
 Aanbevelingen wijkraden 
Gezien de grote rol en verdiensten van wijkraden in de lokale democratie, zijn er in de ´´Maand van 
de nieuwe democratie 2019´´ Stadsgesprekken georganiseerd. In deze stadsgesprekken bent u, 
onder leiding van de stichting Stadgesprekken, met elkaar in gesprek gegaan over uw werk voor de 
stad.  Hier zijn een aantal aanbevelingen uit naar voren gekomen aan het college over hoe de 
wijkraden hun werkzaamheden verder willen ontwikkelen. Ik loop de aanbevelingen en de stand van 
zaken graag even met u door.  
  
Aanbeveling 1: Rollen wijkraden 
Met deze aanbeveling werden de rollen van de wijkraad als een neutrale “netwerkorganisatie” die 
voornamelijk informeert, faciliteert en mogelijk maakt. (verbinder, ondersteuner en signaleerder) en 
de wijkraad als  “zelforganisatie” die een positie inneemt in het publieke debat( keuzes 
maakt/besluiten neemt over de wijk) benoemd. 
  
Onder begeleiding van de stichting Stadsgesprekken is tijdens een webinar met wijkraadsleden 
bovenstaande rollen verder uitgediept. Aan de hand van casus die door een aantal wijkraden is 
voorbereid, bent u met  elkaar in gesprek gegaan. Resultaat is een hand-out die wijkraden als 
leidraad in hun werk kunnen gebruiken. U vindt deze hand-out in de bijlage. De hand-out is ook 
mooie aanleiding om met elkaar in gesprek te gaan over onze samenwerking en rollen bij ons werk 
voor de stad en haar bewoners.   Het is namelijk wellicht niet altijd duidelijk wat u mag verwachten 
wanneer we u vragen om mee te denken. Ook krijg ik signalen dat wanneer we vragen om mee te 
denken, het soms onduidelijk is wat we precies met uw input en advies hebben gedaan. Het college 
gaat graag  met u in gesprek over hoe we onze samenwerking met u kunnen optimaliseren. We 
komen hier in het najaar bij u op terug.  

  

Aanbeveling 2: de wijkraad als beheerder 

In de tweede aanbeveling wordt de wijkraad gepositioneerd in de rol van beheerder:  “De wijkraad 
beheert budgetten voor onder meer onderhoud en ontwikkeling van de openbare ruimte en voor 
sociale buurtinitiatieven. Ze heeft beslissingsbevoegdheid over het beschikbaar stellen inzetten van 
financiële middelen.” 
  
Deze rol kan verder worden uitgewerkt in het experiment “Right to Challenge”. Wijkraden zijn actief 
uitgenodigd zich hiervoor aan te melden.  Dat is (nog) niet gedaan. Graag breng ik deze mogelijkheid 
nogmaals onder uw aandacht.  
  

Aanbeveling 3: scholing 

U uitte de wens om uw kennis en inhoudelijke deskundigheid te vergroten. Op Haarlemlink is daarom 
al  een aantal opleidingsmogelijkheden voor de wijkraden opgenomen zoals hoe het lokaal bestuur 
werkt.  Hier wordt al gebruik van gemaakt door wijkraden. Het doel is om het curriculum verder uit 
te breiden. Tijdens de wijkradenconferentie hadden we deze wensen bij op willen halen. We 
wachten tot een nieuwe wijkradenconferentie. Mocht u voor die tijd wat mee willen geven kunt u 
dat mailen naar mfaber@haarlem.nl 
  

Aanbeveling 4: het aantrekken van nieuwe leden 

Veel wijkraden geven aan dat ze het lastig vinden om nieuwe mensen te betrekken bij het 
wijkraadswerk. De wens is dat de gemeente een  stedelijke promotie campagne organiseert om het 
wijkraadswerk te promoten. Er is nog geen gemeentebrede campagne. Echter staan we wel de 4 
wijkraden in Schalkwijk bij in hun zoektocht naar een nieuwe voorzitter voor de wijkraad 
Boerhaavewijk. Er wordt een artikel geschreven over het mooie werk van wijkraden, voornamelijk 
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ingezoomd op Schalkwijk. Dit draagt bij aan de campagne om een nieuwe voorzitter te werven. Er 
wordt hier ook gebruik gemaakt van de social-media kanalen van de gemeente Haarlem.   
  

Aanbeveling 5: communicatie 

Volgens de verordening is een van de voornaamste taken van wijkraden goede communicatie 
richting de wijk. Via een krantje, avonden en/of digitaal. Wijkraden willen hulp bij het gebruik van 
communicatietools. Er wordt gevraagd om een stadsbrede toolkit.  
  
Tijdens de wijkradenconferentie in maart was er een workshop georganiseerd. U zou tips krijgen van 
professionals maar de gemeente zou ook  faciliteren om van elkaar te leren. Omdat de conferentie 
niet door kon gaan overwegen we ook hier een webinar voor u te organiseren. Eventueel met hulp 
van de studenten van het Citylab. We horen graag van u of daar behoefte aan is.  
  

Aanbeveling 6: maak een overlegformat 

Uit de stadsgesprekken blijkt u vraag  om  een betere  communicatie tussen Gemeente en wijkraden. 
Er werd gevraagd om een  communicatie- en overlegformat. 
Contactmomenten met wijkraden zijn op veel manieren ingebed in de gemeentelijke organisatie. Zo 
zijn er stadsdeeloverleggen, wijkschouwen, wijkgesprekken, meldingen, participatietrajecten etc.  
Er is toegezegd een werkgroep op te starten waar  wijkraden en de vertegenwoordiging van de 
desbetreffende afdelingen met elkaar in gesprek kunnen gaan om dit beter inzichtelijk te krijgen en 
waar nodig verbeteringen aan te brengen. Een van de uitkomsten is een principeafspraak over 
aanwezigheid van de gemeente en bestuur bij wijkraadsvergaderingen. Het bestuur in iedere geval 
eens per jaar, in de meeste gevallen bij een jaarvergadering. De verbinder op aanvraag bij relevante 
agendapunten. De werkgroep is nog niet samengesteld. Maar ook dit is onderwerp van ons gesprek 
in het najaar.  
  

Aanbeveling 7: een ondersteuningsconvenant 

De wijkraden hebben behoefte aan ruimere ondersteuning vanuit de gemeente bij de inrichting van 
de organisatie en het organiseren van activiteiten, zowel wat capaciteit betreft als de inhoudelijke 
invulling. Aanbevolen wordt om in een stedelijke ondersteuningsconvenant tussen gemeente en 
wijkraden vast te leggen op welke ondersteuning kan worden gerekend. 
  
Deze aanbeveling heeft niet geleid tot een actie, omdat deze al worden vervat in andere benoemde 
acties. 
  
  
Aanbeveling 8: een jaarlijkse wijkradenconferentie 
Tijdens de stadsgesprekken bleek dat veel wijkraden de onderlinge uitwisseling van kennis en 
ervaring zeer op prijs stellen en vroegen de gemeente dit vaker te faciliteren. 
De eerste wijkconferentie heeft begin dit jaar  plaatsgevonden. Deze is gecombineerd met de vraag 
van de wijkraden om de raadsleden vaker te kunnen ontmoeten. In een "meet and share" is er meer 
inzicht gekomen in elkaars rollen bij initiatieven. Er was helaas wel een klein aantal wijkraden 
aanwezig. In de commissie Bestuur van 12 december 2019,  werd er voor gepleit de 
wijkradenconferentie te blijven combineren met een ontmoeting met de gemeenteraad. De 
eerstvolgende conferentie stond gepland op 20 maart 2020 en moest vanwege Corona worden 
uitgesteld. Delen van de conferentie worden nu digitaal aangeboden. 
  

Aanbeveling 9: wijkcontracten 

Ongeacht de rol geven wijkraden te kennen dat duidelijke afspraken met de gemeente over 
bijvoorbeeld onderhoud en ontwikkeling van de wijk van belang zijn om het wijkraadswerk goed te 



kunnen uitvoeren. Er werd verwezen  naar de wijkcontracten als middel dat goed functioneert. 
Hiervoor is ruimte geboden. Bosch en Vaart en de Burgwal pakken dit op. De uitvoering is wel iets 
vertraagd, vanwege de belemmering om niet fysiek te kunnen overleggen i.v.m. Corona.   
  

Aanbeveling 10: gemeenteraadsleden ontmoeten 

De wijkraden willen de gemeenteraad meer ontmoeten.(  Zie hiervoor s.v.p. aanbeveling 8 ) 
 


