Uitbreiding wijkraad Binnenstad
In onze december-vergadering is de wenselijkheid uitgesproken om de wijkraad
Binnenstad uit te breiden en daarbij ook te komen tot een meer evenwichtige
samenstelling.
Daarbij kun je letten op de volgende aspecten:
- leeftijd
- buurt van herkomst
- soort binding met de binnenstad.

Het Huishoudelijk Reglement bepaalt het volgende over de samenstelling van de
wijkraad Binnenstad:
Conform de regels bestaat de wijkraad uit minimaal 9 en maximaal 25 leden en selecteert
op een dusdanige manier dat de leden zoveel mogelijk een afspiegeling zijn van mensen, die
in de wijk wonen en of werken en van de geografische spreiding van bewoners over de
buurten van de wijk. Het concrete profiel van de wijkraad Binnenstad is als volgt.
Afkomstig uit de volgende buurten en/of sectoren:
4 vertegenwoordigers uit de Noordelijke stad
3 vertegenwoordigers uit de Centrale stad
4 vertegenwoordigers uit de Zuidelijke stad
1 vertegenwoordiger uit Hoogh Boulandt
1 vertegenwoordiger uit het Stationsgebied
1 vertegenwoordiger uit de Vaartsebuurt/Westerkade
2 vertegenwoordigers namens de ondernemers
2 vertegenwoordigers vanuit de culturele sector
1 horecaondernemer
Zowel mensen met als zonder een achterban kunnen deel uitmaken van de wijkraad, maar
de deelname aan de wijkraad is niet gericht op het dienen van een persoonlijk of
groepsbelang of deelbelang.
Op dit moment heeft de wijkraad 12 leden met een relatief hoge gemiddelde leeftijd.
De verdeling over buurten is als volgt:
Noordelijke binnenstad 3 (Ben, Bas, Peter)
Centrale binnenstad 3 (Corrie, Toos, Ted)
Zuidelijke binnenstad 3 Janneke, Hans, Robin)
Hoogh Boulandt 1 (Joyce)
Stationsgebied 1 (Marieke)
Vaartse buurt 1 (Riemer)
Peter is benoemd met de culturele sector als aandachtsgebied.

Gelet op het bovenstaande kunnen we als volgt concluderen:
- uitbreiding is mogelijk met max. 13 nieuwe leden;
- er is geen reden daarbij specifiek te letten op spreiding over de buurten;
- uitbreiding met jongeren is zeer gewenst;
- we hebben geen ondernemers en een beperkte vertegenwoordiging van de culturele
sector;
- we hebben behoefte aan enthousiaste nieuwe leden, waarmee afgesproken wordt
dat ze minimaal twee jaar blijven.

Daarom stellen we voor om te gaan werven voor uitbreiding van de wijkraad en wel in
het bijzonder:
- jongeren, de buurt waar zij wonen is minder relevant;
- een of twee ondernemers met binding met de binnenstad (b.v.k. een eigen zaak en
zelf hier werkend);
- een medewerker van de universiteit;
- iemand uit een culturele organisatie bijv. een van de musea.
De werving verloopt als volgt:
- de voorzitter formuleert een kort profiel
- bekendmaking via website, facebook en binnenstadskrant
- elk lid kan zelf individuen benaderen
- kandidaten melden zich per mail bij de voorzitter met een kort cv en motivatie
- de voorzitter heeft samen met 1 DB-lid een gesprek met geschikte kandidaten
- voorstel voor benoeming in de wijkraad
- na benoeming krijgt het nieuwe lid een ‘maatje’, tbv introductie en vraagbaak.
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