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INLEIDING 
Art. l 

Dit reglement omvat een regeling van de manier waarop de wijkraad van de buurt "De Krim" de belangen van de inwoners 

behartigt teneinde de leefbaarheid in de wijk te bevorderen. 

Art. 2 

Aan dit reglement ligt ten grondslag de Verordening op de Wijkraden van de gemeente Haarlem, vastgesteld bij 

gemeenteraadsbesluit d.d. 28 januari 2021. 
 

BEGRIPPEN 
Art. 3 

In dit reglement wordt verstaan onder: 

A. De wijk/buurt “de Krim”: het gedeelte van de gemeente Haarlem, dat begrensd wordt in het westen door de gemeente 

Bloemendaal, in het noorden door de gemeente Velsen, in het oosten door de Westelijke Randweg en in het zuiden 

door de Kleverlaan. 

B. Inwoners: zij, die blijkens het bevolkingsregister van de gemeente binnen de wijk/buurt woonachtig zijn. 

C. Wijkraad: wijkraad "de Krim", zijnde een organisatie van inwoners, die tot doel heeft het behartigen van de belangen 

van de inwoners van de wijk met inachtneming van de bepalingen van de verordening als bedoeld in art. 2. 

D. Bestuur: het dagelijks bestuur van de wijkraad. 

E. Stemgerechtigde inwoners: zij die minstens 16 jaar oud zijn en woonachtig in de wijk/buurt. 
 

TAKEN 

Art. 4 

De wijkraad heeft tot taak het behartigen van de belangen van de inwoners van de wijk, met inachtneming van de 

bepalingen van de verordening als bedoeld in art. 2. 
 

SAMENSTELLING EN VERKIEZING  

Art. 5 

A. De leden van de wijkraad worden gekozen door middel van algemene verkiezingen indien het aantal kandidaten meer 

bedraagt dan zes. Bij deze verkiezingen worden alle bewoners van de wijk van zestien jaar en ouder in de gelegenheid 

gesteld hun stem uit te brengen. De leden van de wijkraad worden gekozen voor een periode van vier jaar. 

B. De kandidaten op wie bij de algemene verkiezingen de meeste stemmen zijn uitgebracht zijn, met inachtneming van 

het aantal beschikbare zetels, gekozen als lid van de wijkraad. Zij zijn eenmaal herkiesbaar. 

C. Indien het aantal kandidaten zes of minder bedraagt worden leden, op voorstel van de zittende wijkraad, benoemd op 

de algemene jaarvergadering voor de periode van een jaar. Benoeming vindt plaats indien blijkt dat meer dan 50% van 

de aanwezige bewoners voor benoeming stemt. De benoemde leden zijn telkens voor een jaar herkiesbaar. 

D. De algemene verkiezingen van de wijkraad vallen zoveel mogelijk samen met het ritme van de 

gemeenteraadsverkiezingen. 

E. De organisatie van verkiezing en benoeming is een taak voor de wijkraad. 

Art. 6 

A. De leden van de wijkraad zijn verantwoording schuldig aan de inwoners van de wijk. 

B. De kandidaten voor de wijkraad verklaren zich vooraf schriftelijk bereid de verplichtingen en verantwoordelijkheden 

te aanvaarden die voortvloeien uit dit reglement. 

C. Het lidmaatschap van de wijkraad eindigt wanneer het lid daar zelf om verzoekt, hetzij wanneer het wijkraadslid niet 

meer langer inwoner van de wijk is, hetzij wanneer de termijnen genoemd onder art. 5 leden A. en C. zijn beëindigd, 

hetzij wanneer het wijkraadslid (schaduw)raadslid wordt namens een politieke fractie in de gemeenteraad. 

D. Bij tussentijds aftreden van een lid van de wijkraad wordt zijn plaats ingenomen door diegene die bij de 

wijkraadsverkiezing van de niet-gekozenen de meeste stemmen heeft behaald. 

E. Het lidmaatschap van degene die de plaats van een tussentijds afgetreden lid van de wijkraad inneemt, eindigt op het 

tijdstip waarop diegene, wiens plaats hij/zij heeft ingenomen, had moeten aftreden. 
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F. In het geval dat de gehele wijkraad tussentijds aftreedt, voor het verstrijken van de in Art. 5 leden A. en C. genoemde 

termijnen, worden nieuwe verkiezingen gehouden. In het geval dat het niet mogelijk is te voorzien in een vacature zet 

de wijkraad haar werkzaamheden voort tot het einde van de in Art. 5 leden A. en C. genoemde termijnen, een en ander 

met inachtneming van Art. 21 lid A. Het aantal vacatures mag echter niet meer dan drie bedragen. Bij overschrijding 

van dit aantal worden tussentijdse verkiezingen gehouden. 

 

Art. 7 

A. Het aantal leden van de wijkraad bedraagt maximaal zes en minimaal drie.  

B. De leden van de wijkraad dienen inwoners van de wijk te zijn. 

C. Eenzelfde persoon mag niet gelijktijdig lid zijn van meer dan een wijkraad. 
 

WERKWIJZE 
Art. 8 

A. De wijkraad is bevoegd gevraagd en ongevraagd adviezen uit te brengen over alle aangelegenheden de wijk 

betreffende. 

B. De wijkraad informeert bewoners door middel van een huis aan huis verspreid bulletin over de activiteiten van de 

wijkraad. Deze nieuwsbrief verschijnt minimaal 3x per jaar en verder zo vaak als nodig is met een streeffrequentie van 

4x per jaar. 

 

Art. 9 

A. De wijkraad vergadert minstens 6 x per jaar. 

B. Het bestuur roept vergaderingen bijeen uit eigen beweging of op verzoek van tenminste twee wijkraadsleden, of 

schriftelijk verzoek van minstens dertig stemgerechtigde inwoners. 

C. Laat het bestuur na deze vergadering binnen drie weken bijeen te roepen dan zijn wijkraadsleden respectievelijk 

voornoemde inwoners bevoegd zelfstandig de vergadering als bedoeld in lid B. bijeen te roepen. 

D. De notulen van de openbare wijkraadsvergaderingen zijn na vaststelling door de wijkraad openbaar en worden 

geüpload naar haar website: www.dekrimhaarlem.nl. 

E. Het vergaderschema is flexibel en wordt waar mogelijk openbaar gemaakt: de data van extra vergaderingen worden 

vooraf kenbaar gemaakt aan de wijkraadsleden. 

F. Wijkraadsvergaderingen zijn openbaar tenzij de wijkraad met opgaaf van redenen besluit tot een besloten vergadering 

of besloten gedeelte van een vergadering. 

G. Op openbare wijkraadsvergaderingen hebben alle aanwezigen spreekrecht voor zover dat een ordelijk verloop van de 

vergadering niet belemmert. 

 

Art. 10 

A. Jaarlijks belegt de wijkraad in de maand februari/maart een openbare jaarvergadering. 

B. De agenda, die minstens drie weken van tevoren wordt bekend gemaakt in de nieuwsbrief of anderszins, omvat 

tenminste het verslag van de activiteiten en het financieel beheer, alsmede de voorgenomen activiteiten, de werkwijze 

en de begroting voor het komende jaar. 

C. De wijkraad stelt op de jaarvergadering de jaarrekening van afgelopen jaar en de begroting voor het komende jaar vast. 

D. De jaarrekening wordt na vaststelling door de wijkraad ter goedkeuring gezonden aan B. en W. van Haarlem. 

 

Art. 11 

A. Besluitvorming is slechts mogelijk indien meer dan de helft van  zittende wijkraadsleden ter vergadering aanwezig is. 

B. Besluiten worden genomen door de aanwezige wijkraadsleden bij meerderheid van stemmen: blanco stemmen tellen 

niet mee. 

C. Staken de stemmen dan vindt herstemming plaats: staken de stemmen opnieuw dan is het voorstel verworpen. 

D. Besluiten kunnen alleen worden genomen over vooraf geagendeerde onderwerpen. 

E. Over personen wordt schriftelijk gestemd, over zaken mondeling dan wel schriftelijk. 
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WERKGROEPEN 
Art. 12 

A. De wijkraad kan ter voorbereiding of uitvoering van taken werkgroepen instellen.  

B. In elke werkgroep neemt tenminste een wijkraadslid zitting. 

C. De wijkraad coördineert de activiteiten van de werkgroepen en kan de werkgroep nadere regels stellen met betrekking 

tot de uitvoering van de taken van de werkgroep. In de taakopdracht van de werkgroep geeft de wijkraad aan welke 

bevoegdheden de wijkraad aan de werkgroep delegeert. 

D. De werkgroepen houden het bestuur geïnformeerd over hun activiteiten en leggen daarnaast regelmatig 

verantwoording af aan de wijkraad. Hiervoor benoemt iedere werkgroep uit zijn midden een contactpersoon. 
 

BESTUUR 
Art. 13 

A De wijkraad kiest uit zijn midden een bestuur dat tenminste bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een 

penningmeester. 

B. Het bestuur is steeds aan de wijkraad verantwoording schuldig en brengt op iedere wijkraadsvergadering verslag uit 

over lopende zaken. 

C. De functies van voorzitter en penningmeester mogen niet in een persoon zijn verenigd.  

D. De leden van het bestuur worden gekozen voor tenminste een jaar: zij zijn herkiesbaar. 

Art. 14 

De wijkraad bepaalt de taken van het bestuur. Zij omvatten de volgende werkzaamheden: 

A. Het voorbereiden en het leiden van de wijkraadsvergaderingen. 

B. Het verzorgen van de verslaglegging en de uitvoering van de besluiten van de wijkraad. 

C. Het beheren van de wijkraad financiën op zodanige wijze dat de uitgaven in overeenstemming zijn met de door de 
jaarvergadering goedgekeurde begroting. 

D. Het voorbereiden van de wijkraadsbegroting voor het komende jaar. 

E.  Het bestuur vertegenwoordigt de wijkraad naar buiten. 

Art. 15 

A. Stukken die namens de wijkraad uitgaan worden ondertekend of mede ondertekend door de voorzitter of diens 

waarnemer, tenzij anders bepaald op grond van Art. 12 sub. C. 

B. Financiële stukken worden bovendien ondertekend door de penningmeester of diens waarnemer. 
 

FINANCIEEL BEHEER 
Art. 16 

A. Het boekjaar is gelijkgesteld aan het kalenderjaar. 

B. De financiën worden beheerd door de penningmeester die daarvan eens per zes maanden rekening en verantwoording 

aflegt aan de wijkraad: 

C. Controle over het financieel beheer vindt jaarlijks plaats door een kascommissie die bestaat uit twee personen die geen 

lid zijn van de wijkraad. 

Art. 17 

A. De penningmeester is persoonlijk verantwoordelijk voor het onder zijn beheer gestelde geld en geldswaardig papier. 

B. De penningmeester voert een zodanige administratie dat daaruit op eenvoudige wijze per afzonderlijke begrotingspost 

de stand van ontvangsten en uitgaven blijkt 

C. Uitgaven en inkomsten dienen voor de werkelijke bedragen in de boekhouding te worden opgenomen. Uitgaven en 

inkomsten mogen niet met elkaar worden verrekend zonder dat zulks blijkt uit de boekhouding. 

D. De voorzitter en penningmeester zijn gemachtigd tot het doen van betalingen ten behoeve van de wijkraad, voor zover 

deze vallen binnen de goedgekeurde begroting. 

E. Om te beschikken over het tegoed op de bankrekening behoeft de penningmeester het contraseign van de voorzitter of 

diens waarnemer. 
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Art. 18 
Vaststelling van de rekening en verantwoording door de wijkraad, en de goedkeuring daarvan door B. en W. van Haarlem, 
strekt tot decharge van de penningmeester tijdens de jaarvergadering, behoudens later gebleken onregelmatigheden. 
 

KASCOMMISSIE 
Art. 19 

A. Ieder jaar wijst de wijkraad een kascommissie aan, met inachtneming van het bepaalde in art. 16 lid C. 

B. De kascommissie controleert tenminste eenmaal per jaar de financiën en de bijbehorende administratie van de 

penningmeester. 

C. Bij tussentijdse wisseling van het penningmeesterschap dient de overdracht van de administratie en de middelen van 

de wijkraad te geschieden onder toezicht van de kascommissie. 

D. De kascommissie spreekt zich uit over het rechtmatig gebruik van de geldmiddelen en brengt daarvan bij afsluiting 
van het boekjaar verslag uit aan de wijkraad.  

E. De wijkraad behandelt het verslag van de kascommissie in de eerstvolgende wijkraadsvergadering. 

 

KLACHTEN 
Art. 20 

A. Klachten van inwoners over het functioneren van de wijkraad of van wijkraadsleden worden in eerste instantie 

behandeld door het bestuur. 

B. Het bestuur meldt de klacht en de wijze van afhandeling op de eerstvolgende wijkraadsvergadering. 

C. Indien geen bevredigende oplossing wordt gevonden dan kunnen zowel de wijkraad als de betrokken inwoners de zaak 

voorleggen aan de gebiedsverbinder met inachtneming van de bepalingen van de verordening als bedoeld in art. 2. 
 

OPHEFFING 
Art. 21 

A. De wijkraad wordt geacht te zijn opgeheven als het aantal zittende wijkraadsleden minder is dan drie en als binnen een 

termijn van zes maanden hierop volgend het niet mogelijk blijkt een nieuwe wijkraad te formeren. 

B. De wijkraad wordt eveneens geacht te zijn opgeheven als na de algemene verkiezingen blijkt dat minder dan vijf 

procent van de stemgerechtigde bewoners van de wijk een geldige stem heeft uitgebracht. 

C. Alle gelden en bezittingen van de wijkraad vervallen na de opheffing aan de gemeente Haarlem. 

D. De personen die ten tijde van de opheffing deel uitmaken van de wijkraad blijven verantwoordelijk voor de zakelijke 

en financiële afwikkeling van de lopende verplichtingen van de wijkraad tot het moment waar B. en W. van Haarlem 

zich met de afwikkeling van de opheffing akkoord verklaren (zie verordening zoals bedoeld in art. 2). 
 

SLOTBEPALINGEN 

Art. 22 

A. Voor het wijzigen van dit reglement is een besluit nodig van de jaarvergadering van de wijkraad waarbij tenminste 

zestig wijkbewoners aanwezig zijn. 

B. Dit reglement behoeft de goedkeuring van Burgemeester en Wethouders van Haarlem en wordt van kracht zodra die 

goedkeuring is verkregen. 

C. De wijkraad maakt het reglement binnen een maand na verkregen goedkeuring bekend aan de inwoners. 
 

Art. 23 

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wijkraad. 

Aldus vastgesteld te Haarlem in de wijkraadsvergadering van 11 februari 2021. 

 
Getekend, 

drs. W.J. Pos     ir. R.S.M. van Looveren  

Voorzitter     vice Voorzitter / Secretaris 


