Agenda Wijkraadsvergadering
1 april 2019, aanvang 20:00 uur

1. Opening en vaststelling agenda
2. Verslag wijkraadsvergadering 4 maart 2019. Zie website, onder Wijkraad.
3. Ingekomen/uitgaande stukken en mededelingen dagelijks bestuur.
UIT
- Handhavingsverzoek gevelreclame (Hudson’s Bay) vergelijkbaar met handhavingsverzoek AH
- Zienswijzen Koningsnacht/dag diverse locaties over geluidsoverlast.
- Zienswijze terrasuitbreiding Reguliersdwarsstraat/Vijzelstraat
- Verantwoording subsidie/jaarverslag 2018. Bijlagen: balans en resultatenrekening uit Visma
(boekhoudprog), resultaten nieuw (lay-out gemeente), inhoudelijk jaarverslag, dezelfde als voor 4
maart verzonden. Zie ook agendapunt 5, benoemen Kascommissieleden.
IN
- Reacties op zienswijzen Koningsnacht/dag diverse locaties over geluidsoverlast, zal leiden tot
minstens 1 bezwaarschrift, waar argumenten zienswijze volledig genegeerd zijn.
- Ontvangst bijdrage Fonds voor de inrichting van het pand (“Een naamsvermelding wordt niet
gewenst”)
4. PM lijst (voor volgende vergaderingen tenzij er iets acuuts is):
a. AGV (privacy reglement), details vaststellen
b. Kritisch lezen statuten en huishoudelijk reglement over woonverplichting wijkraadsleden.
(Loes, Gonny, Anneke). Is versoepeling zonder statutenwijziging mogelijk om zo aan
wijkraadsleden/DBleden te komen?
c. Evaluatie werkplan 2016-2018 (DB).
d. De voorzitter stelt voor om het nieuws uit de buurten vooraf te inventariseren. Dat nieuws
wordt dan als agendastuk meegestuurd /nagezonden. Naast tijdsbesparing ontstaat er wat
meer ruimte voor inhoudelijke dialoog. Secretaris ziet nog meer administratie op zich af
komen. Eerst een praktische oplossing om bestanden te delen
5. Themabijeenkomst - procedure gebiedsplannen.
Aanleiding https://www.oudestadt.nl/meedenken/ met reacties 20 nov en 2 maart; en voorpagina
Binnenkrant https://www.oudestadt.nl/wp-content/uploads/2019/02/Binnenkrant_85_klein.pdf
Bijlage: Voorstel Lennard, Cliff, Mischa: “Discussieavond over burgerparticipatie mbt de
Gebiedsplannen.docx”
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Er is hierover nog geen bericht gestuurd naar de GL fractie SDC, omdat het niet over hetzelfde lijkt te
gaan.
6. Activiteiten wijkraadsleden; verdeling werkzaamheden t.b.v. de organisatie;
a. aanstelling kascommissie (Statuten Artikel 11.1.Het boekjaar loopt van een januari tot en met een en dertig
december.2.Het financieel beheer wordt gecontroleerd door een kascommissie die bestaat uit drie personen,
waarvan één lid is van de wijkraad met uitzondering van de leden van het dagelijks bestuur. Aanwijzing van de
kascommissie door de wijkraad geschiedt op die wijze van één van de leden van de kascommissie van het
afgelopen jaar aanblijft. De maximale zittingsduur van de leden van de kascommissie is twee jaar.).

b.

Lijsten A,B,C zoals 4 maart afgesproken en bespreken. Op 26 maart nog geen lijst ontvangen.
Lijst A: de uit te voeren taken door de leden van de Wijkraad (en het DB): actie door Lishe
Lijst B: prioritaire (thematische) aandachtspunten: inventarisatie door Gonny en Paul B.
Lijst C: aandachtspunten/interessegebieden vanuit de 7 buurten: actie door Gonny en Paul

Lijsten worden zo mogelijk nagezonden.
7. Wijkraad: opstellen werkplan
Voor het jaar 2016-2019 was een werkplan gemaakt. Er moet een nieuw werkplan komen. Gekozen
kan worden voor een andere benadering, bijvoorbeeld wat speelt er in de buurten , wat willen we
daar bereiken, hoe en wanneer? Relatie met de gebiedsplannen van de gemeente? De lijsten A,B en
C kunnen ook van nut zijn. De vraag is wie willen schrijven (dus ook van input voorzien).
8. Buurtenronde en rondvraag
9. Bevestigen volgende vergaderdata.
6 mei
3 juni
10. Sluiting
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