Wijkraad Binnenstad 14 maart 2018.
Agendapunt 5: Status wijkraad-adviezen
In onze vorige vergadering kwam het gevaar aan de orde dat overleg met
wijkraadsleden door de gemeente gebruikt zou kunnen worden om de wijkraad te
committeren bij voorstellen waar geen formeel advies over is uitgebracht. De vraag
werd gesteld hoe we dat kunnen voorkomen.
Ik stel voor een zaken goed uit elkaar te houden.
1. Een formeel advies van de wijkraad
• Dit moeten we altijd op papier zetten, met logo en ondertekening door de
voorzitter dan wel de vice-voorzitter (bij afwezigheid van de voorzitter).
• Het is bij alle wijkraadsleden bekend.
• Het staat op de website als het openbaar is. Is het vertrouwelijk dan komt het op
de website zodra het betreffende voorstel van de gemeente openbaar is.
• We moeten er blijvend bij de gemeente op aandringen dat we worden
geïnformeerd over de wijze waarop men met het advies is omgegaan.
2. Een overleg met de wijkraad in vergadering
Dit leidt ofwel tot een formeel advies (zie hierboven) dan wel tot een
gedachtewisseling, zonder dat formeel advies wordt uitgebracht. In het eerste geval
moeten we ons standpunt ook op schrift bevestigen. In het tweede geval kunnen de
notulen van de vergadering worden gezien als het resultaat van de wijkraadraadpleging, mits er een duidelijke conclusie is.
3. Overleg met (een groep van) individuele wijkraadsleden
Zowel individuele wijkraadsleden als een groep leden (bijvoorbeeld een werkgroep),
kunnen overleggen met ambtenaren en hun mening over een (concept-)voorstel
geven. Dat kan nuttig zijn bij de gedachtevorming bij de voorbereiding van een
voorstel voor B&W. Duidelijk is dat hierbij geen wijkraad-standpunt wordt vertolkt
en dat geen sprake is van een wijkraad-advies. Overigens kan de wijkraad het
opstellen van een advies delegeren aan een werkgroep: dan geldt voor het advies
wat onder punt 1 staat.
In beginsel is het bovenstaande duidelijk en als we dat communiceren kunnen
misverstanden worden voorkomen. Het zou daarbij nuttig zijn als de gemeente bij een
verwijzing naar wijkraadpleging aangeeft welke variant van toepassing is.
Wanneer we dit strakker zouden willen regelen zouden we moeten afspreken:
• met de gemeente: dat de gemeente in de openbare stukken alleen verwijst naar een
overleg met dan wel advies van de wijkraad wanneer dit wijkraad-standpunt op
schrift en openbaar beschikbaar is;
• met onszelf: dat we bij individuele of groepsgesprekken met ambtenaren steeds
moeten vermelden dat dit een informele gedachtewisseling is die niet als
raadpleging van de wijkraad kan worden gezien.
Dit lijkt mij een vorm van overkill die niet nodig is als we de onder 1-3 vermelde
duidelijkheid verschaffen.
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