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BW/D4489 Haarlem, 23 oktober 2019 

 

Inzake: Wijkraad Slachthuisbuurt / Gem. Haarlem - ontbinding wijkraad 

 

 

 

Geachte heer/mevrouw, 

 

Namens de heer Dick Klootwijk, wonende te Haarlem, in zijn hoedanigheid van 

voorzitter van de (oude) wijkraad Slachthuisbuurt, teken ik hierbij bezwaar aan 

tegen uw besluit tot erkenning van de nieuwe wijkraad Slachthuisbuurt d.d. 8 

oktober 2019, nummer 2019/513643. 

Eerder nam u op 11 juni 2019 het besluit (nummer 2019/439581) 

“Akkoordverklaring voor ontbinding van de wijkraad Slachthuisbuurt”. Tegen dit 

besluit diende ik namens cliënt op 21 juli 2019 een bezwaarschrift in. Hoewel u 

op 8 oktober 2019 de nieuwe wijkraad erkende, kwam u niet tot een beslissing op 

bezwaar. In elk geval heeft u die beslissing op bezwaar niet kenbaar gemaakt aan 

mij als gemachtigde. 

Bij de behandeling van het bezwaarschrift van 21 juli 2019 in de adviescommissie 

interpreteerde uw college de Verordening op de wijkraden grammaticaal. Het was 

voor uw college onvoldoende dat cliënt de deuren in de Slachthuisbuurt afging om 

kandidaten te zoeken voor de bestaande wijkraad (in plaats van het kostbare 

flyeren). Uw college stelt dat de verordening naar de letter gevolgd moet worden. 

Uw college gaat niet uit van wat de verordening kan betekenen voor de 

Slachthuisbuurt en hoe deze verordening zinnig uitgelegd kan worden. 

http://www.kalbfleisch.nl/
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Zinnig uitleggen, betekent dat u erkent dat wijkraden zich kunnen versterken met 

nieuwe leden zonder officiële kandidaatstelling. In plaats daarvan roept een 

wijkraad buurtbewoners op om zich kandidaat te stellen, waarna tijdens een 

volgende wijkraadsvergadering een verkiezing wordt gehouden. Deze 

gebruikelijke van versterking van de wijkraad is ook gebeurd bij de wijkraad die 

cliënt vertegenwoordigt. 

Blijkens de verordening kan in de periode van ontbinding van een oude wijkraad 

zich een nieuwe wijkraad melden. Indien in die periode geen nieuwe wijkraad 

wordt erkend door uw college, wordt de oude wijkraad geacht te zijn opgeheven 

zes maanden nadat de periode van ontbinding is ingegaan (zijnde 12 december 

2018). Aangezien er in de periode tot 12 juni 2019 geen nieuwe wijkraad door uw 

college is erkend, nam uw college op 11 juni 2019 het besluit tot ontbinding van 

de wijkraad Slachthuisbuurt (besluit nummer 2019/439581). 

Na uw ontbinding van de oude wijkraad op 11 juni 2019 zijn er geen initiatieven 

geweest om tot een nieuwe wijkraad Slachthuisbuurt te komen. Het bevreemdt 

cliënt dan ook dat u op 8 oktober 2019 een nieuwe wijkraad erkent terwijl er na 11 

juni 2019 geen oproep tot kandidaatstelling en verkiezingen hebben 

plaatsgevonden. 

Voor 11 juni 2019 heeft uw college wel pogingen ondernomen om tot een andere 

wijkraad Slachthuisbuurt te komen dan die wordt voorgezeten door cliënt. Die 

pogingen hebben echter niet geleid tot een erkenning van de nieuwe wijkraad voor 

11 juni 2019. 

Tegen uw besluit brengt cliënt de volgende aanvullende bezwaren in: 

-          Er is vanuit de zittende wijkraad geen algemene oproep aan buurtbewoners 

geweest om zich kandidaat te stellen voor een nieuwe wijkraad. Op Facebook is 

wel een flyer verschenen waarin een drietal personen zich presenteerden als 

voorzitter, secretaris en penningmeester voor een nieuwe wijkraad. Dit is geen 

algemene oproep als bedoeld in de verordening. De flyer is niet bezorgd bij alle 

bewoners van de Slachthuisbuurt; 

-          Op 24 april 2019 organiseerde uw college een verkiezing voor een 

wijkraad Slachthuisbuurt. Van de verschenen burgers kwam slechts een klein deel 

uit de Slachthuisbuurt. De meeste deelnemers kwamen uit Parkwijk en de 

Amsterdamsebuurt. Deze niet buurtbewoners mochten van uw college echter wel 

stemmen. 

Gelet op het bovenstaande verzoek ik u dan ook het bestreden besluit te 

vernietigen wegens strijd met de wet cq enig algemeen beginsel van behoorlijk 

bestuur.  

Tevens maakt cliënt aanspraak op vergoeding van de kosten rechtsbijstand in de 

bezwaarfase 
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Bezwaarmaker verzoekt het bezwaar ontvankelijk en gegrond te verklaren, het 

bestreden besluit te herroepen en alsnog een rechtens juist besluit te nemen met in 

achtneming van de bezwaren die hierbij zijn geuit. 

 

 

WOB-verzoek  

Op grond van de Wet openbaarheid van bestuur verzoek ik u mij digitale 

afschriften te doen toekomen van alle documenten - in de breedste zin van het 

woord, niet uitputtend: afspraken, verslagen, meldingen, e-mails, appjes, brieven, 

voortgangsberichten, etc.- die betrekking hebben op: 

− Samenwerking tussen college -dan wel ambtenaren of een of meer leden 

van uw college- met de nieuwe wijkraad -dan wel de leden van die nieuwe 

wijkraad afzonderlijk-; 

− Communicatie tussen uw college -dan wel ambtenaren of een of meer 

leden van uw college-  met de nieuwe wijkraad -dan wel de leden van die 

nieuwe wijkraad afzonderlijk-; 

− Communicatie over de oude en/of nieuwe wijkraad tussen uw ambtenaren 

en/of bestuurders van uw gemeente onderling; 

− Communicatie over de oude en/of nieuwe wijkraad van uw college -dan 

wel ambtenaren of een of meer leden van uw college- naar derden -

inclusief de gemeenteraad-; 

− Voor zover niet gedekt onder de vorige aandachtstreepjes, alle overige 

documenten met betrekking tot de oude en/of nieuwe wijkraad  die zich 

binnen het ambtelijke en bestuurlijke domein van de gemeente Haarlem 

bevinden; 

− Afspraken en specificaties van financiële transacties aangaande de nieuwe 

wijkraad; 

− Overzichten en specificaties van alle overige financiële transacties tussen 

de gemeente en de afzonderlijke leden van de nieuwe wijkraad. 

U mag zich bij het  zoeken naar documenten beperken tot een tijdsperiode vanaf 1 

januari 2018. 

De verkiezing van de nieuwe wijkraad heeft niet conform artikel 4 van de 

verordening door de zittende wijkraad plaatsgevonden. Dat heeft uw college 

georganiseerd. Op grond van de Wob verzoek ik u mij de digitale afschriften te 

doen toekomen van de brieven waarin buurtbewoners zich kandidaat stelden voor 

de nieuwe wijkraad, alsmede een digitaal afschrift van de lijst van de bewoners 

van de Slachthuisbuurt die verschenen zijn op de door u georganiseerde 

"verkiezing" van 24 april 2019. 
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Voor het geven van nadere toelichting op de Wob-verzoeken, houd ik mij 

beschikbaar. 

Hoogachtend, 

 

B. Wernik 

 

 

 

 

 

 

 


