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1. Inleiding 

In 2011 zijn de “Verordening op de wijkraden” en de “Uitvoeringsregeling 

bewonersondersteuning via wijkraden” geactualiseerd (registratienummers 

WZ/GM/2010/337957 en WZ/GM/2011/150835). Toen is afgesproken de werking van deze 

regelingen te evalueren met de wijkraden.  

Deze evaluatie heeft in 2013 plaatsgevonden middels een enquête, een participatieavond en 

een mogelijkheid tot het geven van schriftelijke reacties. 

In het voorliggende collegebesluit stelt het college de antwoorden op de participatiereacties 

van de wijkraden vast. 

 

2. Besluitpunten college 

Het college besluit: 

1. De antwoorden op de participatiereacties van de wijkraden over de evaluatie van het 

wijkradenstelsel vast te stellen; 

2. Dit besluit wordt ter informatie toegestuurd aan de commissies Bestuur en Beheer; 

3. De wijkraden over dit besluit te informeren; 

4. Dit besluit heeft geen financiële consequenties. 

 

3. Beoogd resultaat 

Dit voorstel beoogt de antwoorden op de participatiereacties van de wijkraden vast te stellen. 

 

4. Argumenten 

De antwoorden op de participatiereacties van de wijkraden en de uit juridisch oogpunt 

noodzakelijke aanpassingen van de “Verordening op de wijkraden” zijn als bijlage 

toegevoegd.  

De participatiereacties leiden tot één voorstel tot wijziging van de “Verordening op de 

wijkraden” (zie bij nummer 11 van de bijlage). Daarnaast is uit juridisch oogpunt een tweede 

wijziging noodzakelijk (zie bij letter A van de bijlage). 

De “Uitvoeringsregeling bewonersondersteuning via wijkraden” behoeft gezien de 

uitkomsten van de evaluatie geen aanpassing. 

 

De antwoorden op de participatiereacties zijn geformuleerd vanuit de volgende 

uitgangspunten: 

- de geest van de Verordening op de wijkraden; 

- bevorderen handelingsvrijheid wijkraden (binnen afgesproken kaders); 

- bevorderen functioneren van de wijkraden; 

- beperkte financiële middelen. 

 

5. Kanttekeningen 

De wijkraden zijn in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op de voorliggende 

antwoorden op de participatiereacties. Gezien het beperkte aantal reacties (7) en de 

tegenstrijdige meningen hebben deze schriftelijke reacties niet geleid tot aanpassing van de 

antwoorden. 

 

6. Uitvoering 
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We willen met de wijkraden een transparante en objectieve verdeelsleutel vinden voor het 

wijkradenbudget. Daarvoor stellen we een werkgroep samen uit wijkraadsleden, raadsleden 

en gebiedsverbinders. 

Wanner een objectieve verdeelsleutel is geformuleerd zal het college de gemeenteraad 

voorstellen de Verordening op de wijkraden aan te passen. 

 

 

7. Bijlagen 

Bijlage: antwoorden op de participatiereacties van de wijkraden 
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