ook 

lastig deze te vergelijken. Het is daarom van belang om een gemeenschappelijke 

taal en een gemeenschappelijk verantwoordingssysteem te ontwikkelen, zodat er 

kwalitatief beter cijfermateriaal beschikbaar is en gegevens beter vergelijkbaar 

zijn. Het vocabulaire en de functies dienen beter op elkaar afgestemd te worden. 

Vanwege het overkoepelende aspect van een dergelijk systeem zou het mogelijk 

door de centrale stad georganiseerd kunnen worden. Onderzoek naar dit 

gemeenschappelijke systeem is niet alleen relevant en interessant voor verder 

onderzoek, maar biedt ook zeker voordelen voor de (culturele) praktijk. 

 Het onderzoek dat voor u ligt borduurde voort op onderzoeken naar kunst- 

en cultuurbeleid op stadsdeelniveau in 1991, 1993, 1997 en 2001. In 2010 vindt 

wederom een grote verandering plaats: de fusie van de stadsdelen. Na 

totstandkoming hiervan zou het interessant zijn om een nieuw onderzoek naar 

kunst- en cultuurbeleid op stadsdeelniveau uit te voeren en dit te vergelijken met 

de vijf eerdere onderzoeken. De scope van dit onderzoek bood geen ruimte voor 

nadere bestudering van de toepassing en uiteindelijke effecten van instrumenten. 

Onderzoek hiernaar zou een waardevolle en aanvullende verdieping bieden voor 

de toekomst van kunst- en cultuurbeleid op stadsdeelniveau.  

 



    

 120 

6. Literatuurlijst 

 

De literatuur die voor dit onderzoek gebruikt is, is in deze literatuurlijst 

chronologisch onderverdeeld in acht categorieën, te weten: Artikelen (6.1), 

Informatie van de overheid (rijk en gemeente (6.2) ), Krantenartikelen (6.3), 

Internetbronnen (6.4), Literatuur (6.5), Nota’s en informatie stadsdelen (6.6), 

Onderzoeksrapporten (6.7) en Overig (6.8).  

 

6.1 Artikelen 

Beugels, P. ‘Stijl en politieke attitude’. In: Boekmancahier, 12 (juni 1992). 

 

Hoefnagel, Frans. Een nieuwe toekomst voor het cultuurbeleid. Den Haag: 

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, 2009.  

 

Kooyman, R.A.M en B. Colpaart. ‘Kunsteducatie’. In: Akkermans e.a. (red.), 

1989, II. 

 

Minnaert, Toine. ‘Drang naar samenhang. Het internationaal cultuurbeleid van 

Nederland.’ In: Boekman 80. 21e jrg (najaar 2009).  

 

Stadsdeel Oud-West. ‘Bouwe Olij nieuwe stadsdeelvoorzitter.’ Oud-WestNu. 

September 2008: p. 5.  

 

Raijmakers, Willem-Jan. ‘Begint buiten Amsterdam het kippen voeren?’ Boekman 

78. 21e jrg (voorjaar 2009): p. 31.   

 

Vermeulen, Joris. ‘Hans Kazan in Bos en Lommer: fluwelen culturele revolutie in 

de Amsterdamse stadsdelen.’ Boekman 72. 19e jrg. (najaar 2007): p. 57-62. 

 

Vlis, Michael van der. ‘Trots op de stadsdelen.’ Op: Website PvdA Amsterdam. 

http://www.amsterdam.pvda.nl/nieuwsbericht/835 14 maart 2004. 

 



    

 121 

6.2 Informatie van de overheid (rijk en gemeente)  

Amsterdamse Kunstraad. Beleidsadvies Amateurkunst: een vervolg op het 

Kunstenplan. Amsterdam: Amsterdamse Kunstraad, juni 1993. 

 

Amsterdamse Kunstraad. Eerste rapport ter voorbereiding op het Amsterdams 

Kunstenplan. Amsterdam: Amsterdamse Kunstraad, juli 1991. 

 

Amsterdamse Kunstraad Commissie Kunstenplan. Eerste rapport ter 

voorbereiding op het Amsterdam Kunstenplan. Amsterdam: Amsterdamse 

Kunstraad, juli 1991.  

 

Amsterdamse Kunstraad. Spreiding in de groei. Ongepubliceerde conceptnota. 

Amsterdam: Amsterdamse Kunstraad, 1983. 

 

Amsterdams Fonds voor de Kunst. Opa is dood. Een transculturele optiek op de 

Amsterdamse kunsten. Discussienota. Amsterdam: Amsterdams Fonds voor de 

Kunst, 1996.  

 

Beetz, F.P van. Verslaglegging voorgesprekken ten behoeve van hoofdstuk 1, 

ruimtelijke verkenningen 1988. Sine loco: Rijksplanologie Dienst, 6 januari 1988.  

College van Burgemeester en Wethouders Amsterdam. Voorlopig besluit advies-

Mertens. Amsterdam: Gemeente Amsterdam, 17 februari 2009.   

 

Brief van de Amsterdamse Kunstraad gericht aan de afdeling Kunstzaken, dd. 30 

augustus 1990.  

 

Brief van de Amsterdamse Kunstraad gericht aan de wethouder van Cultuur, dd. 

29 maart 1990. 

 

Commissie Kunstenplan Amsterdamse Kunstraad. Eindadvies Amsterdams 

Kunstenplan. Amsterdam: maart 1992. 

 



    

 122 

Conceptvoordracht Afronding Afsplitsing Budgetten Kunst, verstuurd door de 

wethouder van cultuur van de centrale stad dd. 17 april 1990 naar alle 

stadsdeelbestuurders. 

 

Dienst Onderzoek en Statistiek. Basismeetset 2008. Amsterdam: Gemeente 

Amsterdam, Dienst Onderzoek en Statistiek, februari 2008.  

 

Dienst Onderzoek en Statistiek. Cultuurparticipatie in de regio. Amsterdam: 

Gemeente Amsterdam, Dienst Onderzoek en Statistiek, september 2006.  

 

Dienst Onderzoek en Statistiek. De Staat van de Stad. Amsterdam IV. 

Ontwikkelingen in participatie en leefsituatie. Amsterdam: Gemeente Amsterdam, 

Dienst Onderzoek en Statistiek, juni 2007.  

 

Dienst Onderzoek en Statistiek. Jaarboek 2008. Amsterdam: Gemeente 

Amsterdam, Dienst Onderzoek en Statistiek, 2008: hoofdstuk 9 (p. 311-326).  

 

Dienst Onderzoek en Statistiek. Kunst- en cultuurmonitor. Amsterdam 2006. 

Amsterdam: Gemeente Amsterdam, Dienst Onderzoek en Statistiek, juli 2006. 

 

Dienst Onderzoek en Statistiek. Monitor creatieve industrie 2005. Amsterdam: 

Gemeente Amsterdam, Dienst Onderzoek en Statistiek, november 2005.   

 

Dienst Onderzoek en Statistiek. Monitor creatieve industrie 2006. Amsterdam: 

Gemeente Amsterdam, Dienst Onderzoek en Statistiek, november 2006.   

 

Dienst Onderzoek en Statistiek. Monitor creatieve industrie 2007. Amsterdam: 

Gemeente Amsterdam, Dienst Onderzoek en Statistiek, december 2007.  

 

Dienst Onderzoek en Statistiek. Regio Amsterdamin beeld 2006.Feiten en cijfers 

over het RSA gebied. Amsterdam: Gemeente Amsterdam, Dienst Onderzoek en 

Statistiek, september 2006.  

 



    

 123 

Dienst Onderzoek en Statistiek. Samenvatting jaarboek 2008. Amsterdam: 

Gemeente Amsterdam, Dienst Onderzoek en Statistiek, 2008.  

 

Dienst Onderzoek en Statistiek. Sterke toename bevolking derde kwartaal 2009. 

Amsterdam: Gemeente Amsterdam, Dienst Onderzoek en Statistiek, 27 oktober 

2009. 

 

Dienst Wonen Stadsdelen en Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties. 

Wonen in Amsterdam 2007. Amsterdam: Gemeente Amsterdam, Dienst Wonen 

Stadsdelen en Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties. Nummer 1, 

februari 2008.  

 

Gemeente Amsterdam. Allianties. Kunstenplan 2001-2004. Amsterdam: 

Gemeente Amsterdam, december 2000.  

 

Gemeente Amsterdam. Concept Amsterdams Kunstenplan 1997-2000. 

Amsterdam: Gemeente Amsterdam, 1996. 

 

Gemeente Amsterdam. Langetermijn-visie Cultuur. Amsterdam 2015. 

Amsterdam: Gemeente Amsterdam, 18 juni 2003.  

 

Gemeenteraad Amsterdam. Verordening op de stadsdelen. (geconsolideerde 

versie) Amsterdam: Gemeente Amsterdam, 1 februari 2009.  

 

Gemeente Amsterdam. Zo werkt Amsterdam. Amsterdam: Directie Communicatie 

en directie Concern Organisatie van de gemeente Amsterdam, oktober 2008.  

 

Gemeente Amsterdam, Afdeling Kunstzaken. Notitie Kunstenplan voor de Jeugd. 

Amsterdam: Gemeente Amsterdam, Afdeling Kunstzaken, september 1992.  

 

Gemeente Amsterdam. Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. Hoofdlijnen Kunst 

en Cultuur 2009-2012. Amsterdam: Gemeente Amsterdam. Dienst 

Maatschappelijke Ontwikkeling, 23 mei 2007.  



    

 124 

Gemeente Amsterdam. Dienst Onderzoek en Statistiek. Kunst- en cultuurmonitor 

Amsterdam 2006. Amsterdam: Gemeente Amsterdam. Dienst Onderzoek en 

Statistiek, juli 2006.  

 

Gemeenteraad Amsterdam.  Amsterdam creatieve stad. Kunstenplan 2005-2008. 

Amsterdam: Gemeente Amsterdam, 16 december 2004.  

 

Gemeenteraad Amsterdam. Amsterdams Kunstenplan 1993-1996. Amsterdam: 

Gemeenteraad Amsterdam, 8 juli 1992.  

 

Gemeenteraad Amsterdam. Kunstenplan 1997-2000. Amsterdam: Gemeenteraad 

Amsterdam, 13 november 1996.  

 

Laan, M. van der en A. Nicolai. Koers kiezen: meer samenhang in het 

internationaal cultuurbeleid. Den Haag: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschap; Ministerie van Buitenlandse Zaken, 10 mei 2006. 

 

Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk. Nota Kunst en 

kunstbeleid. ’s-Gravenhage: Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk 

Werk, 1976. 

 

Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk. Nota Naar een nieuw 

museumbeleid. ’s-Gravenhage: Ministerie van Cultuur, Recreatie en 

Maatschappelijk Werk, 1976. 

 

Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk. Nota Orkestenbestel. 

’s-Gravenhage: Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, 1976. 

 

Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk. Nota Toneelbeleid. 

’s-Gravenhage: Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, 1976.  

 

Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Discussienota. Rijswijk: 

Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, 1983.  



    

 125 

Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Notitie Cultuurbeleid. 

Rijswijk: Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, 1985. 

 

Rekenkamer Amsterdam. Onderzoeksopzet. Kunst- en cultuurbeleid gemeente 

Amsterdam. Amsterdam: Rekenkamer Amsterdam, 7 maart 2008.  

 

Rekenkamer Amsterdam. Kunst- en cultuurbeleid. Eerste rapportage: doelbereik 

en controle. Amsterdam: Rekenkamer Amsterdam, september 2008.  

 

Rekenkamer Amsterdam. Kunst- en cultuurbeleid. Tweede rapportage: verdeling 

subsidies en cultureel ondernemerschap. Amsterdam: Rekenkamer Amsterdam, 

april 2009.  

 

Boogaarts, I. W38 Kunst en cultuur in Amsterdam; een inventarisatie van de 

financiële ontwikkelingen. Den Haag: Wetenschappelijke Raad voor het 

Regeringsbeleid, februari 1989.  

 

6.3 Internetbronnen 

Dienst Onderzoek en Statistiek. Stadsdelen in cijfers 2009. Amsterdam: Gemeente 

Amsterdam, Dienst Onderzoek en Statistiek, 2009. Bron: 

http://www.os.amsterdam.nl/feitenencijfers/26230/ 

 

Hartog, Johan den. ‘Hoe werkt het stadsdeelbestuur?’ Op: Website gemeente 

Amsterdam http://amsterdam.nl/gemeente/stadsdelen/hoe_werkt_het 29 november 

2006.  

 

Kunstbus, 2008. http://www.kunstbus.nl/cultuur/actie-tomaat.html  

 

LAgroup Leisure and Arts Consulting, 2009. http://www.lagroup.nl  

 

Nota Ruimte:Ruimte voor ontwikkeling is een nota die het kabinet in 2004 naar de 

Tweede Kamer stuurde. De nota geeft voor de periode 2011-2020 richting aan 

rijksinvesteringen, waarbij het kabinet kiest voor een sterke economie en 



    

 126 

waardevolle groengebieden. Het rijk concentreert zich op gebieden die van 

nationaal belang zijn; lokaal en regionaal komt meer ruimte voor maatwerk. De 

nota werd ook wel benoemd als Nota Ruimte: Decentraal wat kan, centraal wat 

moet. Bron: persbericht Rijksoverheid, 24 april 2004: 

http://74.125.77.132/search?q=cache:bBYV-

L416_UJ:www.regering.nl/Actueel/Pers_en_nieuwsberichten/2004/April/27/Nota

_Ruimte_decentraal_wat_kan_centraal_wat_moet+centraal+wat+moet+decentraal

+wat+kan&cd=1&hl=nl&ct=clnk&gl=nl 

 

Reshef, Iris. ‘Eén Amsterdam: college van B&W kiest voor verbetering van het 

bestuurlijk stelsel. Aantal stadsdelen gehalveerd.’ Persbericht op: Website 

gemeente Amsterdam 

http://www.amsterdam.nl/gemeente/college/burgemeester_cohen/persberichten/b_

w_kiest_voor 16 april 2009. 

 

Schaatsbergen, Reinout. De geschiedenis van Amsterdam. Op: Website Gemeente 

Amsterdam http://amsterdam.nl/stad_in_beeld/geschiedenis/de_geschiedenis_van  

 

Website Westergasfabriek, 14 november 2009. 

http://www.westergasfabriek.nl/westergasfabriek/wat_is.php 

 

6.4 Krantenartikelen  

Berkhout, Karel. ‘‘Ze zijn onmisbaar, maar soms te klein’; Burgemeester Job 

Cohen over de bestuurlijke kracht van de Amsterdamse stadsdelen.’ In: NRC 

Handelsblad, 16 februari 2009. 

 

Damen, Ton. ‘Machtsstrijd stadhuis met stadsdelen.’ In: Parool, 7 oktober 2008.  

 

Damen Ton.’Verzet tegen kleiner aantal stadsdelen.’ In: Parool, 14 oktober 2008. 

 

Damen, Ton. ‘PvdA-prominent blijft bij kleine stadsdelen.’ In: Parool, 15 oktober 

2008.  

 



    

 127 

Damen, Ton. ‘Ze zijn te klein zegt commissie, en moeten samengevoegd worden. 

Gewenste grootte is minstens 80.000 inwoners. ‘Gemeente moet veel meer regie 

voeren in stadsdelen.’’ In: Parool, 10 december 2008.  

 

Damen, Ton. ‘PvdA neigt naar behoud tien stadsdelen.’ In: Parool, 17 januari 

2009.  

 

Damen, Ton. ‘Gemeente benoemt vier ‘kwartiermakers’, die Oost, Zuid, West en 

Nieuw-West gaan voorbereiden; Alle ambtenaren gaan het merken, aan sociaal 

plan wordt gewerkt.’ In: Parool, 27 juli 2009.  

 

De Volkskrant. ‘Parade trekt 270 duizend bezoekers.’ In: De Volkskrant, 18 

augustus 2009.   

 

Ivens, Laurens. ‘Wat is erger: de Noord/Zuidlijn of stadsdelen?; Efficiëntie wordt 

bereikt als we afscheid nemen van het stelsel.’ In: Parool, 3 januari 2009. 

 

Ketelaar, Ineke. ‘Stadsdeelstelsel in Amsterdam is zo slecht nog niet; Van boven 

opgelegde fusies geven vele jaren ellende.’ In: Parool, 21 november 2008.  

 

Lubbers, Maarten. ‘Vier verre stadsdelen is ruim voldoende.’ In: Parool, 28 maart 

2009.  

 

Oranje, Olga. ‘Oud-West een maatje te klein?’ In: Parool, 12 juli 2008. 

 

Parool. ‘De stad krijgt een stijlboek.’ In: Parool, 10 september 2008.  

 

Poggenklaas, Arjan. ‘‘Karakter Oud-West’ zit tussen de oren.’ In: Parool, 25 

otkober 2008.  

 

Sandelowsky, R.F. ‘Goed stadsbestuur gaat niet alleen PvdA-stemmers aan.’ In: 

Parool, 3 februari 2009. 

 



    

 128 

Soetenhorst, Bas. ‘PvdA-politici voeren felle interne strijd over resterende 

hoeveelheid posten voor stadsdeelvoorzitters.’ In: Parool, 16 januari 2009.  

 

Soetenhorst, Bas. ‘Indeling in 14 stadsdelen onder de loep.’ In: Parool, 28 

augustus 2008.  

 

Soetenhorst, Bas. ‘Poging discussie over vermindering te smoren.’ In: Parool, 18 

november 2008.  

 

Soetenhorst, Bas. ‘Discussie splijt PvdA.’ In: Parool, 21 november 2008. 

 

Soetenhorst, Bas. ‘Alle heil komt van de veertien stadsdelen.’ In: Parool, 24 

januari 2009.  

 

Soetenhorst, Bas. ‘Slotervaart, Geuzenveld, Osdorp: Nieuw-West.’ In: Parool, 11 

juni 2009. 

 

Wilt, Paulus de, Erik Koldenhof en Willem Paquay. ‘Grotere en slagvaardigere 

stadsdelen zijn nodig; Aan oeverloze discussies met 14 stadsdelen moet een einde 

komen.’ In: Parool, 28 november 2008. 

 

6.5 Literatuur 

Boekman, E. Overheid en kunst in Nederland. Utrecht: 1939.  

 

Denters, S.A.H., H.M. de Jong, R.J.P Schobben, G.H Reussing. Decentrale 

democratie. Enschede: Faculteit Bouwkunde, Universiteit Twente, 1995.   

 

Deth, J.W. van en P.A. Schuszler (red.). Nederlandse staatskunde, een 

elementaire inleiding. Bussum: 1995 

 

Hoogerwerf, A. en M. Herwijer. Overheidsbeleid. Een inleiding in de 

beleidswetenschap. Kluwer: Alphen a/d Rijn, 2003 (7e druk).  

 



    

 129 

Kortmann, C.A.J.M. Constitutioneel recht. (2e druk) Deventer: Kluwer, 1994. 

 

Myerscough, John. The economic importance of the arts in Britain. Londen: 

Policy Studies Institute, 1988. 

 

Oosterbaan Martinius, W. Schoonheid, welzijn, kwaliteit. Over legitimerings- en 

toewijzingsproblemen in het kunstbeleid. Amsterdam: Sociologisch Instituut van 

de Universiteit van Amsterdam, 1985. 

 

Pots, Roel. Cultuur, koningen en democraten. Overheid en cultuur in Nederland. 

Amsterdam: SUN, tweede herziene druk 2002. 

 

Renaud, P.S.A., F.A.A.M. van Winden. Gemeentefinanciën en gedecentraliseerde 

besluitvorming. Leiden/Antwerpen: H.E. Stenfert Kroese B.V. Wetenschappelijke 

& Educatieve Uitgevers, 1988.  

 

Stadt Köln. Köln Konzept, wie Köln plant und baut. Sine loco: Stadt Köln, 1988.  

 

Stone, Deborah. Policy Paradox. The art of political decision making. New York: 

W.W. Norton & Company, 2002.  

 

Wijn, Cor. Gemeentelijk cultuurbeleid - een handleiding. Den Haag: VNG 

Uitgeverij, 2003.  

 

6.6 Nota’s en informatie stadsdelen  

Gemeente Amsterdam. Concept programmabegroting 2008. Amsterdam: 

Gemeente Amsterdam, 2008: p. 55-58.  

 

Stadsdeel Bos en Lommer. Kiezen voor kunst: kadernota kunst en cultuur 2007-

2011. Amsterdam: Stadsdeel Bos & Lommer, 2006.  

Stadsdeel Bos & Lommer. Programmabegroting 2007. Amsterdam: Stadsdeel 

Bos & Lommer, 20 december 2006.  



    

 130 

Stadsdeel De Baarsjes. Actieplan Kunst 2003-2006. Amsterdam: Stadsdeel De 

Baarsjes, 2002.  

 

Stadsdeel De Baarsjes. De verbeelding van De Baarsjes. Nota kunst & cultuur 

1999-2002. Amsterdam: Stadsdeel De Baarsjes, 28 oktober 1998.   

 

Stadsdeel De Baarsjes. Sector Onderwijs, Welzijn & Publiekszaken. Afdeling 

Kunst & Cultuur. Masterplan Kunst Chassébuurt. Plan van aanpak voor 

kunstopdrachten in de Chassébuurt. Amsterdam: Stadsdeel De Baarsjes. Sector 

Onderwijs, Welzijn & Publiekszaken. Afdeling Kunst & Cultuur, maart 2006.  

 

Stadsdeel Centrum. Cultuurnota Binnenstad. Amsterdam: Stadsdeel Centrum, 17 

november 2005.  

 

Stadsdeel Centrum. Het culturele klimaat van de binnenstad. Amsterdam: 

Stadsdeel Centrum, 2003.  

 

Stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer. Ruimte benutten, krachten bundelen. 

Beleidsplan cultuur 2009-2012. Amsterdam: Stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer, 

2009.  

 

Stadsdeel Noord. Nota kunst en cultuur 2005-2008 Amsterdam: Stadsdeel Noord, 

11 mei 2005.  

 

Stadsdeel Oost-Watergraafsmeer. Het bruisende stadsdeel. Nota kunst en cultuur 

2008-2012. Amsterdam: Stadsdeel Oost-Watergraafsmeer, 10 november 2008.  

 

Stadsdeel Osdorp. Kapstoknotitie Kunst en Cultuur. Amsterdam: Stadsdeel 

Osdorp, 21 december 2005.   

 

Stadsdeel Osdorp. Notitie Kunstbeleid Stadsdeel Osdorp in hoofdlijnen. 

Amsterdam: Stadsdeel Osdorp, september 1992. 

 



    

 131 

Stadsdeel Osdorp. Notitie Kunst en Cultuur. Amsterdam: Stadsdeel Osdorp, 

augustus 2007.  

 

Stadsdeel Oud-West. Oud-West Kunstne(s)t. Kunstnota 2002. Amsterdam: 

Stadsdeel Oud-West, 2002.  

 

Stadsdeel Oud-West, Commissie van Advies. Voortgang Kunstbeleid. 

Amsterdam: Stadsdeel Oud-West, 25 maart 2003. 

 

Stadsdeel Oud-Zuid. Visienota Oud-Zuid: Podium voor kunst en cultuur. 

Amsterdam: Stadsdeel Oud-Zuid, oktober 2005.  

 

Stadsdeel Slotervaart. Beleidskader kunst en cultuur stadsdeel Slotervaart 2009-

2012 “De aantrekkingskracht van kunst en cultuur” Amsterdam: Stadsdeel 

Slotervaart, 12 november 2008.   

 

Stadsdeel Slotervaart. Kansen in Kunst. Kunst- en cultuurbeleid in stadsdeel 

Slotervaart. Amsterdam: Stadsdeel Slotervaart, december 2004.  

 

Stadsdeel Westerpark. Concept beleidsnota Kunst en Cultuur Westerpark. 

Amsterdam: Stadsdeel Westerpark, april 1993. 

 

Stadsdeel Westerpark, SVP-Kunst. Kunst in Stadsdeel Westerpark anno 2007. 

Amsterdam: Stadsdeel Westerpark, 2007.  

 

Stadsdeel Zeeburg. Cultuurrapportage 2008. Resultaten kunst- en cultuurbeleid 

2006-2008. Amsterdam: Stadsdeel Zeeburg, 2008.  

 

Stadsdeel Zeeburg. Kunst en Cultuur leeft in Zeeburg! Kunst- en cultuurvisie. 

Amsterdam: Stadsdeel Zeeburg, oktober 2006.  

Stadsdeel Zeeburg. Naar een hoger plan. Kunst- en cultuurbeleid 2010-2013. 

Amsterdam: Stadsdeel Zeeburg, 9 juni 2009. 

 



    

 132 

Stadsdeel ZuiderAmstel. Notitie kunst ZuiderAmstel. Amsterdam: Stadsdeel 

ZuiderAmstel, juli 2005.  

 

Stadsdeel Zuid-Oost. Tijd voor talent. Cultuurnota 2008-2011. Amsterdam: 

Stadsdeel Zuid-Oost, juni 2008.  

 

Stadsdeel Zuid-Oost. Diskussienota Kunst en Kultuur in Zuidoost. Amsterdam: 

Stadsdeel Zuid-Oost, 1993.  

 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) Kunstbeleid en decentralisatie. 

Eindverslag. ’s-Gravenhage: Vereniging van Nederlandse Gemeenten, 1981. 

 

6.7 Onderzoeksrapporten 

Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties. Jaarboek 2008. Amsterdam: 

Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties, juni 2008.  

 

Berg, Hans Onno van den. Van leverancier tot makelaar. Amsterdam: Cenario, 

december 1989. 

 

Elshout, D. en A. van Hemel. Kunstenstad in delen. Amsterdams kunstbeleid na 

de binnengemeentelijke decentralisatie. Amsterdam: Boekmanstichting, oktober 

1991. 

 

Enneking, M. en F. Sluiter. Amsterdam gebroken stad? Een onderzoek naar het 

kunstbeleid in de stadsdelen. Amsterdam: De Badcuyp, februari 1997. 

 

Hemel, A. van en E. Couvee. Kunstbeleid en de binnengemeentelijke 

decentralisatie: een onderzoek. Amsterdam: Amsterdamse Kunstraad, 1993. 

 

Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Cultuurminnaars en cultuurmijders. Den 

Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, mei 1005.  

 

Wilschut, K. Onderzoek naar het kunst- en cultuurbeleid van de Amsterdamse 



    

 133 

stadsdelen ten aanzien van culturele accommodaties en locaties, visie op kunst- en 

cultuurbeleid binnen de stadsdeelorganisaties en de instelling van een ambtelijk 

overlegplatform. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam, 2001.  

 

6.8 Overig  

Kunsten ’92. Nieuwsbrief 33. Cultuur + stad. Gemeentelijke cultuurpolitiek. 

Amsterdam: Kunsten ’92, februari 2006.  

 

LAgroup (Johan Idema en Rinske Verdult). Memo:Analyse cultuurbeleid 

stadsdelen Amsterdam. Amsterdam: LAgroup, 5 juni 2009.  



    

 134 

7.  Afbeeldingenlijst  

 

Afbeelding 1: Stadsdelen in Amsterdam sinds 2004. 

amsterdamsights.com/amsterdam/neighborhoods.html 

 

Afbeelding 2: Stadsdelen in Amsterdam sinds 2004. 

amsterdamsights.com/amsterdam/neighborhoods.html 

 

Afbeelding 3: Gemeente Amsterdam. Nota Amsterdams bestuur anno 2010. 

Amsterdam: Gemeente Amsterdam, 2009. Bron: 

http://www.amsterdam.nl/gemeente/college/burgemeester_cohen/persberichten/b_

w_kiest_voor?ActItmIdt=183823  

 

Afbeelding 4: LAgroup (Johan Idema en Rinske Verdult). Memo:Analyse 

cultuurbeleid stadsdelen Amsterdam. Amsterdam: LAgroup, 5 juni 2009.  

 

Afbeelding 5: LAgroup (Johan Idema en Rinske Verdult). Memo:Analyse 

cultuurbeleid stadsdelen Amsterdam. Amsterdam: LAgroup, 5 juni 2009.  

 
Afbeelding 6: LAgroup (Johan Idema en Rinske Verdult). Memo:Analyse 

cultuurbeleid stadsdelen Amsterdam. Amsterdam: LAgroup, 5 juni 2009.  



    

 135 

Bijlagen  

A Lijst beleidsmedewerkers stadsdelen  

Deze lijst bevat namen van beleidsmedewerkers kunst en cultuur van de 

stadsdelen. Zij stelden cijfers beschikbaar over de budgetten die stadsdelen anno 

2009 besteden aan kunst en cultuur.  

 

• Stadsdeel Bos & Lommer - Wendelien Mijnheer, beleidsmedewerker 

kunst en cultuur.  

• Stadsdeel De Baarsjes - Trix Berkhof, beleidsadviseur kunst en cultuur.  

• Stadsdeel Centrum - Rini Scheffers , beleidsadviseur kunst en cultuur.  

• Stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer - Martijn de Graaf, beleidsmedewerker 

kunst en cultuur.  

• Stadsdeel Noord - Sanne Peek, beleidsmedewerker kunst en cultuur.  

• Stadsdeel Oost-Watergraafsmeer - Gijs Hendrix, beleidsmedewerker kunst 

en cultuur.  

• Stadsdeel Osdorp - Eva Pas, beleidsmedewerker kunst en cultuur.  

• Stadsdeel Oud-West - Lean v/h Hooft, beleidsmedewerker kunst en 

cultuur.  

• Stadsdeel Oud-Zuid - Marcel Moller, cultuurbemiddelaar.  

• Stadsdeel Slotervaart - Mirry van Doorn, beleidsadviseur.  

• Stadsdeel Westerpark - Sylvia van den Bremen, SVP-kunst.  

• Stadsdeel Zeeburg - Onno van den Muijsenberg, beleidsmedewerker kunst 

en cultuur en cultuurmakelaar.  

• Stadsdeel ZuiderAmstel - Marlies Pennings, beleidsmedewerker kunst en 

cultuur.  

• Stadsdeel Zuid-Oost - Jolanda Brils, beleidsmedewerker kunst en cultuur. 
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B Tabellen analyse cultuurbeleid stadsdelen Amsterdam  

In 2009 is een uitgebreide analyse uitgevoerd naar kunst- en cultuurbeleid in de 

stadsdelen, in het kader van een project voor stadsdeel Zeeburg door 

adviesbureau LAgroup. Voor deze analyse zijn diverse kunstnota’s en -notities 

van alle veertien stadsdelen in Amsterdam bestudeerd en geanalyseerd. Ook is 

contact gelegd met beleidsmedewerkers kunst en cultuur van de stadsdelen. Zij 

stelden met name cijfers beschikbaar.  

 Om een gedegen vergelijking en analyse te kunnen maken, zijn de 

beschikbaar gestelde cijfers samengebracht in tabellen. De meest relevante 

daarvan zijn, indien niet in de tekst zelf vermeld, samengebracht in deze bijlage. 

 

B.1 Documenten stadsdelen  

Kunst- en cultuurnota’s en -notities  

Stadsdeel Naam

De Baarsjes De verbeelding van De Baarsjes. Nota kunst & cultuur 1999-2002.

Actieplan kunst 2003-2006

Bos en Lommer Kiezenvoor kunst: kadernota kunst en cultuur 2007-2011. 
Programmabegroting 2008

Centrum Cultuurnota Binnenstad. 17 november 2005 
Geuzenveld-Slotermeer Ruimte benutten, krachten bundelen. Beleidsplan cultuur 2009-2012

Noord Nota kunst en cultuur 2005-2008
Oost-Watergraafsmeer Het bruisende stadsdeel. Nota kunst en cultuur 2008-2012

Osdorp Notitie Kunst en Cultuur, 2007
Oud-West Oud-West Kunstne(s)t. Kunstnota 2002

Voortgangsrapport kunstbeleid maart 2003
Oud-Zuid Oud-Zuid Podium voor kunst en cultuur. Visienota, 2005

Slotervaart Kansen in kunst: kunst- en cultuurbeleid stadsdeel Slotervaart. 2004
Beleidskader kunst en cultuur Slotervaart 'De aantrekkingskracht van kunst en cultuur', 2009-2012

Uitvoeringsprogramma kunst en cultuur 2009
Westerpark Kunst in stadsdeel Westerpark anno 2007

Zeeburg Kunst en Cultuur leeft in Zeeburg! Kunst- en cultuurvisie stadsdeel Zeeburg, 2006.
Cultuurrapportage Zeeburg 2008. Resultaten kunst- en cultuurbeleid 2006-2008

ZuiderAmstel Notitie kunst ZuiderAmstel, 2005
Zuid-Oost Tijd voor talent. Cultuurnota 2008-2011  
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Overige documenten kunst en cultuur stadsdelen 

Stadsdeel Naam

De Baarsjes Masterplan kunst Chassébuurt, 2006
Bos en Lommer Vermeulen, Joris. Hans Kazan in Bos en Lommer. Boekman 72 (p. 57-61).

Programmabegroting 2007
Concept programmabegroting 2008

Centrum Het culturele klimaat van de binnenstad, 2003
Programmabegroting 2009

Programmabegroting 2008
Geuzenveld-Slotermeer Programmabegroting 2009-2012

Oost-Watergraafsmeer Veslag debat kunst de straat op, 2005. 
Amsterdamse Kunstraad. Reactie op 2e conceptnota kunst en cultuur Oost-Watergr. 2001. 

Bijlage 3 nota kc kunstinstellingen
Bijlage 4 notitie cultuureducatie po

Bijlage 5 notitie instelling verdeelronde waarderingssubsidies kc
Bijlage 6 onderhoudsplan kior

Osdorp Kapstoknotitie Kunst en Cultuur, 2005
Oud-West Gubbels, Truus. Cultuurscout in Amsterdam Oud-West. Boekman 72 (p. 64-67).

Zeeburg Monitor Creatieve Industrie 2007
Monitor Creatieve Industrie 2006

Monitor Creatieve Industrie 2005
Zuid-Oost Gemeente Amsterdam. Diskussienota Kunst en Kultuur Zuid-Oost, 1993 
Algemeen Wilschut, K. Onderzoek naar het kunst- en cultuurbeleid van de Amsterdamse stadsdelen, 2001  

 

B.2 Budgetten stadsdelen 

De Baarsjes 

Budget 1999-2002 

Onderdeel Budget €

Uitvoering nota k&c 22.000

Aankoop kunstwerken 2.300

Project met kunstenaars 15.000

Eenmalig beheer/onderhoud kunstw. 6.800

Toepassing percentageregeling 1999 47.000

Open Monumentendag 1.300

Totaal 94.400

Bron: De verbeelding van De Baarsjes. Nota kunst & cultuur 1999-2002  

Budget 2008-2009 

Onderdeel Budget €

Cultureel erfgoed op stadsdeelwebsite en route 15.000

Juni kunstmaand 125.000

Open atelierroute 11.000

Evenementenbudget (pilotprojecten) 50.000

Inhuur derden 27.000

Totaal 228.000

Bron: Programmabegroting 2008, toelichting beleidsadviseur Trix Berkhof  
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Budget 2006, Chassébuurt  

Onderdeel Budget €

Centrum voor Kennis, Kunst en Ervaring 12.000

Openbare ruimte Chassébuurt (projecten) 45.000

Masterplan Chassébuurt 50.000

Piri Re’isplein 25.000

Totaal 132.000

Bron: Masterplan Kunst Chassébuurt. Maart 2006  

 

Bos & Lommer  

Budget 2009 

Onderdeel Budget €

Openbare bibliotheek 1.150.000

Podium Mozaiek 100.000

Theater Jong Rast 25.000

Cultuurfonds 25.000

Totaal 1.300.000

Bron: beleidsmedewerker kunst en cultuur Wendelien Mijnheer  

 

Centrum  

Budget 2009 

Onderdeel Budget €

Openbare bibliotheek Pintohuis 404.731

Kunstschooldag (onderwijs) 3.000

Muziekluisterlessen (onderwijs-consensus) 41.000

Kunstkijkuren (onderwijs-consensus) 57.000

Kunst in de wijken 67.473

   * Werkgroep kunst en cultuur West (1/3)

   * Werkgroep kunst en cultuur Oost (1/3)

   * Werkgroep kunst en cultuur d'Oude Stad (1/3)

Kunst in openbaar gebied 50.000

Beheer kunst in openbaar gebied 84.500

Jordaanfestival 5.200

Kunst en cultuur conform Cultuurnota 176.995

Totaal 889.899

Bron: beleidsadviseur kunst en cultuur Rini Scheffers  
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Geuzenveld-Slotermeer  

Budget 2009-2012 

Onderdeel Budget €

Structureel:

Bibliotheken (twee filialen) 730.000
De Meervaart (Slotervaart en Osdorp ook ieder 452.000) 452.000

Projectsubsidies 20.000

Waarderingssubsidies 10.000

Festivals 15.000
Jong Rast (voorheen 5 O'Clock Class, samen met stads- 30.000

(deel Slotervaart, Osdorp en Bos en Lommer)

Onderhoud kunstwerken 15.000

Incidenteel:

Festivals 45.000

Prioriteit Jeugd/Cultuurparticipatie 15.000

Totaal 1.332.000

Bron: Programmabegroting 2009-2012, Geuzenveld-Slotermeer  

 

Noord 

Budget 2009  

Onderdeel Budget €

Openbare bibliotheek 1.906.780

Muziekschool Amsterdam Noord 1.105.200

Kunstuitleen SBK 19.350

Kunstkijkuren 46.540

Muziekluisterlessen 69.200

Kunst in de wijk/openbare ruimten 22.590

Voorziening kunstenaars 6.140

Amateurkunst 89.430

Reguliere programmering podiumkunst/St. Jam 196.270

Kunstopdracht Nieuwjaarsreceptie 11.080

Historisch Noord 24.840

Sint Nicolaasintocht 5.420

Activiteiten Koninginnedag 1.360

Manifestaties 4/5 mei 12.900

Jongerenparticipatie 26.620

Totaal 3.543.720

Bron: Bijlage D, Programmabegroting 2009  
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Oost-Watergraafsmeer  

Budget 2009 

Onderdeel Budget €

Structurele subsidie theaters en festivals 284.821
   Structurele subsidie theaters

      * Badhuistheater 12.086

      * Muiderpoorttheater 47.815

      * Pleintheater 124.993
    Structurele subsidie festivals

      * Bredewegfestival 13.009

      * Festival Appelsap (Oosterpark) 8.625

      * Outline 6.617

      * Festival De Rode Loper 70.526
    Overig

      * Buurtoneelgroep Muiderpoort 1.150

Centrum beeldende kunst 510.000

      * Operationele kosten 125.000

      * Personeel 160.000

      * Doorbelaste overhead 225.000

Subsidies kunstprojecten Incid. 103.623

Totaal 898.444

Bron: beleidsadviseur Gijs Hendrix  

 

Osdorp  

Budget 2009  

Onderdeel Budget €

Jeugdtheater 29.183

Commissie Kunst in Osdorp 16.401

Atelierdag 20.000

Theater de Meervaart 1.394.458

Openbare Bibliotheek Amsterdam 967.637

Culturele Activiteiten 22.025

Culturele Activiteiten - structureel 3.102

Totaal 2.452.806

Bron: Toelichting beleidsadviseur kunst en cultuur Eva Pas  
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Oud-West  

Budget 2002 

Onderdeel Budget €

Exploitatie openbare bibliotheek onb.

Subsidie WG-Kunst expositie stadsdeelkantoor onb.

Cultuurfonds

jaarlijks culturele manifestatie 22.689

Cultuureducatieve activiteiten 11.344

Ondersteuning kunstenaars en kunstinstellingen 11.344

Experimentele kunstvormen 4.537

Kleine kunstinitiatieven in de buurt 17.243

Totaal 67.157

Oud-West Kunstne(s)t. Kunstnota 2002  

Budget 2009  

Onderdeel Budget €

(Kunst en cultuur is incl. monumentenzorg)

Structurele subsidie bibliotheek 500.000

Structurele subsidie kunstproductie 25.000

Incidentele subsidies 50.000

Overig 265.000

Totaal 840.000

Bron: beleidsadviseur Lean v/h Hooft  

 

Oud-Zuid 

Budget 2005 

Onderdeel Budget €

Podiumkunsten

Concerten 3.587

Ostadetheater 100.231

Babelbeeldend 7.500

OCCI kinderpret 18.269

Beeldende kunst

Geen structureel budget -

Overige kunsten

Verzamelpost kunst 108.985

ACK, vacantiegeld 18.368

Netwerkbijeenkomst 5.065

Kunsteducatie

Kunstschooldag 5.826

Kunst- en cultuureducatie 32.800

Totaal 300.631

Bron: Oud-Zuid, podium voor kunst en cultuur. Visienota, okt. 2005  
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Slotervaart  

Budget 2004 

Onderdeel Budget € Co-financiering

Voorzieningen

OBA: 640.000 Welzijn

Meervaart: 440.000 Welzijn

Activiteiten

Initiatieven 20.000 Welzijn/Onderwijs

Buurtopbouworgaan Structureel 8.000 Welzijn/Onderwijs

Vijf buurtplatforms 59.000 Welzijn/Onderwijs

Activiteitencentra 1.125.000 Welzijn

Activiteitencentra 50.000 Welzijn

Zelforganisaties 8.500 Welzijn

Buurtgerichte cult. activiteiten Parkstad 23.000

Kunsteducatie onder schooltijd 98.000 Onderwijs

Objecten

Beheer BKOR (onderhoudsplan) 62.000

Totaal 2.533.500

Bron: Kansen in kunst: kunst- en cultuurbeleid stadsdeel Slotervaart 2004  

Budget 2009 

Onderdeel Budget €

De Meervaart 452.884

Openbare bibliotheek struct. 685.156

incid. 30.000

Jong Rast 30.000

Kunst- en cultuurprojecten in de wijk 30.000

Kunst in de openbare ruimte incid. 5.000

Kunstroute 15.000

Rembrandtparkfestival 5.000

Youth on the Move festival 10.000

Project Dropstruff 17.000

Project Malkovich 10.000

St. Groundbreakers 5.000

Vuurwerk Koninginnedag 800

Ouderensongfestival 2.000

Incidenteel 2009 (binnenkomende aanvragen) 13.155

Totaal 1.310.995

Bron: Financiële paragraaf Uitvoeringsprogramma kunst en cultuur 2009  

 



    

 143 

Westerpark 

Budget 2007 

Onderdeel Budget €

Bibliotheek 775.600

Theater 23.500

Groene Zondag 20.000

Kunstspreiding 58.000

Best of the West: talentscouting 20.000

Musicalprojecten binnen talentontwikkelingen 10.000

Kunstspreiding kinderen 17.500

Werkbudget communicatiemiddelen 20.000

Promotietraject kunst en cultuur 12.000

Stadsdeeldichter 5.000

Schooltheater 28.500

Kunst Openbare Ruimte (fondsvorming) 25.000

Kunst in openbare ruimte Zeeheldenbuurt 45.000

Kunstvitrines 15.000

Artwalk 10.000

Projecten stichting kunsttraject 20.000

Nationale dag van het park 15.000

Westerpark Wereldwijd 10.000

Kijk op de Wijk 35.000

Buurtactiviteiten Incid. 42.500

Filmhuis Cavia Incid. 7.500

Totaal 1.215.100

Bron: Kunst in stadsdeel Westerpark anno 2007 en Begroting 2007  

 

Zeeburg 

Budget 2006  

Onderdeel Budget €

Accent op festivals 50.000

Kleinschalige activiteiten 15.000

Bemiddelen& verbinden (incidenteel) 20.000

Grootstedelijke cult. Evenementen -

PR -

Kunst in openbare ruimte 15.000

Totaal 100.000

Bron: Kunst en cultuur leeft in Zeeburg. Kunst- en cultuurvisie okt. 2006  
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ZuiderAmstel  

Budget 2005 

Onderdeel Budget €

Kunst en cultuur (exposities Amstelpark) 3.635

Kunstlint (Glerum expositie) 10.707

Kunstcommissie ZuiderAmstel 5.980

Open ateliers 5.186

Culturele commissie (WOCB) 19.000

Totaal 44.508

Bron: Notitie Kunst ZuiderAmstel, juli 2005.  

Budget 2007 

Onderdeel Budget €

Bibliotheek: subsidie collectie informatiedragers 630.347

Kunst, o.a.: 103.334

Culturele evenementen

Open atelierroute

Glerum zomertentoonstelling

Koninginnedagfestival

Onderhouden kunstobjecten in openbare ruimte

Totaal 733.681

Bron: Programmabegroting 2007  

 

Zuid-Oost 

Budget 2009 

Onderdeel Budget €

Bibliotheek vestigingen 1.670.997

Centrum beeldende kunst 360.769

Kunst in openbare ruimte 40.000

Beheerstichting Bijlmerparktheater 68.000

Muziekcentrum Zuid-Oost 526.848

Subsidieaanvragen:

Regulier kunst en cultuurbudget 263.500

Budget cultuureducatie en talentontwikkeling 205.549

Uitvoeringsbudget kunst en cultuur 104.300

Cultuurfonds 32.423

Culturele evenementen incid. 50.000

Totaal 3.322.386

Bron: Toelichting beleidsmedewerker kunst en cultuur  
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B.3 Legitimaties, doelstellingen, doelgroepen en instrumenten van kunst- 

en cultuurbeleid op stadsdeelniveau anno 2009  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Doelgroepen Aant.

Bewoners 14

Kunstenaars uit buurt 7
Creatieve industrie 6

Bezoekers 1

Instrumenten Aant.

Kunst in openbare ruimte 10
Cultuureducatie 8

Cultuurparticipatie, talentontwikkeling, amateurkunst 8

Creatieve industrie 4
Beeldende kunst 4

Cultureel erfgoed 4

Werkgroepen/kunst in wijken 3
(Jaarlijks) kunstproject met kunstenaars 3

Actualiseren Kunstroutes 2

Consequentie percentageregeling 1
Budget opstellen voor aanvragen burgers 1

Media: cultuurpagina, evenementenkalender, cultuuragenda 1

Nachtburgemeester, cultuurmakelaar 1
Structureel onderhoud kunstwerken 1

Doelstellingen Aant. 

Cultuurparticipatie bevorderen 7

Leefbaarheid bevorderen 4

Toegankelijkheid, sociale samenhang vergroten 3

Kunstenaars ondersteunen 3

Stadsdeel vernieuwen, verlevendigen en ontwikkelen 3

Creatieve industrie bevorderen 2

Cultuureducatie stimuleren 2

Identificatie met stadsdeel bevorderen, culturele identiteit versterken 2

Legitimaties Aant. 

Identiteit, trots zijn op, betrokken zijn bij stadsdeel 5

In contact komen/omgang met anderen, verbinden 4

Leefbaarheid, levendigheid, aantrekkelijkheid 4

Bevordering creativiteit en inspiratie 2

Participatie 2

Profilering, zowel binnen als buiten de stad 1

Ondersteuning kunstenaars 1

Vestigingsvoorwaarde kennisintensieve bedrijven 1

Aantrekken van bezoekers van binnen en buiten de stad 1



    

 146 

 

 

 


