
Inspraakreactie van de Wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder op het Besluit tot het samenvoegen van 

het leefbaarheidsbudget en bewonersondersteuningsbudget (Helder Speelveld), commissie 

Bestuur 7 december 2017. 

Het Raadsstuk dat nu voorligt bevat volgens de mening van de Wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder  

enkele onzorgvuldigheden, omissies en benoemingen die niet worden gedeeld. 

Waar in de Kernboodschap wordt gesproken over het meer ruimte krijgen van de wijkraden en 

bewonersiniatieven (niet-bewonersinitiatieven) om hun werk en wensen goed uit te voeren, wordt 

dit niet gedeeld door de wijkraad. Integendeel, de wijkraad raakt de beschikking over het 

bewonersondersteuningsbudget geheel kwijt. 

Het bewonersondersteuningsbudget is al eerder ter sprake gekomen, namelijk tijdens de evaluatie 

verordening op de wijkraden en uitvoeringsregeling bewonersondersteuning in 2013, waarbij de 

wijkraden voorstelden het wijkraden-en bewonersondersteuningsbudget samen te voegen en 

eventueel ook het leefbaarheidsbudget samen te voegen. 

Het antwoord op dit verzoek was dat men open stond voor het onderzoeken of een samenvoeging 

van het wijkraden- en het bewonersondersteuningsbudget  mogelijk was. 

Echter het leefbaarheidsbudget wilde men hierbij niet betrekken, daar het bestemd was en is voor 

kleine fysieke ingrepen in de wijk en iniatieven van de wijkbewoners in het algemeen. 

Wij vragen ons dan ook af, gezien het  voorgaande, nog steeds af wat heeft geleid tot het besluit 

om alsnog tot samenvoegen over te gaan van het bewonersondersteunings-en 

leefbaarbaarheidsbudget. 

Hierna kijken we puntspuntsgewijs naar het voorstel. 

1. Inleiding: 

In laatste alinea wordt gesproken  over het jaar 2016 en daarvoor, wij gaan er van uit dat bedoeld 

wordt  2017 en daarvoor. 

2. Besluitpunten college punt 3: 

 De samenstelling van de voorgestane Leefbaarheid & Iniatiefraad, 6 leden, 1 ambtenaar en 5 

burgers ( 1 uit elk stadsdeel ) roept bij ons vragen op. Overigens worden de leden de ene keer 

burgers genoemd, daarna bewoners en ook inwoners.  Dit voorstel, dat kennelijk de voorkeur 

heeft van het College, heeft de wijkraad echter nooit bereikt.  

Bijlage 1 Uitvoeringsregeling Leefbaarheid & Iniatiefbudget Haarlem: 

Het zal duidelijk zijn dat een uitsluiting van wijkraadsleden en iniatiefnemers als te benoemen 

leden van deze raad, zoals bedoeld in deze bijlage art. 5. Punt 2, voor de wijkraad niet acceptabel 

is!  Wij vragen ons tevens af of dit niet discriminatoir is. 

Punt 5. Lid 5. Wat wordt bedoeld met het streven naar een gelijkwaardige verdeling van wijkraden, 

bewonersiniatieven en stadsdelen bij het kiezen van nieuwe leden van de Leefbaarheid & 

Iniatiefraad, als wijkraden en iniatiefnemers geen zitting mogen/kunnen hebben in deze raad? 

Verder wordt in deze bijlage 1 onder Artikel 5 lid 7 gesproken over de beoordelingscriteria als 

genoemd in art. 5, dient dit niet art. 7 te zijn? 



Waar in dezelfde bijlage gesproken wordt in art. 6 lid 4 over de Leefbaarheid & Iniatiefraad als 

bedoeld in art. 7, dient dit niet art. 5 te zijn? 

Het onder art. 6 lid 2 en art. 7 lid 2 benoemde Leefbaarheid & Iniatief formulier troffen wij niet 

aan. 

3. Beoogd resultaat: 

Een bredere communicatie met de stad over de mogelijkheden van financieringsiniatieven wordt  

als middel ingezet, door ook bewoners te laten plaats nemen in de Leefbaarheid & Iniatiefraad. 

Wat wordt hiermede bedoeld? En, zijn wijkraadsleden geen bewoners? 

4. Argumenten 2e alinea- Het besluit steunt op een breed draagvlak. Dit vindt de wijkraad niet 

geheel en al stroken met de ingediende zienswijzen vervat onder Bijlage 3. 

Bijlage 3:Beantwoording zienswijzen: 

Uit de zienswijze van de Wijkraad Amsterdamsebuurten, Parkwijk-Zuiderpolder, 

Partrimoniumbuurt, gedeeld door Sportheldenbuurt, Ramplaankwartier, Rozenprieel, 

Heiliglanden-De Kamp en de vier Gezamenlijkewijkraden Schalkwijk, dat in totaal 11 wijkraden het 

niet eens zijn met de wijze en uitvoering van dit voorstel.  

De Wijkraad verzoekt de commissie alsnog recht te doen aan de samenstelling van de leden van de 

Leefbaarheidsraad en de uitsluiting van Wijkraadsleden en iniatiefnemers teniet te doen. 

 W. Kleist 

Vicevoorzitter Wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


