
Inspreken bij Cie Bestuur op 14 januari 2021 

Agendapunt: Verordening op de wijkraden 2021 

Geachte voorzitter en leden van de commissie bestuur. 

In het zienswijzenoverzicht is verwoord hoe de verordening op de wijkraden op enkele 

punten is aangepast. Met deze aanpassingen is de verordening echter nog niet een 

instrument waar de wijkraden mee uit de voeten kunnen.  

Om te beginnen gaat het totaal mis met artikel 1.  

 De kaart met de wijkraadindeling heeft geen relatie met de definitie van werkgebied.  

 Wijkraden zijn gebaseerd op de buurten en die zijn niet zichtbaar op de kaart.  

 De zin over de samenstelling van de wijkraad bij punt c. hoort hier niet thuis. 

 Er bestaat geen gebiedswethouder. We kennen alleen burgmeester en wethouders.  

Bovendien wordt bij punt e. en f. een escalatieprocedure geïntroduceerd die in de praktijk 

niet zal gaan werken. De positie van de wijkraden en de gemeente in het bestuur van de stad 

zijn niet benoemd. Daarmee is niet bepaald en daarmee onduidelijk hoe zij elkaar zullen 

moeten aanspreken. 

In artikel 4 punt 2 staat vermeld dat wijkraden goed gedocumenteerd mogen communiceren 

met de gemeente. De huidige praktijk is dat dit doorgaans in dood zand valt. En als we dan 

aandringen met een WOB verzoek krijgen we vaak alleen onze eigen stukken retour.  

Wanneer de gemeenteraad op grond van ons advies vragen stelt aan de wethouder dan 

vindt dat bij de wethouder geen gehoor. De onlangs aangenomen motie van de Actiepartij 

om toch vooral het contact met de wijkraad op te zoeken wordt door de wethouder 

morrend overgenomen. De laatste halte om gehoor te krijgen wordt dan de Raad van State. 

Een uitgangpunt voor de verordening zou moeten zijn “ een samenwerking op basis van 

vertrouwen”. Voorlopig is die te paard vertrokken. 

Wij bieden B&W aan om te helpen bij het verbeteren van deze verordening. De nu 
voorliggende verordening is ogenschijnlijk goed, maar hij faalt op de genoemde punten. Wat 
er nu voor ligt is absoluut strijdig met onze democratie.  

 

Ik verzoek u dringend de wethouder te vragen actie te nemen om een werkbare verordening 
op te stellen. 

 

Bedankt voor de geboden inspreektijd. Ik sta open voor uw vragen. 

Rob van Looveren MSC, vice vz wijkraad de Krim 

 


