Verslag Wijkraadsvergadering
10 december 2018, aanvang 20:00 uur

1. Opening
Aantal aanwezige wijkraadsleden:10

2. Vaststelling agenda
Ongewijzigd vastgesteld

3. Verslag wijkraadsvergadering 19 november.
Vastgesteld. Met veel complimenten aan de notulist.
4. Ingekomen/uitgaande stukken en mededelingen dagelijks bestuur.
- Gebiedsplannen: brief naar stadsdeelcommissie en db centrum op
https://www.oudestadt.nl/eerste-ronde-gebiedsplannen/
Volgend jaar vooruitlopen op het hele proces, te beginnen bij de buurt-enquetes. Direct
protesteren wanneer vragen sturend zijn .
- Aanmelding nieuwe kandidaat wijkraadslid buurt 6, volgens Gonny geschikte penningmeester.
Secretaris heeft kandidaat gevraagd om aanmeldingsformulier in te vullen, “cv” gaat naar
wijkraadsleden, stemming eerstvolgende vergadering.
5. Rollen, taken wijkraad/DB, kandidaatstelling DB, verkiezing DB.
Vooraf zijn 3 stukken met de agenda meegestuurd. Een stuk met de kandidaten tot zover voor DBbestuursleden. Een stuk van het DB over de taken van de wijkraad en de taken van het DB (rollen).
En een stuk van Gonny van Oudenallen over de struktuur van de WOS.
N.a.v. de agendastukken is er veel discussie over de taken en verantwoordelijkheden van de
wijkraad.
- Begonnen wordt met het doel van de wijkraad: dat is gemeenschappelijk en gaat over
buurtgrenzen heen. De wijkraad is het algemeen bestuur (artikel 4). Dat op de website staat
(heeft gestaan) dat de wijkraad zich op afstand heeft gesteld in 2015 en is nergens terug te
vinden in verslagen, daar wordt nu unaniem afstand van genomen. De wijkraad heeft bepaalde
(gemeenschappelijke taken (artikel 7 lid 1 t/m 4). Het Dagelijks Bestuur heeft de volgende
taken (artikel 7 lid 5):
•
•
•
•
•

-

behartiging van de dagelijkse zaken
voorbereiding van de vergaderingen van de wijkraad;
erop toezien dat alleen besluiten van groeperingen van belanghebbenden binnen de wijk als
standpunten van de wijkraad overgenomen worden;
het (doen) uitvoeren van in de wijkraad genomen besluit
en het onderhouden van contacten met de gemeente, gemeentelijke instellingen en andere
instellingen van algemeen belang.

Het DB faciliteert, regelt. In de afgelopen 3 jaar hebben de aanwezige DB-leden hun inzet te
zwaar gevonden. Naast de DB werkzaamheden namen zij steeds meer zaken waar door gebrek
aan actieve inzet van andere wijkraadsleden. Er moet dus anders gewerkt worden (zowel door
DB als wijkraadsleden). Wijkraadsleden kunnen niet een onderwerp op tafel “gooien” of laten
liggen, opdat het DB het maar oppakt. Het moet niet zo zeer anders in het nieuwe DB, maar
anders in de werkzaamheden van de wijkraadsleden, het algemeen bestuur (individueel en als
team).
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-

-

In de wijkcentrum-mail komen problemen uit de buurten binnen. Als de secretaris die
doormailde naar wijkraadsleden uit de betreffende buurt, deden die gewoonlijk helemaal niets,
antwoordden zelfs vaak niet. Wijkraadsleden moeten dit oppakken. Dat ontlast het DB en als ze
niet weten hoe (je bijvoorbeeld een bezwaarschrift (of zienswijze) schrijft) vraag dan actief
andere wijkraadsleden of DB-leden om daarbij te helpen. In het vorige overleg werd gesproken
over portefeuilles, gelijk wethouders in een college. Aandachtsgebieden volgen/actief mee zijn,
waar je hart ligt en delen met de andere wijkraadsleden.
Het DB was net aangetreden of de huur werd opgezegd. Daarop is meteen een nieuwe locatie
gezocht, zijn er rechtszaken gevoerd om te blijven mogen zitten en is met het stadsdeel
onderhandeld (2 jaar) over de hogere subsidie omdat de huurprijzen steeds maar stegen.
Begonnen werd met 6 bestuursleden. Uiteindelijk zijn er 3 overgebleven. De penningstaak werd
gedeeld.
Toen het huidige DB aantrad is een werkplan 2016-2019 geschreven, vastgesteld door de
wijkraad en aangeboden aan de subsidiegever.
Eén van de punten was het binnenhalen van expertise. Kennis en kunde op de onderwerpen die
spelen zoals geluid, festivals en luchtkwaliteit.
Daarnaast zijn er administratieve en huishoudelijke taken die voor 2014 uitgevoerd werden door
betaald personeel. Veel daarvan is overgenomen door de leden van het DB, terwijl ook
wijkraadsleden en andere vrijwilligers dat zouden kunnen doen. Gelukkig hebben we wel een
boekhouder (vrijwilliger), maar dan weer geen penningmeester.

-

Paul Busker (voorzitter) en Loes Buisman (secretaris) stellen dat zij zonder actieve houding van
wijkraadsleden niet nog eens 3 jaar door willen en kunnen. De belangrijkste voorwaarde voor
het voortbestaan van het wijkcentrum is een actieve wijkraad waarbij ieder raadslid taken op
zich neemt, de verantwoordelijkheid van het Algemeen Bestuur (de Wijkraad), zoals:
- bijdragen voor de Nieuwsbrief, doorlopend, met i.h.a. 27e als deadline
- oppakken signalen van het DB
- actief meewerken aan het Werkplan en input aanleveren
- evaluatie van het Werkplan

-

Loes zorgt voor een lijst van werkzaamheden, die van DB en ook de werkzaamhedendie door de
wijkraadsleden en andere vrijwilligers uitgevoerd kunnen worden (dus ook db leden die dat
willen en kunnen).
Alle aanwezigen kunnen zich vinden in de door Paul en Loes gevraagde extra inzet.
Gonny heeft contact gelegd met een bewoonster van het Begijnhof, die wijkraadslid wil worden
en kandidaat-penningmeester is. Zie punt 4.

-

-

De kandidatenlijst wordt kort doorgesproken. Er zijn ook kandidaten niet aanwezig, dus een
definitieve lijst kan niet tijdens de vergadering worden gemaakt. Paul en Loes willen graag nog
een schriftelijke ronde/peiling voor de DB-verkiezingen kunnen plaatsvinden. De verkiezing
schuift door naar de volgende vergadering.

BESLUITENLIJST:
Voortaan is de wijkraad weer het algemeen bestuur van het wijkcentrum, zoals in de statuten
vastgelegd, met verantwoordelijkheden die daarbij horen.
Het db zegt toe een lijst van de werkzaamheden te produceren om het wijkcentrum draaiend te
houden. Dus niet alleen van het dagelijks bestuur (dat staat in artikel 7 lid 5), of de Wijkraad(sleden)
(zie artikel 2, 3 en 4).
Daarnaast komt er een voorstel voor de wijkraadsleden een lijst met portefeuilles. De
wijkraadsleden kunnen ieder zich portefeuilles toeëigenen. Bijvoorkeur hebben meerdere
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wijkraadsleden interesse in portefeuilles en werkzaamheden (duoteam, met back up). Ook geven
wijkraadsleden t.z.t. aan welke verantwoordelijkheden zij voor het geheel willen oppakken.
Het Dagelijks Bestuur bestaat uit Voorzitter, Penningmeester en Secretaris met eigen
verantwoordelijkheden en bevoegdheden bij voorkeur aangevuld met andere bestuursleden. Taken
binnen het DB worden onderling verdeeld. Alleen de voorzitter (het gezicht naar buiten toe) wordt
in functie door de wijkraad benoemd. Afgesproken is dat Paul kandidaten voor het DB nogmaals
benadert. Daarbij gaat het ook om passen binnen een team dat het DB moet zijn.
6. Buurtenronde samen met 7. rondvraag
7. Rondvraag
-

-

8.

A.s. donderdag is de Raadscommissie Luchtkwaliteit met op de agenda o.a. de Wibaut-as en de
Wibautstraat. Cliff en Paul Busker gaan zeker inspreken. Na een jaar onderzoek verschijnen nu
pas de conclusies.
Cliff en Paul zijn vóór het aanpakken van de bron (veel autoverkeer) en pas dan de aanpak via
lapmiddelen zoals de zgn. City-trees. Al jaren geleden is er een motie aangenomen over het
verminderen van autoverkeer door het verminderen van de rijbanen. Die motie is nog steeds
niet uitgevoerd.
Mogelijk is er uitstel van behandeling want in januari 2019 staat de nota Autoluw op de agenda.

-

Wonen: wethouder Ivens krijgt 10 miljoen extra voor huisvesting. Daarvan is een half miljoen
beschikbaar voor ouderenhuisvesting (in de hele stad).

-

Nieuwmarkt: Pilot paaltjes. Eén van de paaltjes bij de Nieuwmarkt is verplaatst en nu botsen er
steeds weer auto’s tegenaan. Dit paaltje is sinds 8 november, een ruime maand, al elf keer
vervangen!

-

Bij de Herengracht/Brouwersgracht staat ook zo’n paaltje. Het gevolg: een rustig stukje gracht is
nu ’s nachts tot een drukke taxiroute verworden. Veel overlast.

Vaststellen volgende vergadering en sluiting
Nieuwjaarsborrel en officiële opening
Op 14 januari is de officiële opening en tevens de Nieuwjaarsborrel. Paul Busker spreekt dan als
voorzitter. Input is welkom!
De ‘feestcommissie’ verzorgt de voorbereiding met drank en hapjes: Anita, Cliff en Myriam.
Drank via een lokale kleine winkelier. Paul Spoek neemt de garderobe op zich
De volgende Wijkraadsvergadering zou plaatsvinden op 21 januari.
Dit is gewijzigd naar:

Maandag 4 februari om 20 uur op de Kerkstraat 123.
Op de agenda (o.a.): verkiezing Dagelijks Bestuur
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