
Haarlem, 14 januari 2021 

 

Geachte voorzitter en gewaardeerde leden van de Commissie Bestuur, 

Het college heeft u in een raadsstuk met bijlagen een nieuwe verordening op de wijkraden 

2021 toegestuurd ter overweging en vaststelling door de gemeenteraad. 

Wijkraden worden voorgesteld als een onderdeel van het gemeentelijk bestuur. Een groep 

actieve vrijwilligers die een belangrijke schakel vormt tussen de gemeente en haar bewoners. 

De verordening op de wijkraden moet de handvaten bieden van de motivering voor en het 

functioneren van die wijkraden.  

Het voorgelegde document van eind 2020 is knullig, onduidelijk en onvolledig. Acht zienswijzen 

werden ingediend, waaronder een fundamenteel document gesteund door velen uit de stad. 

Daar wordt separaat over ingesproken. 

Om onbegrijpelijke privacy-redenen worden de zienswijzen niet gepubliceerd en is het knullige 

staatje met opmerkingen uit de zienswijzen gemaakt. De reactie daarop en resulterende 

aanpassingen zijn onoverzichtelijk, onvolledig en reden voor ons indieners van zienswijzen u te 

verzoeken te vragen om inzage in alle ingediende zienswijzen. Vervolgens kunt u kijken of daar 

adequaat op is gereageerd. De Krims zienswijze is u toegestuurd met deze inspreektekst. 

Bespreek vanavond de onduidelijkheden over de begrippen ‘gebied’, ‘buurt’, ‘wijk’ en 

‘stadsdeel’. Een wijkraad vertegenwoordigt niet een wijk, maar een buurt. Maak ons dan een 

buurtraad. Een gebiedswethouder bestaat niet. Wat is de rol van het WBO? Geef duidelijkheid.  

Ook is er behoefte aan een escalatieladder. Hoezo moet een uitdaging waar de 

gebiedsverbinder niet uitkomt, escaleren naar een niet nader gedefinieerde 

‘gebiedswethouder’? Er is ook een tussenlaag; de gebiedsmanager. Wat is diens rol? 

Onduidelijkheid alom. 

In tien jaar tijd is er niets veranderd in de budgetten en de opbouw daarvan. Alles evalueert en 

vraagt om aanpassingen. Op de rol van de wijkraden wordt niet alleen bezuinigd, nee het wordt 

afhankelijk gemaakt van het aantal wijkraden dat in een bepaald jaar in de stad actief is. 

Volstrekte anarchie. Zo kan geen enkel vrijwilligersinitiatief functioneren. 

We verzoeken u de wethouder aan te sporen tot duidelijkheid en heroverweging. 

Dank u voor de geboden inspreektijd. Ik sta open voor uw vragen.  

Hans Pos, MSc, voorzitter wijkraad de Krim 


