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Amstelveen, 21-10-2015.

Concept voorstel tot oprichting van het overleg Bewonersorganisaties Amstelveen
met ingang van … januari 2016 (= afhankelijk van formele oprichtingsvergadering in
januari 2016)

BoA
Over de naam
 Voor de herkenbaarheid van de verandering moet de naam duidelijk iets anders zijn
dan OBA (Overleg Buurtbeheer Amstelveen)
 BoA kan staan voor Bewonersoverleg Amstelveen of Bewonersorganisaties
Amstelveen.
Een uitleg met meer diepgang is: je hebt de B van bewoners, je hebt de A van
Amstelveen en daartussen staat de O van overleg.
 Het blijft een beetje droge benaming. Iemand een beter idee?
Over de doelstelling
 De hoofddoelstelling is: overleg en samenwerking mogelijk maken tussen alle
organisaties die het bevorderen van sociale samenhang of het behartigen van
wijkbelangen in een Amstelveense wijk (of voormalig dorp) ten doel hebben.
 Een tweede doelstelling ligt in het bevorderen van samenwerking tussen deze
organisaties enerzijds en de gemeente Amstelveen en relevante welzijnsinstellingen
anderzijds.
Over de samenstelling
 2 vertegenwoordigers per wijk: namens een overkoepelende rechtspersoon per wijk
of daar waar wijkplatform en bewonersinitiatiefgroep naast elkaar bestaan ieder een
vertegenwoordiger.



Ook waar een wijkplatform of een bewonersinitiatiefgroep bestaat is ruimte voor 2
vertegenwoordigers.

Over de werkwijze
 Het gaat om overleg en samenwerking van gelijkwaardige partijen. Iedere wijk en/of
bewonersorganisatie onderhoudt daarnaast rechtstreeks contact met gemeente,
welzijnsorganisaties en andere organisaties.
 Overleg: uitwisselen van ontwikkelingen, uitwisselen van initiatieven, uitwisselen van
ervaringen, leren van elkaar door onderwerpen die voor alle organisaties van belang
zijn te bespreken.
 Samenwerking: samen voorstellen doen aan gemeente en welzijnsorganisaties,
samen reageren op voorstellen van gemeente en welzijnsorganisaties en samen
reageren op bovenstedelijke en landelijke ontwikkelingen .
 Samenwerking wordt ook gezocht met AanZ , de Vrijwilligerscentrale en de
gemeente Amstelveen met betrekking tot stedelijke ontwikkelingen en faciliteiten,
het uitdiepen van onderwerpen/thema’s, beleidsvoorstellen en rolverdeling tussen
de betrokken partijen.
Praktische organisatie
 Het overleg heeft een onafhankelijke voorzitter en notulist.
 Zij vormen samen met maximaal 3 personen, die door het BoA worden aangewezen,
een agendacommissie die de vergaderingen voorbereid.
 De agendacommissie kan door het BoA per situatie gemachtigd worden om namens
hen op te treden en besprekingen te voeren.
 Het BoA komt in de periode september t/m juni 7 maal bijeen. Dat wil zeggen om de
6 weken.
 Deelnemende organisaties bieden om beurten vergaderfaciliteiten voor het overleg.
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