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Haarlem, 14 april 2011
Betreft: de B&W-nota over participatie & inspraak, wijkradenstelsel en
financiering wijkraden;
de B&W-nota over de doorontwikkeling van de wijkcontracten.
Geacht college.
Wij tekenen, als gezamenlijke wijkraden Oost, bezwaar aan tegen de
bovengenoemde nota's.

• Wijkraden willen nota's met een duidelijk taalgebruik.

Duidelijkheid bij plannen en processen zonder wollig taalgebruik.
Duidelijkheid zowel intern als extern over fase waarin het proces zich
bevindt en welke ruimte er is voor invloed door belanghebbenden.
Tijdige kennisgeving aan alle belanghebbenden onder vermelding van
tijdbestek van de plannen.
Gezien de mogelijkheid om af te wijken van de gebruikelijke 6 weken
termijn de termijn van bedenkingen/bezwaar duidelijk kenbaar maken.
Waarop is die afwijkende termijn voor bedenkingen en bezwaar gebaseerd?
De B en W nota van 18 januari jl is vaag. Niet bepaald een stuk om duidelijk en in
het kort de nodige informatie te krijgen.

Wijkradenverordening.
Status van de wijkraden blijft wederom ongewijzigd geen rechtspersoon
alleen als stichting.
Hoe democratisch is een wijkraad en wat is de verwachting van de gemeente?

Art/ke/1
Lid 1 Wijk; toevoegen
met instemming van de wijkraad.
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Lid 2 Wijkraad; toevoegen
en personen met een aantoonbare binding met de wijk.
Er moet binding zijn met de wijk, echt er wonen is wat ons betreft discutabel.
Artikel3
Lid 4 kandidaat vanaf 16 jaar
dan ook het budget vanaf 16 jaar nu tellen bewoners boven de 18 mee,
hierop is de subsidie gebaseerd.
Artikel 8
Lid 2 decharge penningmeester
Veranderen in van de wijkraad ^ A ^ . ^ a l s geheel. Daar de wijkraad in zijn
geheel verantwoordelijk is volgens lid 1.
Artikel 10
Lid 4 bij ontbinding verantwoording zakelijke en financiële afwikkeling.
Binnen welke termijn en op welke wijze?
Missen artikel 10
B&W (zou dat niet het hoogste college: de gemeenteraad dienen te zijn?) verplicht
alle belangrijke aangelegenheden waarbij de belangen van de wijk in een zo vroeg
mogelijk stadium het advies van de wijkraad in te winnen.

• Bewonersondersteuning.
Pagina 5
Het bedrag è € 44.000 voor expertisecentrum is zonder overleg met wijkraden
vastgesteld. Blijkt niet voor In-Holland maar voor bureaukosten ambtenaren,
men weet niet of hier gebruik van gemaakt gaat worden en willen de
wijkraden wel stagiaires inhuren. Dit is niet gecommuniceerd. Wat is de
verdeelsleutel.

Het expertise centrum dat door de gemeente gaat worden opgezet zal zeer
veelzijdig dienen te zijn. Er spelen vele zaken. Niet wordt aangegeven welke
zaken er bij het 'expertise centrum' kunnen worden aangekaart. Omschrijf
duidelijk de taken.
Een leer/werkproject door InHolland is mooi maar laat dat InHolland dat
zelf betalen. De studenten komen voor hun informatie toch bij de
wijkraden. Kamer van Koophandel, gemeente etc. terecht.
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Dit lijkt meer op een verkapte vorm van extra geld voor betrokken
ambtenaren!

Kosten besluit bedragen 190.000,00 Euro. Waar wordt dit bedrag aan
uitgegeven?
Communicatie
Bewoners/belanghebbenden over alle relevante zaken in één keer
informeren. Maak checklist die standaard wordt aangehouden.
Duidelijk aangeven wat de te verwachte invloed van het plan is of kan zijn
op bewoners/gebruikers/belanghebbenden.
In het kort aangeven welke onderzoeken er gedaan moeten worden.
Milieueisen, geluid, licht et cetera.
Luisteren op moment dat het er toe doet. Vertrouwen hebben in eigen
verantwoordelijkheid en talenten van bewoners en organisaties!!!!!
Doel
Efficiënte en soepeler samenwerking met de stad. Duidelijkheid over ieders
rol.

Welke rol krijgen de stadsdeelmanagers in dit proces? Niet duidelijk is wat
en waarover de stadsdeelmanagers bevoegdheid krijgen en welke
informatiebronnen zij moeten doorgeven. Kaders bij de taakstelling
aangeven.
Er wordt gesproken over de invloed die maatregelen gaan krijgen op 'grote
groepen'. Dit mag geen richtlijn zijn. Ook kleine groepen kunnen door
maatregelen onevenredig zwaar worden belast.
Internet en sociale media meer inschakelen. Door wie en onder welke
condities? Vergeet ook niet de geëigende informatiebronnen!
De wijkraden worden alsmaar zwaarder met taken belast. Er is geen
vergoeding die daar tegenover staat.
De stelling dat 'peilingen en enquête ' bepalen of er namens de wijkraad of
een advies door betrokken bewoners door een wijkraad wordt gegeven.
Wie bepaalt hiervoor de criteria?Wie moet dit uitvoeren?Wijkraden
hebben gevraagd of de Gemeente dit wil organiseren, zij hebben de
gereedschappen.
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Bewonersondersteuning voor fysieke projecten is in 2011 afgeschaft. 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?
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.
Een verhoging van het totale wijkraadbudget met 50.000 duizend euro voor
de hele stad is voor wijkraden waar veel staat te gebeuren geen oplossing.
Hiervoor dient een verdeelsleutel te komen die is afgestemd op de grootte
van de op handen zijnde ontwikkelingen.

De kreet 'stevig inzetten op het verder verbeteren van de participatie en
inspraak' verdient nadere toelichting. Geefaan waar op wordt ingezet en op
welke termijn?
Nogmaals de drie hoofdargumenten:
1. Uitholling van positie wijkraden waardoor participatie vooraf door
bewoners afneemt;
2. Uitholling financiering wijkraden waardoor het risico van verhoogde
lasten voor de gemeente zeer reëel is;
3. Verantwoordelijkheid voor de financiering van bewoners bij wijkraden,
waardoor een onevenredige aansprakelijkheid bij (individuele)
wijkraadsleden kan ontstaan.

Wij gaan er van uit dat u onze zienswijzen terdege mee zult willen wegen in
uw besluitvorming.
Een lepel daad is beter dan een emmer raadl
Namens Stichting Wijkbelangen Parkwijk-Zuiderpolder:
Wijkraad Scheepmakersdijk
Wijkraad Nieuwe Amsterdamse Buurt
Wijkraad Slachthuisbuurt
Wijkraad Sportheldenbuurt
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Wijkraad Oude Amsterdamse Buurt
Wijkraad Burgwal
Wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder
Hoogachtend,
Edwin Hein, voorzitter wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder,
Steve Bikostraat 62,
2033 TX Haarlem.
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