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Aan: Raadsfracties gemeenteraad Amsterdam 

Van: Bestuur Wijkcentrum De Pijp 

Datum: 21 november 2022 

 

Geachte fracties van de gemeenteraad van Amsterdam, 

Wij maken ons opnieuw grote zorgen over de beschikbaarstelling van subsidie voor 2023. 

Daarom vragen wij u deze kwestie bij de begrotingsbesprekingen en in de commissie 

Democratisering onder de aandacht te brengen van het college. 

In december 2020 heeft de gemeenteraad de motie Buurtplatformrecht (1254) aangenomen. 

Aanleiding was de noodkreet van een aantal bewonersorganisaties in de stad (waaronder 

Wijkcentrum De Pijp) die tussen de wal en het schip vielen, waardoor hun bestaanszekerheid 

in het geding kwam. Het Buurtplatformrecht zou daar uitkomst in moeten bieden. U heeft de 

wethouder Democratisering verzocht hiervoor een bedrag te reserveren van ten hoogste 
150.000 euro; te dekken uit de middelen voor de regeling maatschappelijk initiatief. 

Al sinds 1969 heeft het Wijkcentrum een subsidierelatie met de gemeente Amsterdam, 

vanwege haar gewaardeerde bijdrage aan de Sociale Basis. Sinds 2021 is die subsidierelatie 

voortgezet met telkens een noodoplossing via de centrale stad, omdat stadsdeel Zuid uit 

bezuinigingsoverwegingen geen subsidie vanuit haar eigen budget Sociale Basis beschikbaar 

wilde stellen. Naar tevredenheid van de ambtelijke organisatie stadsdeel Zuid en de betrokken 

stedelijke ambtenaren hebben wij ook in 2021 en 2022 ons werk met bewoners en 

ondernemers in De Pijp kunnen continueren.  

Sinds 2020 zijn wij met de ambtelijke organisaties van de centrale stad en stadsdeel Zuid in 

gesprek gebleven over een structurele oplossing. Deze zou geboden moeten gaan worden via 

het Buurtplatformrecht. Echter zover is het tot op heden niet gekomen. De motie heeft ertoe 

geleid dat er een Proeftuin Buurtplatformrecht is ingericht. Dat proces is nog in volle gang en 

heeft nog geen concreet resultaat opgeleverd. Laat staan dat het Wijkcentrum de Pijp daar al 

een beroep op zou kunnen doen. De signalen vanuit de stedelijk ambtelijke organisatie en 

vanuit stadsdeel Zuid over toekenning van subsidie voor 2023 baren ons grote zorgen. Er 

komt bij lange na nog geen witte rook uit de schoorsteen en we krijgen de indruk dat er 

opnieuw sprake is van een patstelling.  

Wij zijn verantwoordelijkheid voor de continuïteit van netwerken van bewoners en 

ondernemers en alle initiatieven die zij ontplooien voor een mooie, schone, groene, sociale en 

leefbare Pijp. Daarnaast zijn wij verantwoordelijk als werkgever voor de continuïteit in 

werkgelegenheid voor onze medewerkers. Vanuit die verantwoordelijkheden voelen wij ons 

genoodzaakt om bij u aan de bel te trekken.  

Wij verzoeken u derhalve dringend om bij de begrotingsbesprekingen en bij de 

Raadscommissie Democratisering erop aan te dringen dat er nu toch echt een structurele 

oplossing gevonden moet worden voor de wijze waarop gecontinueerde subsidierelatie met 

Wijkcentrum de Pijp gefinancierd gaat worden vanaf 2023.  

Alvast hartelijk dank! 

Bestuur Wijkcentrum de Pijp, 

Namens deze, 

 

Harry Kappelhof - voorzitter 


