Agenda Wijkraadsvergadering
1 juli 2019, aanvang 20:00 uur

1. Opening en vaststelling agenda (iets van PM lijst naar voren halen?)
2. Verslag wijkraadsvergadering 3 juni 2019. Zie website, onder Wijkraad.
3. Ingekomen/uitgaande stukken en mededelingen dagelijks bestuur (zie ook nieuwsbrieven).
UIT
- Brief aan Johnas van Lammeren met lijst evenementvergunningen waar geen rekening gehouden is
met bezwaartermijnen. Zie bijlage
- E-mail aan wethouder Laurens Ivens om beslistermijn over meer dan 30 mupi’s in de gaten te
houden, voorkomen dat er van rechtswege vergunningen komen (zie ook 4. Mededelingen db,
buitenreclame.
- Twee ingebrekestellingen omtrent handhavingsverzoeken bewegende reclames in etalages. Doel:
afdwingen besluit na verlopen wettelijke termijn. Toelichting op deze (landelijke) regeling:
https://www.amsterdam.nl/veelgevraagd/?caseid=%7B11C02892-B198-4238-B32406D91F0990F9%7D . Vrijwel identiek, een als bijlage
- Brief aan stadsdorpvertegenwoordiger buurt 7 over bouwlawaai. Geen reactie op ontvangen.
- Zie verder nieuwsbrief juni
IN
- Afwijzing terrasuitbreiding in Reguliersdwarsstraat Zie bijlage
- E-mail Gonny over fietsparkeren Rokin Zie bijlage
- Brief Michel van Wijk aan College over terrasverwarmers en eerste reactie van secretaris Zie
bijlagen
4. Mededelingen dagelijks bestuur
- 8 juli voorlopige verantwoording subsidie; boekhouder.
- Nas: delen van documenten
- Lopende zaken: o.a. buitenreclame, luchtkwaliteit.
- Voorstel:
a. Aktielijst herinvoeren (n.a.v. afspraken in vergaderingen). Wie doet wat en wanneer. Vast
aanhangsel verslag?
5. Stand van zaken Werkplan 2019
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6. Verzoek Gonny: inspraak op “Volg het beleid: water en varen”? Wie namens wijkcentrum?
https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/water-varen/
en https://formulier.amsterdam.nl/thema/organisatie/ruimte-economie/inspraak-vaarbeleid/
7. Social media, welke, hoe kunnen ze het wijkcentrum bekender maken, wie heeft daar verstand van?
Wie kan/mag het wijkcentrum vertegenwoordigen?
8. Hoe komen we aan nieuwe wijkraadsleden en andere vrijwilligers (hoe houden we de tent
draaiend?). Hoe kom je bij besluiten aan het aantal vereiste stemmen? (Zie de statuten in welke
gevallen dat aan de orde is, evenals het machtigen mede-wijkraadsleden bij verhindering). Het zou
goed zijn als er vervangers waren voor langdurig zieken of andere langdurig afwezigen.
Ook moet er binnen 7 maanden een dagelijks bestuur gekozen worden. Dan moeten er wel teams
van kandidaten zijn.
9. Buurtenronde en rondvraag
10. Bevestigen volgende vergaderdata.
5 augustus
2 september
1 oktober
11. Sluiting

PM lijst (onderwerpen niet voor nu maar voor volgende vergaderingen tenzij er iets acuuts is):
a.

Activiteiten wijkraadsleden; verdeling werkzaamheden t.b.v. de organisatie en wie houdt
zich bezig met welke onderwerpen;
Lijsten A,B,C zoals 4 maart afgesproken en bespreken. Op 27 juni nog geen bijgewerkte
lijsten ontvangen. Hoe verder?
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.
b. AGV (privacy reglement), details vaststellen
c. Kritisch lezen statuten en huishoudelijk reglement over woonverplichting wijkraadsleden.
(Loes, Gonny, Anneke). Is versoepeling zonder statutenwijziging mogelijk om zo aan
wijkraadsleden/DBleden te komen?
d. Evaluatie werkplan 2016-2018 (DB).
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