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1. Inleiding 

De Rechtbank Haarlem heeft bij uitspraak van 21 december 2012 bepaald dat de jaarlijkse 

verdeling van de subsidie wijkraadskosten onder de wijkraden moet gebeuren op basis van 

objectievere en transparantere criteria. Een werkgroep van tien wijkraden heeft een nieuwe 

conceptverdeelsleutel uitgewerkt. Bij een enquête onder de wijkraden over de nieuwe 

conceptverdeelsleutel stemde 86% van de wijkraden voor. De respons was 82%.  

De verdeelsleutel moet worden op genomen in de Verordening op de wijkraden (bijlage 1). 

Hiernaast zijn aan de verordening toegevoegd een bepaling ter voorkoming van 

belangenverstrengeling, het woonplaatsbeginsel en subsidietechnische en juridische 

verbeteringen. 

 

De concept Verordening op de wijkraden heeft zes weken ter visie gelegen voor inspraak. In 

het voorliggende collegebesluit stelt het college de antwoorden (bijlage 2) vast op de 

inspraakreacties van de wijkraden  en stelt het college de definitieve Verordening op de 

wijkraden vast. 

 

2. Voorstel aan de raad 

Het college stelt de raad voor: 

 de vernieuwde Verordening op de wijkraden vast te stellen. 

 

3. Beoogd resultaat 

Dit voorstel beoogt de antwoorden vast te stellen op de inspraakreacties van de wijkraden en 

de Verordening op de wijkraden definitief vast te stellen.  

 

De aanpassing van de Verordening op de wijkraden beoogt: 

1. een transparante en objectieve verdeelsleutel voor het Wijkradenbudget; 

2. het wijkraadlidmaatschap te beperken tot inwoners van Haarlem; 

3. de combinatie van wijkraadslid en (schaduw)gemeenteraadslid uit te sluiten; 

4. subsidietechnische en juridische verbeteringen. 

 

4. Argumenten 

Voor de jaarlijkse verdeling van het wijkradenbudget tussen de wijkraden is een nieuwe 

verdeelsleutel nodig, omdat de huidige verdeelsleutel volgens de Rechtbank onvoldoende 

objectief en transparant is. De wijkraden ontvangen deze subsidie Wijkraadskosten voor de 

organisatiekosten van de wijkraad, zoals huur van vergaderruimte en kosten van de wijkkrant. 

De verdeelsleutel dient voor de transparantie vastgelegd te worden in de Verordening op de 

wijkraden. 

 

Een werkgroep van tien wijkraden heeft de verdeelsleutel uitgewerkt. Uit de daaropvolgende 

draagvlakpeiling bleek dat 86% van de wijkraden voor de invoering van de nieuwe 

verdeelsleutel was. 82% Van de wijkraden heeft meegedaan aan de peiling. 

Om mogelijke belangenverstrengeling tegen te gaan bevat de Verordening nu een bepaling 

waarin de combinatie van wijkraadslid en (schaduw)gemeenteraadslid uitgesloten wordt. 
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Om het wijkraadlidmaatschap te beperken tot Haarlemmers vullen we de verordening aan 

met een bepaling die het wijkraadlidmaatschap beperkt tot inwoners van Haarlem. 

 

De inspraakreacties van de wijkraden beoogden voor een groot deel de verplichtingen in de 

Verordening op de wijkraden tussen wijkraden en gemeente meer in balans te brengen. Een 

groot aantal opmerkingen zijn overgenomen in de vernieuwde Verordening op de wijkraden. 

 

De overgangsregeling (bijlage 3) voor een geleidelijke afbouw van de subsidie bij de 

wijkraden die minder subsidie gaan ontvangen,  is tekstueel aangepast om duidelijker te 

maken dat de afbouw in drie stappen zal verlopen.   

 

5. Risico’s en kanttekeningen 

1. De verdeelsleutel leidt bij sommige wijkraden tot verlaging van hun budget. Deze 

verlaging wordt in drie stappen ingevoerd: een vermindering van telkens eenderde 

van het te korten bedrag in de jaren 2015, 2016 en 2017; 

2. Als de hoogte van de totale subsidie wijkraadskosten in de toekomst verandert, 

wijzigt het bedrag per wijkraad verhoudingsgewijs ook. Het totale subsidiebedrag is 

inclusief de afbouwregeling; 

3. De hoogte van het wijkradenbudget per wijkraad heeft relatie met de toekomstige 

besluitvorming over burgerparticipatie/bewonersinitiatieven en kan de budgettering 

wijzigen. 

 

6. Uitvoering 

Na definitieve vaststelling in de gemeenteraad wordt de verordening gepubliceerd. De 

verordening treedt in werking de dag na publicatie. De wijkraden worden hierover 

geïnformeerd. 

 

7. Bijlagen 

1. Definitieve verordening op de wijkraden  

2. Inspraakreacties en antwoorden; 

3. Definitieve overgangsregeling. 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

 

 

 

de secretaris    de burgemeester 
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8. Raadsbesluit 

 

De raad der gemeente Haarlem,  

 

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders 

 

Besluit: 

 de vernieuwde Verordening op de wijkraden vast te stellen 

 

 

Gedaan in de vergadering van … … …… 

 

De griffier    De voorzitter 

 

 

 


