Wijkbijeenkomst 2 juni 2016

WELKOM
Samen verder in gesprek over
Wijkraad Maaspoort i.o.
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AGENDA
• Welkom en voortgang werkzaamheden
• Goedkeuring voorgestelde doelstellingen wijkraad
• Verschil tussen vereniging en stichting 
keuze Stichting Wijkraad Maaspoort

• Samenstelling/organisatiestructuur wijkraad
• Communicatie/zichtbaarheid website e.d.

• Hoe nu verder en wie doet mee?
2

VOORTGANG WERKZAAMHEDEN

Kort mondeling overzicht van de werkzaamheden
die de wijktafel Maaspoort de afgelopen vijf weken
heeft verricht voor of binnen de wijk.
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GOEDKEURING DOELSTELLINGEN
• Belangenbehartiging van de bewoners van de Maaspoort.
• Leefbaarheid in de wijk op een verantwoord peil houden
door intensief overleg over het actieve beheer van het
groen, de straten en gebouwen met partners als
gemeente, woningbouwcorporaties, welzijnswerk e.d.

• Leefbaarheid stimuleren door verschillende activiteiten in
de wijk te ontwikkelen en te organiseren.
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ACTIVITEITEN WIJKRAAD
• Organiseren van overleg tussen wijkbewoners over speciale thema’s
en onderwerpen die in de wijk spelen (hierbij eventueel ondersteund
door expertise van buitenaf).

• Beoordelen van aanvragen en toekennen van bijdragen/gemeentelijke
subsidies vanuit het nieuwe wijkbudget.
• Organiseren van activiteiten die het welzijn en de sociale cohesie
of het leefklimaat en de leefkwaliteit in de wijk bevorderen.
• Geven van gevraagd en ongevraagd advies aan gemeentebestuur
(college B&W of gemeenteraad) over allerlei zaken die de wijk raken.
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VERSCHIL STICHTING-VERENIGING
• Juridische verschillen tussen stichting en vereniging.
• Algemene karakteristieken van stichting en vereniging
 keuze voor Stichting Wijkraad Maaspoort.
• Beleidsregels voor wijkraden.

• Subsidieregeling wijk- en dorpsraden 2016.
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VERSCHIL STICHTING-VERENIGING
Juridische verschillen

STICHTING

VERENIGING

Oprichting

Alleen bij notariële akte

Bij notariële akte, bij onderhandse
akte of mondelinge afspraak

Geldmiddelen

Verbod op winstverdeling onder
bestuursleden

Verbod op uitkeringen aan
oprichters of bestuurders

Inschrijving handelsregister

Verplichte inschrijving

Verplicht voor vereniging met
volledige rechtsbevoegdheid

Leden

Mag geen leden hebben

Heeft per definitie leden

Interne organisatie

Verplichte instelling van bestuur

Verplichte instelling van algemene
ledenvergadering en bestuur

Statutenwijziging

Besluit van bestuur

Besluit van algemene
ledenvergadering

Ontbinding en opheffing

Door bestuursbesluit

Door besluit van de algemene
vergadering
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VERSCHIL STICHTING-VERENIGING
Algemene karakteristieken

STICHTING

VERENIGING

Daadkracht van de organisatie

Meer daadkracht
(afhankelijk van bestuur)

Minder daadkracht

Geloofwaardigheid

Wordt in het algemeen geassocieerd met
een algemeen doel en zal daarom beter
scoren

Vertegenwoordigt in het algemeen het
doel van de leden. De rol van de ALV is
bepalend

Vertegenwoordiging

Kan gemakkelijker het algemeen nut
nastreven of namens het grote(re)
publiek spreken

Vertegenwoordigt slechts de leden, wat
in de praktijk een kleine(re) groep is

10

BELEIDSREGELS VOOR WIJKRADEN
• College van B&W heeft beleidsregels voor wijkraden vastgesteld.
• Omvang wijkraadgebied moet minimaal uit 3.000 inwoners bestaan.
Maaspoort heeft 17.138 inwoners (7.169 woningen) per 1 jan. 2015.
• Wijkraad stelt statuten vast met daarin o.a. taken en bevoegdheden
van het bestuur, wijze van besluitvorming en wijze waarop de
achterban wordt betrokken bij de werkzaamheden en wijze waarop
[financiële] verantwoording wordt afgelegd.
• Statutaire bestuur bestaat uit tenminste drie leden (woonachtig in de
wijk en minimaal 16 jaar oud en geen lid van gemeentebestuur).

• Bij voldoen aan deze regels wordt een wijkraad erkend door de
gemeente via een besluit van het college.
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SUBSIDIEREGELING WIJKRADEN
• Na erkenning komt de wijkraad in aanmerking voor subsidie voor
werkzaamheden die leiden tot breed gedragen adviezen aan het
college over de belangen van de wijkbewoners en die bijdragen aan
het stimuleren van bewoners om deel te nemen aan activiteiten in
hun wijk.
• De subsidie bestaat uit een vast bedrag van € 3.410,- plus
vanaf 3.000 inwoners een extra bedrag van € 0,32 per inwoner,
met een maximumbedrag van € 6.870,- (voor 2016).
• Deze subsidie wordt in december definitief vastgesteld voor het
daaropvolgende jaar. De wijkraad levert elk jaar een inhoudelijk
verslag in bij het college waarmee het draagvlak in de wijk wordt
aangetoond.
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SAMENSTELLING WIJKRAAD
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SAMENSTELLING WIJKRAAD
• Het ideale scenario zou zijn dat elke buurt dus Maasoever, Maasvallei,
Het Zilverpark, Staatsliedenbuurt, Maasstroom, Lokeren, Abdijenbuurt,
Maasdal en de Italiaanse Buurt in de wijkraad is vertegenwoordigd
door ten minste één persoon maar liever nog twee (of meer) personen
om zo ook het draagvlak van de achterban te vergroten.
• Dat kan direct als wijkraadslid of indirect door deelname aan
commissies, werkgroepen, tijdelijke projectgroepen of bijv. als
aanspreekpunt binnen een buurt of aantal straten (“ambassadeurs”).
• E.e.a. is ook afhankelijk van de gewenste grootte van [het dagelijks
bestuur van] de wijkraad Maaspoort en het aantal vaste commissies
dan wel werk- of projectgroepen.
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VOORBEELD SAMENSTELLINGEN
Wijkraad Hintham
Voorzitter
Vicevoorzitter (vac.)
Secretaris
Penningmeester
Beheerder website
+ 3 overige leden = 7
Groen/snoeidag (2)
Jeugd/jongeren (2)
Kijk op de Wijk (2)
Publiciteit (voorzitter)
Ruimtel. ordening (2)
Seniorencafé (2)
Verkeerszaken (2)
Wij(k) Hintham
Zorg & Welzijn (3)

Wijkraad Sparrenburg
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

Wijkraad West
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

Wijkraad Zuid
Voorzitter
Secretaris
PenningmeesterJurist

3+ 5=8
Website (2)
Groen (1 + voorzitter)
Sparrenburg Onderneemt
(2)

7
Milieu en Groen (2)
Verkeer (1)
Stedenbouwkunde (1)
Communicatie (doet
voorzitter)

Werkgroep of andere
projectachtige
activiteiten

Windturbines De
Brand (tijdelijke
werkgroep)

In de 15 buurten/straten
van Sparrenburg zijn buurt
-ambassadeurs

Communicatie met
achterban via

Website, facebook en
wijkkrant De Hint

Opmerking

Nieuw DB na 30 jaar(!)
sinds 01-01-2016

Website, facebook,
nieuwsbrief en eigen
Sparrenburg WijkApp
Buurtambassadeurs zijn
geen lid wijkraad

+ 2 gewone leden = 5
Werken met commissies
en werkgroepen: bijv.
ouderen, hostels, wonen,
verkeer, vitalisering etc.
Werkgroep Verkeer is de
belangrijkste/actiefste.
Ook wordt vaak gebruik
gemaakt van hun
netwerk voor
medewerking van
bewoners voor korte tijd
aan een bepaalde klus,
plan of onderwerp (op
projectbasis zeg maar.
Website, wijktafel,
wijkkrant en indien nodig
bewonersbrieven
Bij doorstart in 2008
begonnen met 11 leden,
daarna 13 en nu 5 over.

Dagelijks Bestuur

Bestuur wijkraad
Commissies
(aantal leden zijn
wijkbewoners)
naast minimaal 1 lid
van de wijkraad zelf ,
dit meestal conform
bepaling daarover in
de statuten

Jongeren (groep 11
t/m 18 jaar).-Deze
commissie heeft nu
geen leden.
-

Website, facebook,
twitter en persoonlijke
benadering
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ORGANISATIESTRUCTUUR
WIJKBEWONERS

WERKGROEPEN

COMMISSIES

WIJKRAAD
Dagelijks Bestuur
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VRAGEN ORGANISATIESTRUCTUUR
• Hoe groot wordt het bestuur van de wijkraad Maaspoort
en hoeveel leden telt het dagelijks bestuur? Eventueel
voorkeur zittingstermijn afspreken of desgewenst een
vast aftreedrooster opstellen?
• Welke commissies (voor een terugkerend deelgebied
van de werkzaamheden van de wijkraad) zijn er nodig?
N.B.: Bij concrete of resultaatgerichte doelen wordt vaker
gesproken van een werkgroep dan een commissie. Werkgroepen
kunnen zo ook meerdere commissiewerkterreinen bestrijken.

• Welke werkgroepen zouden er moeten zijn?
18

ORGANISATIESTRUCTUUR
Wijkbewoners Maaspoort

Werkgroepen met wijkbewoners
zoals ter beoordeling aanvragen
nieuwe wijkbudget
Commissies (voor
vaste thema’s en
onderwerpen)
Wijkraad
DB
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ONDERZOEK WEBSITES
Rosmalen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Wijkraad Sparrenburg
Wijkraad Rosmalen Centrum & Hondsberg
Wijkraad De Groote Wielen
Wijkraad De Overlaet
Wijkraad Molenhoek
Wijkraad ‘t Ven
Stichting Wijkraad Hintham
Stichting Wijkraad Maliskamp

‘s-Hertogenbosch:
•
•
•
•
•

Wijkraad West
Wijkraad Zuid
Onafhankelijk buurtplatform Boschveld/wijkraad
Bewonersvereniging Leefbare Binnenstad/wijkraad
Paleiskwartier Wijkbelangen
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DRIE VOORBEELDEN

• Website wijkraad De Groote Wielen

• Website wijkraad Molenhoek
• Website wijkraad Zuid (‘s-Hertogenbosch)
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Positief:
• Nieuws: actueel
• Nieuwsbrieven: aanmelden en archief te bekijken
• Activiteiten: veel!
• Wijkinformatie: veel info over sportclubs
• Fotoalbums: leuk
• Wijkraad: alles bij de hand
• Projecten: alles actueel over projecten van de wijkraad
• Links: naar wijkraden, sport, onderwijs, nieuw, infra
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Positief:
• Mooie lay-out
• Compleet
• Overzichtelijk

24

Positief:
• Duidelijke omschrijving commissies Wijkraad
• Leuke diverse evenementen
Negatief:
• Zakelijk
• Saaie presentatie
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SAMENVATTING ONDERZOEK WEBSITES
• Primair doel: centraal informatiepunt over Maaspoort
• Secondair doel: informatievoorziening clubs, gemeente, enz.
• Speerpunten:
•
•
•
•
•
•
•
•

Overzichtelijk (snelle directe navigatie/logische opbouw)
Aantrekkelijk (mooi, rustig)
Actueel
Diversiteit aan activiteiten voor verschillende doelgroepen
De moeite waard om terug te keren
Aanvulling op bestaande sites
Content gedragen door bewoners
Verzamelen emailadressen i.v.m. verspreiding nieuws

• Geen commerciële uitstraling
• Geen politieke/godsdienstige uitingen
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VOORSTEL WEBSITE
• Algemeen belang van wijkbewoners Maaspoort
• Informatief
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nieuws (twitter/facebook feed)
Activiteiten (kinderen/ouderen/clubs)
Buurten (contacten/commissies)
Voorzieningen (gebouwen/diensten)
Bedrijven/organisaties
Trots op Maaspoort: kunst/natuur/actief
Foto’s, filmpjes
Wijkraad (doel/leden/commissies/vergaderingen/notulen)
Projecten/werkgroepen wijkraad (ontwikkelingen/veiligheid)

• Niet interactief  facebook
• Proactief  nieuwsbrief via mail/huis aan huis
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KNELPUNTEN
• Opzetten (budget/tijd/inzet)
• Onderhouden (sub-sites derden)

• Actueel houden (nieuws, activiteiten, agenda)
• Buurtbewoners gemotiveerd houden om info te delen

• Aanvullende communicatie: nieuwsbrief/facebook
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TIJDLIJN
Opzetten:
•
•
•
•

Informeren clubs/verenigingen
Info verzamelen
Opzetten basis
Vullen content (derden)

Onderhouden (sub-sites derden):
• Periodiek contact derden

Actueel houden (nieuws, activiteiten):
• Actief contact derden
• Eigen inlog derden voor activiteiten/agenda
• Aanvullende communicatie: nieuwsbrief/facebook
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AFSLUITING

• Hoe nu verder?

• Wie doet mee?
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