Omgangsvormen tussen wijkraad en college
Bestaande afspraken
De belangrijkste rollen en taken van College en wijkraden en afspraken over representativiteit, overleg
en samenwerking zijn geformuleerd in het evaluatieonderzoek van B&A uit 2009 en het convenant
tussen gemeente en wijkraden d.d. 2010.
De wijkraden:

bestaan uit vrijwilligers, die zich inzetten voor de belangen van hun wijk

richten zich op het algemene belang en laten zich niet verleiden te adviseren over een
deelbelang

geven, liefst in een vroegtijdige dialoog met de gemeente, zoveel mogelijk de adviezen aan
het college.

zijn onafhankelijk en bepalen zelf hun agenda

baseren de advisering op kennis van en contacten in de wijk en minimaal één wijkraadpleging
per jaar. Ze zorgen voor een goede afspiegeling, onderhouden zo breed mogelijk contact met
hun achterban en informeren zoveel mogelijk bewoners, ondernemers en andere
belanghebbenden in de wijk over behaalde resultaten

kunnen ook een procesrol nemen: bewonerscomités de weg wijzen en bewoners en
professionals verbinden.
Het college:

betrekt de wijkraden zo vroeg mogelijk bij beleidsvoorbereiding en geeft de
beïnvloedingsruimte aan

geeft bij een gevraagd advies voldoende tijd om het advies te geven (min. 4 weken)

beantwoordt adviezen zo snel mogelijk maar binnen de gestelde termijnen (tussenbericht na 1
maand, definitieve afhandeling uiterlijk binnen zes maanden)

zorgt voor doorwerking in het beleid/ plannen en communiceert daar helder over; legt
duidelijk uit waarom (onderdelen van) adviezen niet overgenomen worden.
1. Representativiteit

De wijkraden spannen zich in om in hun samenstelling zoveel mogelijk een afspiegeling te
vormen van hun wijk.

Het college legt meer nadruk op de inhoudelijke representativiteit dan op de personele
representativiteit van de wijkraden. Deze laatste is belangrijk maar wordt niet als absolute eis
gesteld (b&w brief aan de raadscommissie 25-01-2007)

De wijkraden onderhouden contacten met betrokkenen uit hun wijk en houden minimaal één
maal per jaar een wijkraadpleging.
In 2009 deed het Verweij Jonker instituut onderzoek naar het deelnemen aan wijkraden:

De gemeente heeft de wijkraden binnen de bewonersparticipatie een formele rol gegeven, toch
blijven het vrijwilligersorganisaties.

De omvang van de wijkraden is sinds 2004 meestal gehandhaafd of licht gegroeid. Daarbij is
sprake van een relatief grote roulatie of verloop.

De wijkraden weten het verlies aan leden goed te compenseren maar dit kost veel tijd en
energie. In de geënquêteerde wijkraden traden in twee jaar 45 leden af (ca. 50% van het totale
aantal leden op dat moment) en zijn 49 nieuwe leden toegetreden.

Het onderzoek geeft aan dat het moeilijk is om jongeren tussen de 16 en 25 jaar aan te
trekken en te behouden voor de wijkraad. Het karakter van de wijkraad is niet aantrekkelijk
voor deze groep. Van de leden is ten tijde van het onderzoek40% tussen de 25 en 45 jaar, 42%
tussen de 45 en 65 jaar en 15% is 65+
2. Overleg/ contact tussen college/wijkwethouder/wijkraad

De wijkraden informeren de wijkwethouder over nieuwe leden en hun bijdrage aan de
samenstelling van de wijkraad en de wijkwethouder bespreekt de representativiteit jaarlijks
met de wijkraden.

De relatie binnen de driehoek: wijkraad, wijkwethouder, wijkbureau is belangrijk: streven naar
openheid, transparantie, indien nodig afspraken maken over vertrouwelijkheid en elkaar de
ruimte geven

De wijkwethouder neemt, minimaal twee keer per jaar, op uitnodiging van de wijkraad, deel
aan de wijkraadvergadering





De wijkwethouder heeft soms informeel overleg: de wijkraad, het wijkbureau en de
wijkwethouder (het zogenaamde driehoeksoverleg) maken afspraken over de inbreng van
iedere partij, over de samenwerking, de ondersteuning van de wijkraad en het resultaat van de
samenwerking
Bij belangrijke ontwikkelingen c.q. adviezen voor de wijkraad is persoonlijk contact (soms met
de portefeuillehouder) en het voorkomen van radiostiltes belangrijk
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