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Datum:	  25	  juni	  2014	  

	  
	  
Geachte	  leden	  van	  de	  gemeenteraad,	  
	  
Tijdens	  het	  Wijkraden	  en	  Belangenorganisaties	  Overleg	  Haarlem	  Noord/Spaarndam	  (WBO)	  van	  24	  
juni	  jongstleden	  is	  de	  Kadernota	  2014	  ter	  sprake	  gekomen.	  In	  dat	  document	  staat	  op	  pagina	  76	  de	  
volgende	  tekst:	  
	  
1. Communicatie met bewoners en organisaties in de stad verloopt uitsluitend digitaal 
Participatie en inspraak verloopt digitaal en niet meer via mondelinge communicatie en bijeenkomsten. 
Kerntaak van de wijkraden is de belangen van de bewoners te behartigen in relatie tot de gemeente. De 
wijkraden vormen daarmee een (niet digitaal) communicatiekanaal, dat niet meer door de gemeente wordt 
gesubsidieerd. Deze maatregel levert naar schatting vanaf 2017 € 350.000 op jaarbasis op (afgezien van 
frictielasten en extra digitaliseringslasten).	  
	  
Het	  WBO	  maakt	  zich	  ernstig	  zorgen	  over	  dit	  voorstel	  en	  vraagt	  zich	  af	  of	  dit	  concreet	  betekent	  dat	  
alle	  subsidie	  van/voor	  de	  wijkraden	  afgeschaft	  wordt.	  En	  als	  dit	  zo	  is,	  wat	  de	  daarvoor	  in	  de	  plaats	  
komende	  digitale	  middelen	  zijn?	  
	  
Naast	  de	  bezuinigingen	  op	  het	  leefbaarheidsbudget	  van	  €300.000	  zoals	  beschreven	  in	  de	  brief	  over	  
‘Incidentele	  bezuinigingsmaatregelen	  2015-‐2017’	  (16	  april	  2014)	  op	  pagina	  10,	  punt	  27	  blijven	  er	  
zo	  steeds	  minder	  financiële	  middelen	  over.	  
	  
Wij	  vragen	  ons	  dan	  ook	  af	  hoe	  serieus	  de	  wijkraden	  nog	  genomen	  worden	  door	  de	  gemeente,	  en	  wat	  
de	  visie	  van	  de	  gemeente	  is	  op	  de	  rol	  van	  de	  wijkraden.	  Ondergetekende	  wijkraden	  verwachten	  dat	  
ze	  hun	  maatschappelijke	  functie,	  gericht	  op	  het	  behoud	  en	  verbetering	  van	  de	  leefbaarheid	  en	  
veiligheid	  in	  de	  wijken,	  	  niet	  meer	  voldoende	  kunnen	  uitvoeren	  als	  	  de	  bijdrage	  van	  de	  gemeente	  
wegvalt.	  
	  
Juist	  in	  de	  organisatievorm	  die	  de	  gemeente	  in	  het	  plan	  Samen	  voor	  Elkaar	  propageert;	  waarin	  
zelfredzaamheid,	  participatie	  en	  wederkerigheid	  centraal	  staan,	  is	  er	  voor	  de	  wijkraad	  een	  
uitgelezen	  plek.	  Mocht	  dit	  voor	  de	  politiek	  onvoldoende	  duidelijk	  zijn	  dan	  spreken	  we	  graag	  een	  
keer	  af	  om	  onze	  zaak	  kracht	  bij	  te	  zetten.	  	  
	  
Een	  wijkraad	  is	  een	  adviesorgaan	  vanuit	  de	  wijk	  voor	  het	  college	  van	  burgemeester	  en	  wethouders.	  
De	  wijkraad	  bestaat	  uit	  een	  (onafhankelijke)	  groep	  bewoners,	  ondernemers	  en	  vertegenwoordigers	  
van	  organisaties	  die	  actief	  zijn	  in	  de	  wijk.	  De	  wijkraad	  heeft	  op	  grond	  van	  de	  verordening	  op	  de	  
wijkraden	  tot	  taak	  het	  behartigen	  van	  de	  belangen	  van	  de	  bewoners	  van	  de	  wijken.	  Ook	  zijn	  de	  
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wijkraden	  bevoegd	  het	  gemeentebestuur	  gevraagd	  en	  ongevraagd	  te	  adviseren	  over	  alle	  
aangelegenheden	  die	  de	  wijk	  aangaan.	  Dat	  varieert	  van	  het	  wijkcontract,	  projecten,	  beleid,	  beheer	  
tot	  het	  oplossen	  van	  bepaalde	  knelpunten	  in	  de	  wijk.	  	  
	  
Daarnaast	  zijn	  burgemeester	  en	  wethouders	  verplicht	  over	  alle	  belangrijke	  aangelegenheden	  
waarbij	  de	  belangen	  van	  een	  wijk	  rechtstreeks	  zijn	  betrokken	  in	  een	  zo	  vroeg	  mogelijk	  stadium	  van	  
de	  besluitvorming	  het	  advies	  van	  de	  in	  die	  wijk	  ingestelde	  wijkraad	  in	  te	  winnen.	  Wij	  achten	  het	  niet	  
in	  het	  belang	  van	  de	  gemeente	  om	  dit	  adviesorgaan,	  met	  de	  voorgenomen	  bezuinigingen,	  buiten	  spel	  
te	  zetten.	  	  
	  
Wij	  dringen	  er	  bij	  u	  op	  aan	  om	  terug	  te	  komen	  op	  de	  bezuinigingen	  op	  wijkraden	  en	  
leefbaarheidsbudgetten.	  Juist	  in	  een	  samenleving	  waarin	  burgers	  geacht	  worden	  zelf	  “de	  regie”	  te	  
voeren	  is	  het	  nodig	  hierin	  te	  investeren.	  	  	  
	  
Dit	  alles	  vanwege	  de	  stemming	  die	  er	  morgen,	  26	  juni,	  bij	  jullie	  plaatsvindt.	  We	  gaan	  er	  van	  uit	  dat	  
dit	  stuk	  bij	  jullie	  niet	  onbehandeld	  blijft.	  
	  
Met	  hartelijke	  groet,	  
Ing.	  C.	  van	  Putten	  
voorzitter	  WBO,	  mede	  namens	  
	  
Wijkraad	  Delftwijk	  Waterbuurt	  
Wijkraad	  Vondelkwartier	  
Wijkraad	  Dietsveld	  Vogelbuurt	  
Wijkraad	  Patrimoniumbuurt	  
Dorpsraad	  Spaarndam	  
Wijkraad	  Indische	  Buurt	  Noord	  
Wijkraad	  Sinneveld	  
Wijkraad	  Kleverpark	  
Wijkraad	  Sterrenbuurt	  
Wijkraad	  Frans	  Hals	  
Wijkraad	  Schoten	  Haarlem	  
Ondernemersvereniging	  Rijksstraatweg	  
Vereniging	  Behoud	  de	  Hekslootpolder	  
	  
	  


