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1. Het college besluit  tot instellen van wijkraad Molenwijk 
2. Het besluit heeft geen financiële consequenties 
3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit 
4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Bestuur 
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DOEL: Besluiten 
Het college heeft de bevoegdheid te besluiten tot oprichting van een wijkraad, conform de Verordening 
op de wijkraden. 
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Onderwerp: Oprichting wijkraad Molenwijk  
Reg. Nummer: GOB /2013/304816 
 
1. Inleiding 

 

Wijkraden hebben een zelfstandige rol in hun wijk. Daarnaast fungeren ze als 
intermediair tussen de gemeenten en de bewoners en zijn ze een belangrijke partner 
bij Participatie & Inspraak trajecten.  
In de wijk Molenwijk is er sinds najaar 2011 geen wijkraad meer. Inmiddels hebben 
een aantal bewoners van Molenwijk het initiatief genomen voor de oprichting van 
een wijkraad. De nieuwe wijkraad wil zich inzetten voor een schone en veilige wijk, 
alsmede voor de versterking  van de sociale cohesie in de wijk. 

Hiertoe hebben zij, ondersteund door DOCK, het afgelopen half jaar in twee 
werkgroepen (groen en Schoon en Sociale voorzieningen en jongeren) al enige 
ervaring opgedaan in het wijkraadswerk. De wijkraad in oprichting vraagt nu 
formeel erkend te worden als wijkraad.  
 

1. De wijkraadsgrenzen sluiten aan op de gebieden van de andere wijkraden in 
Schalkwijk. Het wijkraadsgebied wordt begrensd door het  Zuider Buiten 
Spaarne, Molenplas (aan de Hommeldijk), Europavaart (langs Lintumpad/ 
Hemmekenspad), Briandlaan, vaart parallel aan de Costa del Sol en de 
Europaweg.  

2. De ingediende subsidie aanvraag van de wijkraad van € 12.500,-  wordt gedekt 
uit het daarvoor gereserveerde bedrag in de begroting van de hoofdafdeling 
Gebiedsontwikkeling en Beheer,  kostenplaats 2710. 

 
2. Besluitpunten college 
1. Het college besluit tot oprichting van de wijkraad Molenwijk 
2. De wijkraadssubsidie à € 12.500,-  te dekken  uit de daarvoor beschikbare 

middelen  in de begroting van de hoofdafdeling Gebiedsontwikkeling en 
Beheer, kostenplaats 2710  

3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit 
4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie 

Bestuur 
 
3. Beoogd resultaat 
Het voorstel beoogt de wijkraad in oprichting formeel een volwaardige positie te 
geven als wijkraad. 
 
4. Argumenten 
Bewoners willen zich inzetten voor de wijk en denken dat zij door middel van het 
oprichten van een wijkraad kortere lijnen hebben met de gemeente en bewoners van 
de wijk. 
 
de subsidie wordt via normale wijze verstrekt (middels subsidiebureau) en is in de 
verordening op de wijkraden opgenomen.  
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5. Kanttekeningen 
Geen 

 
 
6. Uitvoering 
De wijkraad ontvangt schriftelijk bericht. De bewoners van de wijk Molenwijk 
worden door de wijkraad geïnformeerd. 
 
7. Bijlagen 
Niet van toepassing. 
 
 
 
Het college van burgemeester en wethouders 
 
de secretaris    de burgemeester 
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