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DOEL: Besluiten
De uitvoeringsregeling Financiering bewonersondersteuning via wijkraden is een regeling die onder de
Algemene subsidieverordening valt. Daarom is het college bevoegd de regeling vast te stellen. Het is de
opvolger van de Verordening tot subsidiëring van bewonersondersteuning via wijkraden. In de
voorbereiding is er steeds van uitgegaan dat de regeling weer een verordening zou zijn, om juridisch-
technische redenen is het logischer dat het een uitvoeringsregeling wordt.
De raadscommissie is steeds betrokken geweest bij de voorbereiding, vanwege de inhoud en vanwege
het aanvankelijke idee dat het om een verordening zou gaan. Het college bespreekt het voorgenomen
besluit daarom nu ook met de raadscommissie alvorens de regeling definitief vast te stellen.
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Onderwerp: Uitvoeringsregeling financiering bewonersondersteuning via
wijkraden
Reg. Nummer: WZ/GM/2011/150835

1. Inleiding
De budgetten voor de wijkraden en voor bewonersondersteuning zijn verdeeld in
verschillende onderdelen. De wijkraden willen graag een eenvoudiger regeling. Die
is verwerkt in deze uitvoeringsregeling. Een deel van het bestaande budget wordt
bovendien gebruikt voor het opzetten van een expertisecentrum, waar wijkraden
rechtstreeks en om niet een beroep op kunnen doen voor ondersteuning.

De regeling is in de vorm van een concept-verordening voorgelegd aan
belanghebbenden in participatieronden en in een inspraakronde (reg. nr.
WG/GM/2010/337957. Met dit besluit worden de inspraakreacties beantwoord en
wordt de regeling – met een paar aanpassingen naar aanleiding van inspraakreacties
– definitief.

Aanvankelijk was het voorstel de regeling de vorm te geven van een verordening.
Om juridisch-technische redenen krijgt hij nu de vorm van een uitvoeringsregeling
die onder de Algemene subsidieverordening valt. Dat heeft als consequentie dat de
regeling wordt vastgesteld door het college in plaats van de raad. Omdat de
voorbereiding gericht is geweest op een raadsbesluit en omdat de raad zich zeer
betrokken voelt bij het onderwerp, legt het college zijn voorgenomen besluit voor
aan de raadscommissie alvorens een definitief besluit te nemen.

2. Besluitpunten college
Het college besluit:

1. de antwoorden op de inspraakreacties over de financiering
bewonersondersteuning via wijkraden vast te stellen;

2. de Uitvoeringsregeling financiering bewonersondersteuning via wijkraden
in principe vast te stellen, met als doel het eenvoudiger te maken om
bewonersondersteuning te gebruiken;

3. dit voorgenomen besluit ter bespreking voor te leggen aan de
raadscommissies Bestuur en Beheer;

4. Dit besluit heeft geen financiële consequenties.

3. Beoogd resultaat
Doel van de nieuwe regeling is een eenvoudiger indeling van de verschillende
deelbudgetten en vergemakkelijking van het beheer van het geld.

5. Argumenten

De huidige budgetten worden niet volledig gebruikt. Deze onderbesteding is
voornamelijk ontstaan doordat:
 de wijkraden zelf al over voldoende kennis beschikken;
 de wijkraden de regeling ingewikkeld vinden;
 de laatste jaren heeft de gemeente veel energie gestoken in het verbeteren van

de communicatie, de participatie en de inspraak over projecten in de wijken;
 in sommige wijken er geen of weinig fysieke projecten en ruimtelijke plannen

zijn en zelfs het basisbedrag per wijkraad niet nodig is.

Collegebesluit
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De wijkraden hebben aangegeven behoefte te hebben aan een
vereenvoudiging van de financiering. Aan de hand van deze gegevens is een
nieuwe regeling ontworpen.

Het financieel beheer van het budget komt bij de gemeente te liggen, tenzij we dat
anders overeengekomen zijn met de wijkraad. Er is een aantal redenen om de
verantwoordelijkheid hiervoor bij de stadsdeelregisseurs te leggen. Ten eerste vindt
een deel van de wijkraden zelf dit prettiger. Veel wijkraden worstelen nog steeds
met de bestedingsmogelijkheden en de bijbehorende administratie en
verantwoording. Ten tweede kunnen de stadsdeelregisseurs hierdoor beter adviseren
op de ondersteuningsvragen en kunnen - vanuit een gemeentebreed overzicht op het
gebruik van ondersteuning - alternatieven worden aangedragen, zoals bijvoorbeeld
het gebruik maken van stagiairs.
De verantwoordelijkheid voor de besteding blijft bij de wijkraden liggen.

Expertisecentrum bewonersondersteuning
De gemeente is bezig een expertisecentrum op te zetten waar de wijkraden
rechtstreeks en om niet een beroep op kunnen doen voor ondersteuning. Voor dit
initiatief is contact gezocht met de hogeschool Inholland om een leer- werkbedrijf
op te zetten. De intentie is om hierbij diverse opleidingen op het gebied van nieuwe
media, welzijnswerk en bestuurskunde te betrekken. Voor deze inzet wordt uit het
budget bewonersondersteuning een bedrag vrijgemaakt van € 44.000,-

Evaluatie nieuwe invulling bewonersondersteuning
De komende jaren blijven we stevig inzetten op het verder verbeteren van de
participatie en inspraak. Hiermee verwachten we de behoefte van de wijkraden aan
externe ondersteuning terug te kunnen brengen. Daarnaast is het uitgangspunt dat
wijkraden intensiever gefaciliteerd worden door de deskundigen uit de
gemeentelijke organisatie bij de projecten uit het stadsdeeluitvoeringsprogramma
(STUP). Dit past ook beter in de filosofie van het vraaggstuurde wijkgerichte
werken.
Het voorstel is om in 2012 in een evaluatie vast te stellen hoe deze nieuwe
werkwijze functioneert en welke aanpassingen noodzakelijk zijn, zowel in
organisatorische als financiële zin.

Belangrijkste antwoorden inspraakreacties

1. wijkraden kunnen kiezen of zij wel of niet het financiële beheer van de
bewonersondersteuningsgelden aan de gemeente laten.
Het overhevelen van het beheer naar de gemeente was in het voorstel
opgenomen op verzoek van een aantal wijkraden, om het hen gemakkelijker te
maken. Een paar wijkraden houden het beheer toch liever in eigen hand. Dat
staan hen nu vrij.

2. het bewonersondersteuningsbudget mag gebruikt worden voor juridisch advies,
zoals bijvoorbeeld advies bij het beoordelen van bestemmingsplannen, maar
niet voor een juridische procedure tegen de gemeente.

3. het bewonersondersteuningsbudget kan ook gebruikt worden voor secretariële
ondersteuning van wijkraden.

De inspraakreacties leiden op een paar kleinere punten tot aanpassing van de
regeling (zie antwoorden op inspraakreacties nrs. 7, 11 en 12).
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6. Uitvoering
De betrokkenen worden op de hoogte gesteld wanneer dit stuk in de
raadscommissie wordt behandeld. Na behandeling in de raadscommissie neemt het
college een definitief besluit en wordt de regeling gepubliceerd. De regeling treedt
in werkin de dag na die publicatie.

7. Bijlagen

- Uitvoeringsregeling financiering bewonersondersteuning via wijkraden
- beantwoording inspraakreacties
- criteria voor de budgetten Wijkraadskosten bewonersondersteuning en

Leefbaarheid en Voucherregeling Goed Idee
- Expertisecentrum-aanbod

Het college van burgemeester en wethouders

de secretaris de burgemeester



UITVOERINGSREGELING TOT SUBSIDIËRING VAN BEWONERSONDERSTEUNING VIA
WIJKRADEN

Artikel + lid Voorstel tekst
Artikel 1 De gemeenteraad stelt jaarlijks een budget beschikbaar voor

bewonersondersteuning.
Artikel 2 Het bewonersondersteuningsbudget kan gebruikt worden voor:

a. scholing van wijkraadsleden;
b. stads(deel)brede vormen van scholing en ondersteuning van wijkraden;
c. inhuur van externe ondersteuning bij fysieke projecten en ruimtelijke plannen en
bij beleidsplannen;
d. het inventariseren van de vraag uit de wijk voor o.a. de opstelling van het
wijkcontract.
e. secretariële ondersteuning, zoals bv. een notulist

Toelichting art. 2 De projecten en plannen genoemd in artikel 2 lid b zijn gerelateerd aan het
stadsdeeluitvoeringsprogramma (STUP). Bewonersondersteuning kan eveneens
worden aangevraagd bij projecten die in het jaar worden toegevoegd aan het
STUP.
Het bewonersondersteuningsbudget mag gebruikt worden voor juridisch advies,
maar kan niet worden gebruikt voor juridische procedures tegen de gemeente.

Artikel 3 De subsidie voor de bewonersondersteuning wordt als volgt berekend:
- 50% van het beschikbare bedrag wordt verdeeld op basis van het aantal

inwoners per wijk;
- 50% van het beschikbare bedrag wordt verdeeld op basis van het aantal

punten die worden toegekend aan de projecten in het STUP.
Artikel 4
Lid 1 Wijkraden die het bewonersondersteuningsbudget niet zelf beheren, dienen hun

aanvragen in bij de afdeling Gebiedsmanagement. Deze afdeling is budget-
beheerder. De wijkraden krijgen periodiek een financieel overzicht.

Lid 2 Aanvragen kunnen tot 1 november van het betreffende jaar worden ingediend.
Lid 3 Bewonersgroepen anders dan wijkraden, kunnen via de wijkraad een beroep doen

op het budget.
Artikel 5 Wijkraden die het bewonersondersteuningsbudget zelf beheren leggen voor 1

februari volgend op het jaar van financiering inhoudelijk en financieel
verantwoording af bij de afdeling Gebiedsmanagement. De
bewonersondersteuningsgelden, die deze wijkraden hebben ontvangen, maar niet
hebben uitgegeven, worden teruggestort.

Artikel 6 Leidt overleg over de aanvragen van bewonersgroepen bij de wijkraad niet tot een
oplossing dan wordt de stadsdeelregisseur betrokken bij het komen tot een besluit.
Leidt dit niet tot een resultaat dan beslist de stadsdeelwethouder nadat hij de
betrokken partijen heeft gehoord.

Artikel 7 Als verschil van mening ontstaat over de uitvoering van deze verordening vindt
overleg plaats tussen de betrokken partijen. Leidt dit overleg niet tot een oplossing
dan beslist de stadsdeelwethouder nadat hij de betrokken partijen heeft gehoord.

Artikel 8 Overgangsbepaling:
Aanvragen die worden ingediend na vaststelling door de gemeenteraad van de
nota “Actualisering Participatie & Inspraak, wijkradenstelsel en financiering
wijkraden” worden afgedaan volgens de bepalingen van de Uitvoeringsregeling tot
subsidiëring van bewonersondersteuning via wijkraden

Artikel 9 Deze uitvoeringsregeling treedt in werking na vaststelling van nota “Actualisering
Participatie & Inspraak, wijkradenstelsel en financiering wijkraden”door de
gemeenteraad.
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Beantwoording inspraakreacties onderdeel financiering

Reactie
nummer

Nummer
afzender

Inspraakreactie Antwoord

1 1 Zorg over bureaucratisering door financieel beheer van de
gemeente.

Wijkraden hebben zelf kunnen aangeven of zij het beheer van de
bewonersondersteuningsbudgetten in eigen beheer willen hebben.
Hiermee wordt de zorg over bureaucratisering weggenomen.

2 5C De bewonersondersteuning moet ook beschikbaar kunnen
komen voor projecten waarvan voorkomen moet worden dat ze
tot uitvoering komen en dus niet aan de
Stadsdeeluitvoeringsprogramma’s moeten worden toegevoegd.

Tekstvoorstel:
het bewonersondersteuningsbudget kan gebruikt worden voor
inhuur van externe ondersteuning in het stadium van
initiatieven voor en voorbereiding van fysieke projecten en
ruimtelijke plannen en bij het bekend worden van
beleidsvoornemens.

Afhankelijk van de ruimte, die de participatie en inspraak in een
concreet project biedt, kunnen participanten zich ook uitspreken
over de wenselijkheid van het project.

Uw tekstvoorstel nemen we niet over.

3 5C Het bewonersondersteuningsbudget kan gebruikt worden voor
het inventariseren van de vraag uit de wijk voor o.a. de
opstelling van het wijkcontract. Dit artikellid is min of meer
nieuw. Hieronder zou mijns inziens de opzet van het project
wijkvisie gepast hebben.

Wijkraden kunnen op verschillende manieren de vraag uit de wijk
ophalen.

4 5C In het vigerende systeem van ondersteuning was uitdrukkelijk
een bedrag gereserveerd voor projecten die niet onder de
Stadsdeeluitvoeringsprogramma’s vielen, ik meen een bedrag
van 30.000 Euro op jaarbasis. Daarvoor moeten we dus nu naar
artikel 2 onder c: inhuur van externe ondersteuning bij fysieke
projecten en ruimtelijke plannen en bij beleidsplannen.

Voor projecten die niet in de Stadsdeeluitvoeringsprogramma’s
staan, maar in de loop van het jaar alsnog worden opgenomen en
in aanmerking komen voor bewonersondersteuning, is overleg
met de stadsdeelregisseur nodig om tot een oplossing te komen.

5 9 Er dienen nieuwe normen en criteria worden vastgelegd t.a.v.
begroting en verantwoording van het wijkraadsbudget.

In de bijlage van de brief van 4 april 2011 kenmerk
WZ/GM/2011/77267 (bijlage 1) zijn de criteria voor de
verschillende budgetten, waaronder de wijkraadskosten,
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beschreven.
6 9 Wijkraden vragen zich af of de vaststelling van het nieuwe

budget bewonersondersteuning ad € 310.000,- en
Expertisecentrum € 44.000,- een harde afspraak is, die ook
nadat de restantgelden zijn opgebruikt, overeind blijft.

Het budget voor bewonersondersteuning is gegarandeerd voor de
jaren 2011 en 2012. In het collegebesluit staat aangekondigd dat
in 2012 in een evaluatie vastgesteld gaat worden hoe deze nieuwe
werkwijze functioneert en welke aanpassingen nodig zijn, zowel
in organisatorische als financiële zin.

7 9 Er is een mondelinge toezegging dat dit budget mag worden
gebruikt voor het inhuren van secretariële ondersteuning zoals
een notulist.

Dit bestedingsdoel wordt in de verordening toegevoegd.
Toevoegen: “secretariële ondersteuning zoals bv. notulist”

8 9 Wijkraden willen regelmatig een overzicht ontvangen van de
bestedingen van het aan hen toegekende budget voor
bewonersondersteuning.

Wijkraden die niet zelf de gelden van het
bewonersondersteuningsbudget beheren worden periodiek
geïnformeerd over de bestedingen die zij doen.
Wijkraden die het budget zelf beheren dienen voor 1 februari
volgend op het begrotingsjaar verantwoording af te leggen voor
de uitgaven.

9 9 Na herschikking van de budgetten in deze nota wordt per saldo
een verlaging van 15% gerealiseerd . Wijkraden willen een
schriftelijke bevestiging dat de eerder aangekondigde
bezuinigingen op het wijkraadsbudget (€ 25.000 in 2018) en
bewonersondersteuningsbudget (€ 15.000) hiermee komen te
vervallen.

De eerder aangekondigde bezuinigingen op het wijkraadsbudget
en bewonersondersteuningsbudget komen te vervallen.

10 9 Begin 2012 wordt in een evaluatie vastgesteld hoe de nieuwe
werkwijze functioneert en welke aanpassingen nodig zijn. Een
redelijk voorstel, maar betekent dit dat ook de hoogte van de
budgetten ter discussie staan?

Ja, de nieuwe werkwijze wordt geëvalueerd in zowel
organisatorisch als financieel opzicht.

11 9 Onder inhuur van externe ondersteuning verstaan wij, waar
nodig, het inhuren van juridisch advies. Het inwinnen van
juridisch advies is niet hetzelfde als het starten van juridische
procedures.
Voorstel om art. 2 te veranderen in: Het
bewonersondersteuningsbudget mag gebruikt worden voor
juridisch advies, maar kan niet worden gebruikt voor juridische
procedures tegen de gemeente.

De uitvoeringsregeling wordt in deze zin veranderd. “Het
bewonersondersteuningsbudget mag gebruikt worden voor
juridisch advies, maar kan niet worden gebruikt voor juridische
procedures tegen de gemeente.”

12 9 Tekst is niet in overeenstemming met het financieel beheer Het betreffende artikel wordt gewijzigd.
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door de gemeente.
Wijzigingsvoorstel: De afdeling Gebiedsmanagement legt voor
1 februari volgend op het jaar van financiering verantwoording
af bij de wijkraden. Wijkraden dienen een overzicht te krijgen
van de bestedingen van het aan hen toegekende budget
bewonersondersteuning.

De nieuwe tekst luidt: “Wijkraden die niet zelf de gelden van het
bewonersondersteuningsbudget beheren worden periodiek
geinformeerd over het resterende budget.
Wijkraden die het budget zelf beheren dienen voor 1 februari
volgend op het begrotingsjaar verantwoording af te leggen voor
de uitgaven.”

13 9 Moet elke aanvraag of offerte eerst voor goedkeuring naar de
gemeente?
Dienen de rekeningen eerst voor fiattering naar de wijkraden te
gaan?
Hoe snel na binnenkomst worden rekeningen betaald?
Hoe krijgen de wijkraden inzage in het overzicht van
bestedingen van het aan het toegekende budget?

Er wordt voor wijkraden die niet het budget zelf beheren een
overzicht verstuurd waarin de procedure staat uitgelegd.

14 11 De insprekers willen het financieel beheer bij de wijkraad
houden.

De wijkraden zijn per brief uitgenodigd om aan te geven of zij
wel of niet het bewonersondersteuningsbudget in eigen beheer
willen hebben. Wijkraad Bosch en Vaart heeft met een viertal
andere wijkraden aangegeven in reactie op deze brief dat zij dit
budget in eigen beheer wil hebben.
Hieraan is tegemoet gekomen.

15 11 Bewonersondersteuning die door individuele bewoners worden
verlangd. Indien de voorstellen doorgaan, dan komt de
toewijzing bij de stadsdeelregisseur te liggen, maar de
verantwoordelijkheid bij de wijkraad. Niet alleen kan er een
tegengesteld belang zijn, maar het is uitermate onplezierig om
verantwoordelijkheid te dragen over gelden zonder dat er
meebesloten wordt (of wellicht zonder zelfs op de hoogte te
zijn).

De insprekers refereren vermoedelijk aan art. 4 lid 3 waar in staat:
“Bewonersgroepen anders dan wijkraden, kunnen via de wijkraad
een beroep doen op het budget.” Een aanvraag uit de wijk zal in
goed overleg tussen de bewonersgroep en de wijkraad tot een
uitspraak moeten leiden.
Verder staat in (het aangepaste) artikel 6: Leidt dit overleg niet tot
een oplossing dan wordt de stadsdeelregisseur betrokken bij het
komen tot een besluit. Leidt dit niet tot een resultaat dan beslist
de stadsdeelwet-houder nadat hij de betrokken partijen heeft
gehoord.

16 12 Het voorgestelde bedrag van € 44.000 voor het
expertisecentrum is zonder overleg met wijkraden vastgesteld.
Het bedrag gaat gebruik worden voor bureaukosten van
ambtenaren.

Tijdens de participatieavond in het stadshuis is een uitleg gegeven
over de rol en betekenis van het Expertisecentrum. Deze uitleg is
later aan alle wijkraden verzonden. (bijlage 2)
Het bedrag wordt niet gebruikt voor bureaukosten van
ambtenaren.
De rol van het expertisecentrum wordt betrokken bij de
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aangekondigde evaluatie in 2012 over hoe de nieuwe werkwijze
functioneert en welke aanpassingen noodzakelijk zijn.

17 12 kosten besluit € 190.000. Waar wordt dit bedrag aan
uitgegeven?

Dit bedrag is bestemd voor het Bewonersondersteuningsbudget
(zie bladzijde 4 van het Collegebesluit.)

18 12 De thans aangegeven verdeelsleutel houdt geen rekening met
de hoeveelheid en zwaarte van in de stadsdelen uit te voeren
STUPS.
Hoe worden de gelden verdeeld? Over de stadsdelen of naar
rato van het aantal STUPS die in uitvoering komen in bepaalde
wijken?

Aan de verdeling van de bewonersondersteuningsgelden liggen de
Stadsdeeluitvoeringsprogramma’s ten grondslag. De projecten die
in een wijk in voorbereiding dan wel in uitvoering zijn worden
met punten gewaardeerd. Voordat de
stadsdeeluitvoeringsprogramma’s zijn vastgesteld zijn deze
programma’s met de behorende puntenlijst voor commentaar aan
de wijkraden gestuurd.
De reacties van de wijkraden zijn verwerkt en vastgesteld door
het bestuur.

19 12 Dat wijkraden met voldoende kennis in huis om de
mogelijkheden en onmogelijkheden van de STUPS te
beoordelen geen vergoeding kunnen krijgen voor de reëel
gemaakte kosten is vreemd.

Antwoord: De budgetten zijn verdeeld op grond van de
stadsdeeluitvoeringsprogramma’s. Wijkraden kunnen externen
(bijv. opbouwwerkers) inhuren om inhoudelijk ondersteund te
worden bij de projecten uit de Stup. Wijkraden kunnen het aan
hen toegekende budget niet overschrijden.

20 12 Een verhoging van het totale wijkraadbudget met 50.000 euro
voor de hele stad is voor wijkraden waar veel staat te gebeuren
geen oplossing.
Hiervoor dient een verdeelvoorstel te komen die is afgestemd
op de grootte van de op handen zijnde ontwikkelingen.

In de nota participatie en inspraak staat dat ook bij grote projecten
(dus “waar veel staat te gebeuren”) de projectleider op het gebied
van p en i een belangrijke rol speelt. In het project zal ruimte en
middelen beschikbaar zijn om wijkraden, bewoners(groepen) in
staat te stellen optimaal te participeren in de ophanden zijnde
ontwikkelingen. Het bewonersondersteuningsbudget is bestemd
om bijv. externe expertise in te huren of voor het raadplegen van
de wijkbewoners.
Tot op heden is dit budget ruim voldoende gebleken. In veel
gevallen is het in wijken niet tot besteding gekomen.
Juist op voorspraak van de wijkraden is het algemeen budget voor
de wijkraadkosten verhoogd en zijn de criteria voor de besteding
van het bewonersondersteuningsbudget verruimd.



Gaarne bij beantwoording ons kenmerk vermelden.
Bezoekadres: Zuider Buiten Spaarne 22, Haarlem, www.haarlem.nl

Bijlage bij beantwoording Inspraakreacties
+

Criteria voor de budgetten Wijkraadskosten, bewonersondersteuning en
Leefbaarheid en Voucherregeling Goed Idee

Wijkraden kunnen gebruik maken van drie budgetten:

1. Wijkraadskosten
Bestemd voor:
- vergaderkosten (wijkraad, jaarvergadering)
- kantoorkosten (telefoon, kopieën, papier, nietjes)
- communicatiemiddelen (wijkkrant, nieuwsbrief e.d.)
- huisvesting

Niet bestemd voor:
- (co)financiering van sociale activiteiten in de wijk (buurtfeesten, sociaal
culturele activiteiten, uitstapjes)

2. Bewonersondersteuningskosten
Bestemd voor:
- scholing van wijkraadsleden
- stads(deel)brede vormen van scholing en ondersteuning van wijkraden
- inhuur van externe ondersteuning bij fysieke projecten (bv. herinrichten

plein) en ruimtelijke plannen (bv. bestemmingsplannen of gebiedsvisies) en
bij beleidsplannen (bv. speelruimteplan, groenbeleidsplan)

- het inventariseren van de vraag uit de wijk voor o.a. de opstelling van het
wijkcontract

- secretariële ondersteuning
- ontwikkeling website

Niet bestemd voor:
- (co)financiering van sociale activiteiten in de wijk (buurtfeesten, sociaal
culturele activiteiten, uitstapjes)

3. Leefbaarheidsbudget / Voucherregeling Goed Idee
Bestemd voor:
- kleine fysieke aanpassingen in de openbare ruimte, die enige urgentie

hebben en niet uit de begroting kunnen worden gefinancierd (bv. hekje,
groenaanpassing, speeltoestel) <uit: leefbaarheidsbudget)>

- sociale activiteiten (buurtfeesten, sociaal culturele activiteiten, uitstapjes)
<uit leefbaarheidsbudget/voucherregeling Goed Idee/Fondsen>

Niet bestemd voor:
- structurele (langlopende) financiering van wijkactiviteiten



Bijlage bij beantwoording Inspraakreacties

Expertisecentrum Wijkraden

Aanbod:

1. Ondersteuning van de wijkraad voor het enqueteren in de wijk wijkcontract (“de vraag
ophalen”)
- opzetten van enquetes
- het uitzetten van de enquetes
- interviews houden in de wijk (huis aan huis)
- het toegankelijk maken van social media voor enquetes
- het verwerken (digitaal) van de enquetesgegeven

2. secretariele ondersteuning
- opstellen van uitnodigingen voor vergaderingen
- het maken en uitwerken van verslagen van vergaderingen
- archivering van de wijkraadsgegevens

3. ict
- het ondersteunen in / het maken van websites van de wijkraden
- het inzetten van social media voor de communicatie (zenden én ontvangen) van de wijkraden

4. financieel
- het ondersteunen van de wijkraad bij aanvragen in het kader van de bewonersondersteuning en

het gebruiken van andere financieringsmogelijkheden (Goed Idee, leefbaarheidsbudget,
diverse fondsen)

- hulp bij het opstellen van de jaarrekening en begroting

5. verbinden
- verbindingen leggen met andere organisaties in de wijk/stadsdeel
- in nauw overleg onderzoek doen met de wijkraad over de veranderingen/verbeteringen die het

netwerk in de wijk verbeteren
- ontwikkelingen die vanuit de stups kunnen/moeten worden gestart (projectvoornemens,

bestemmingsplannen) koppelen aan professionele bewonersondersteuning
- versterken van de bewonersondersteuning

Het expertisecentrum komt in de wijk te staan. Studenten, begeleiders, wijkraden, opdrachtgevers
vinden elkaar in het centrum.

Het bedrag van € 44.000 is bestemd voor:
- bijdrage aan coördinatie Expertisecentrum*
- gebouwkosten
- bureaukosten
- activiteitskosten (voor zover niet gedekt uit het bewonersondersteuningsbudget)


