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Kernboodschap  Sinds eind 2018 is de voormalige wijkraad Slachthuisbuurt met hun 

werkzaamheden gestopt en ontbonden.   

In maart heeft een nieuwe groep bewoners zich gemeld met het initiatief om een 

nieuwe wijkraad Slachthuisbuurt op te richten. Zij hebben daarvoor een brede 

oproep gedaan in de wijk. De bewoners van de Slachthuisbuurt zijn uitgenodigd 

om deel te nemen aan een nieuw op te richten wijkraad. Op 24 april heeft de 

oprichtingsvergadering plaatsgevonden. Met meerderheid van stemmen is op die 

avond een nieuwe wijkraad opgericht. 

Om de nieuwe wijkraad in staat te stellen subsidie aan te vragen voor hun 

werkzaamheden, is het noodzakelijk dat het college met dit besluit de oprichting 

van de nieuwe wijkraad voor de Slachthuisbuurt erkent.   

Behandelvoorstel voor 

commissie 

Het college stuurt dit besluit ter informatie naar de commissie Bestuur. 

 

Relevante eerdere 

besluiten 

Verordening op de wijkraden 2015   

Besluit college van burgemeester en wethouders “Akkoordverklaring voor 

ontbinding van de wijkraad Slachthuisbuurt” (2019/439581) d.d.11 juni 2019 

Besluit College  

d.d. 8 oktober 2019 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders 

Besluit:  

1. 1. de wijkraad Slachthuisbuurt, zoals opgericht in de vergadering van 24 april 

2019,  te erkennen.  

 

de secretaris,                                           de burgemeester, 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2015-61894.html
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/2019439581-1-Akkoordverklaring-ontbinding-wijkraad-Slachthuisbuurt-1.pdf
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 1. Inleiding  

In december 2018 hebben twee leden, waaronder de voorzitter, van de voormalige  wijkraad 

Slachthuisbuurt schriftelijk aan de gemeente laten weten dat zij hun werkzaamheden voor de 

wijkraad hadden gestopt. In hetzelfde bericht meldden zij dat hiermee hun wijkraad onder het 

minimum aantal leden van drie kwam en daarmee dus ontbonden was.  De financiële afhandeling 

van de subsidie van de voormalige wijkraad heeft inmiddels plaatsgevonden en via een besluit van 

het college (2019/439581) is de ontbinding van de voormalige wijkraad geformaliseerd.   

In maart heeft een nieuwe groep bewoners zich gemeld met het initiatief om een nieuwe wijkraad 

Slachthuisbuurt op te richten. Inmiddels hebben zij aan de voorwaarden voldaan voor het oprichten 

van een nieuwe wijkraad. Om de nieuwe wijkraad in staat te stellen subsidie aan te vragen voor hun 

werkzaamheden, is het noodzakelijk dat het college met dit besluit de oprichting van de nieuwe 

wijkraad voor de Slachthuisbuurt erkent.   

In de tussentijd heeft de voormalig voorzitter van de oude wijkraad Slachthuisbuurt halverwege april 

bij de gemeente kenbaar gemaakt opnieuw een eigen wijkraad te vormen met een aantal bewoners 

en opnieuw zelf voorzitter te worden. Hij is erop gewezen dat dit niet conform de procedure uit de 

verordening was. Geprobeerd is om door middel van bemiddeling de voormalig voorzitter van de 

oude wijkraad en de initiatiefnemers van de nieuwe wijkraad met elkaar in contact te brengen om zo 

tot een oplossing te komen. Hier is niet op ingegaan door de voormalige-wijkraadvoorzitter.  

 

2. Besluitpunten college 

Het college van burgemeester en wethouders 

Besluit:  

1. De wijkraad Slachthuisbuurt, zoals opgericht in de vergadering van 24 april 2019, te 

erkennen. 

 

3. Beoogd resultaat 

Door dit besluit heeft de Slachthuisbuurt weer een wijkraad om belangen van de buurt te 

vertegenwoordigen. Door de formele erkenning kunnen zij subsidie aanvragen voor de 

wijkraadsactiviteiten. 

 

4. Argumenten 

1. Dit besluit maakt mogelijk dat de nieuwe wijkraad Slachthuisbuurt met hun werkzaamheden kan 

starten en subsidie kan aanvragen.   
Een groep bewoners heeft begin april 2019 een brede oproep gedaan in de wijk om een nieuwe 

wijkraad op te richten en om kandidaten voor deze nieuwe wijkraad te werven. Op 24 april heeft de 

oprichtingsvergadering plaatsgevonden. Met meerderheid van stemmen is op die avond een nieuwe 

wijkraad opgericht. Hiermee hebben zij aan de voorwaarden voldaan conform de verordening. De 

geformeerde groep bewoners bestaat uit vier personen die allen wonen in de Slachthuisbuurt. Zij 

hebben een bestuur geformeerd met Gusta Waage (voorzitter), Peggy Meulman (secretaris), Bianca 

Terol (penningmeester), Bianca Bakker (algemeen wijkraadlid). Met dit besluit wordt de nieuwe 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/2019439581-1-Akkoordverklaring-ontbinding-wijkraad-Slachthuisbuurt-1.pdf
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wijkraad Slachthuisbuurt erkend en in staat gesteld om subsidie aan te vragen voor de 

wijkraadactiviteiten. De begrenzing van het gebied van de wijkraad Slachthuisbuurt staat benoemd in 

https://haarlem.incijfers.nl/report/wijken2016.pdf  

 

5. Risico’s en kanttekeningen 

1. De voormalige voorzitter van de oude wijkraad Slachthuisbuurt kan nog beroep aantekenen tegen 

de financiële afwikkeling en ontbinding van de oude wijkraad  

De voormalig voorzitter van de oude wijkraad heeft bezwaar gemaakt tegen het besluit over de 

financiële afwikkeling en ontbinding van de oude wijkraad. Dit bezwaar is inmiddels conform advies 

van de Bezwaarschriftencommissie ongegrond verklaard. Het is mogelijk dat de voormalig voorzitter 

nog beroep aantekent tegen de beslissing op bezwaar bij de rechtbank.  

 

6. Uitvoering 

Nadat het besluit genomen is, zal dit medegedeeld worden aan de vier leden van de nieuwe 

wijkraad. Zij zullen dit vervolgens zelf bekend maken in de Slachthuisbuurt en bij andere wijkraden 

en partners in Oost.  

 

7. Bijlagen 

N.v.t. 

 

https://haarlem.incijfers.nl/report/wijken2016.pdf

