Agenda Wijkraadsvergadering
7 oktober 2019, aanvang 20:00 uur
Stukken in map 2019-10-07 WR

1. Opening en vaststelling agenda
2. Neeria Oostra (stadsdeelcie) over gebiedsplannen. Onze vragen: hoe gaat het nu echt mbt
gebiedsplannen? Kunnen bewoners inderdaad geen enkele invloed erop uitoefenen? Is er echt geen
inspraak?
3. Conceptverslag wijkraadsvergadering 2 september 2019 (bijlage).
4. Ingekomen/uitgegaan (zie ook nieuwsbrieven).
UIT
- Begroting 2020 (bijlagen)
- Zie verder nieuwsbrief 30 sept/1 okt
IN
5. Mededelingen dagelijks bestuur
- Aanvragen Goede Doelenfondsen, stand van zaken (voorzitter)
NODIG: definitieve begroting verbouwing en wat er bij komt kijken.
- Lopende zaken: o.a. pride hoorzitting, luchtkwaliteit, recht op nachtrust, evenementenbeleid
(voorzitter)
6. Aktielijst (onderaan verslag vorige vergadering) – voorzover niet op de agenda.
7. Stemming over voorstel tot wijziging Huishoudelijk Reglement (bijlage). Zie email van 10 september:
Belangrijk voor wijkraadvergadering 7 oktober.
8. Werkplan 2019 e.v.
9. NAS: gebruikersnamen en wachtwoorden rondgestuurd. Vragen?
10. Buurtenronde en rondvraag
11. Bevestigen volgende vergaderdata en sluiting.
4 november
2 december

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;
Wijkcentrum d’Oude Stadt ● Kerkstraat 123 ● 1017GE Amsterdam
tel 020 -638 22 05 ● e-mail wijkcentrum@oudestadt.nl ● www.oudestadt.nl

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

Er zou ook een lijst zijn van interessegebieden/deskundigheid wijkraadsleden.
b. AGV (privacy reglement), details vaststellen
c. Evaluatie werkplan 2016-2018 (DB).
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