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Kernboodschap  De Wijkraad Slachthuisbuurt heeft zich eind december 2018 opgeheven en is 

daarmee ontbonden. Dat hebben de bestuursleden 12 december 2018 schriftelijk 

aan de gemeente kenbaar gemaakt.  

In februari 2019 is de afrekening van de wijkraad over 2018  bij de gemeente 

binnengekomen. Op basis hiervan heeft de ontbonden wijkraad de Beschikking 

vaststelling subsidie Wijkraadkosten 2018 ontvangen. Dit betekent dat voor de 

drie leden die toen deel uitmaakten van het dagelijks bestuur van de wijkraad, de 

zaken en financiële verplichtingen zijn afgerond. 

Op basis van artikel 16.4 van de Verordening op de wijkraden moet het college 

zich vervolgens akkoord verklaren met de zakelijke en financiële afhandeling van 

de verplichtingen van de ontbonden wijkraad.  

Niet van invloed op het besluit tot akkoordverklaring , maar wel van belang om 

van op de hoogte zijn, is dat er sinds april een discussie in de wijk gaande is over 

het recht van het oprichten van een nieuwe wijkraad. Hierover worden 

gesprekken gevoerd met betrokkenen. 

Behandelvoorstel voor 

commissie 

 

Het college stuurt dit besluit ter informatie naar de commissie Bestuur.  

Relevante eerdere 

besluiten 

Niet van toepassing 

 

Besluit College  

d.d. 11 juni 2019 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders 

Besluit:  

1. Zich akkoord te verklaren met de afhandeling van de zakelijke en 

financiële afwikkeling van de lopende verplichtingen door het dagelijks 

bestuur van de wijkraad Slachthuisbuurt. 

 

de secretaris,                      de burgemeester, 
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1. Inleiding  

De Wijkraad Slachthuisbuurt heeft zich eind december opgeheven en is daarmee ontbonden. Dat 

hebben de bestuursleden 12 december 2018 aan de gemeente kenbaar gemaakt. Volgens artikel 

16.4 van de Verordening op de wijkraden moet het College van B&W binnen 6 maanden zich akkoord 

verklaren met de zakelijke en financiële afhandeling van de verplichtingen. Dit gaat om de gas, licht & 

huurrekening en om de subsidie voor 2018.  In februari 2019 is de afrekening van de wijkraad over 

2018 bij de gemeente binnengekomen. Deze is goedgekeurd door de gebiedsverbinder Oost, waarna 

de ontbonden wijkraad de Beschikking vaststelling subsidie Wijkraadkosten 2018 heeft ontvangen. 

Dit betekent dat voor de drie leden die toen deel uitmaakten van het dagelijks bestuur van de 

wijkraad, de zaken en financiële verplichtingen zijn afgerond.  

 

Met dit besluit verklaart het college zich akkoord met de afronding van deze verplichtingen. Dit 

besluit moet nu genomen worden om binnen de termijn van een half jaar te blijven nadat de 

wijkraad zich ontbonden heeft.  Voor de drie leden van het dagelijks bestuur van de oude wijkraad is 

dit van belang daar zij dan geen verplichtingen meer hebben.  

 

Tegelijkertijd speelt de ontwikkeling dat de oud-voorzitter de ontbinding wil terug draaien. Volgens 

de gemeente is de ontbinding al een feit, omdat de oude wijkraad hiertoe zelf besloten heeft in 

december. Daarnaast speelt dat de oud-voorzitter als enige lid over is van de oude wijkraad . Op 

basis van artikel 16.1 van de Verordening, wordt bij minder dan drie leden de wijkraad hoe dan ook 

ontbonden. In de wijk is in maart  door vier bewoners een initiatief genomen voor het oprichten van 

een nieuwe wijkraad. De oprichting verloopt volgens de regels van de Verordening op de Wijkraden. 

Er is geflyerd in de wijk en er heeft een oprichtingsvergadering plaats gehad op 24 april. De 

Gemeente heeft deze groep gevraagd het vervolg nog even uit te stellen vanwege de ontstane 

situatie met de oud-voorzitter van de voormalige wijkraad, die inmiddels bezwaar heeft ingediend 

tegen de opheffing van die wijkraad. Er worden gesprekken gevoerd over mogelijke samenwerking 

van de oude wijkraadsleden met de nieuwe wijkraadsleden, mede met behulp van 

Buurtbemiddeling. Dit in kader van artikel 15 van de Verordening. 

 

2. Besluitpunten college 

Het college van burgemeester en wethouders 

Besluit:  

1. Zich akkoord te verklaren met de afhandeling van de zakelijke en financiële afwikkeling van 

de lopende verplichtingen door het dagelijks bestuur van de wijkraad Slachthuisbuurt.  

 

3. Beoogd resultaat. 

Het formeel afronden van de ontbinding wijkraad Slachthuisbuurt. Dit brengt voor de drie leden van 

dagelijks bestuur met zich mee dat hun verantwoordelijkheid voor de zakelijk en financiële zaken 

afgerond is. B&W neemt binnen de gestelde termijn in de verordening dit besluit.  
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4. Argumenten 

1. Met dit besluit wordt het proces van ontbinding van de oud wijkraad Slachthuisbuurt conform de 

Verordening op de Wijkraden en binnen de gestelde termijn van zes maanden afgerond.  

 

De Wijkraad Slachthuisbuurt heeft zich eind december opgeheven en is daarmee ontbonden. 

Volgens artikel 16.4 van de Verordening op de wijkraden moet het College van B&W binnen 6 

maanden zich akkoord verklaren met de zakelijke en financiële afhandeling van de verplichtingen. Nu 

de afrekening van deze verplichtingen ontvangen is en de Beschikking vaststelling subsidie 

Wijkraadkosten 2018 is vastgesteld, kan dit besluit tot akkoordverklaring genomen worden. Dit 

betekent dat voor de drie leden die toen deel uitmaakten van het dagelijks bestuur van de wijkraad, 

de zaken en financiële verplichtingen zijn afgerond.  

 

5. Risico’s en kanttekeningen 

Het besluit is formeel zonder juridische of financiële risico’s. In de praktijk van de Slachthuisbuurt zal 

de samenwerking tussen gemeente en buurt, met vertegenwoordiging in wijkraden, voorlopig onder 

druk staan. De betrokken partners in de buurt zijn hiervan op de hoogte gebracht. 

 

6. Uitvoering 

Nadat het besluit genomen is, zal het besluit aan de dagelijks leden van bestuur van de ontbonden 

wijkraad verstuurd worden en zal hen gevraagd worden zich uit te schrijven bij de Kamer van 

Koophandel en de rekening van de Wijkraad Slachthuisbuurt op te heffen.  

Op basis van artikel 15 van de Verordening op de wijkraden zijn er nu vanuit de gemeente 

gesprekken gevoerd met de oud voorzitter en twee nieuwe wijkraadsleden over de mogelijkheid van 

samenwerking. Aan Buurtbemiddeling is gevraagd om een gesprek te voeren met alle betrokkenen. 

Dit gesprek zal in juni plaatsvinden. De betrokkenen worden hiervoor uitgenodigd. 

 

7. Bijlagen 

Brief akkoordverklaring ontbinding Wijkraad Slachthuisbuurt, december 2018.  


