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Betreft: Participatie wijkraden

Geachte mevrouw Jongerius , geachte heer Geldof,
Binnen één jaar zijn twee wijkraadvoorzitters afgetreden om gelijke frustratieredenen. Eén van de
hoofdredenen is vooral het niet luisteren en niet (of gedeeltelijk) opvolgen van de wijkraadadviezen. Het
huidige participatiebeleid van het nieuwe college werkt niet bevorderlijk, omdat in de lopende participatie de
wijkraden niet betrokken worden.
Natuurlijk is de officiële functie van de wijkraad die van een adviesorgaan. Dit komt in de praktijk neer op
participatie achteraf. Je geeft pas een advies nadat geconstateerd is dat het niet goed gaat. De wijkraden
hebben echter ook een functie in het vertegenwoordigen van de wijk en zijn een afspiegeling van de wijk, zij
houden geregeld wijkraadplegingen. Zij weten dus goed wat er speelt in de wijk en zouden een essentiële rol
in die participatie moeten spelen.
Inmiddels is het college gestart met de stadsgesprekken, de wijkraden zijn hierbij zo goed als niet bij
betrokken. Dit geeft het gevoel dat de wijkraden niet de wijk vertegenwoordigen, ‘het college’ weet het beter.
Sommige stadsgesprekken, die wij als bewoners hebben meegemaakt, waren een aanfluiting. Geen bewoners,
maar belangenorganisaties vormden de overgrote meerderheid en er was een behoorlijke ‘framing’ vanuit de
gemeente.
Van de (103) adviezen van de wijkraden in 2013-2014 is maar 15% opgevolgd, 35% gedeeltelijk overgenomen
en 50% niet opgevolgd. Blijkbaar wordt er niet geluisterd naar de adviezen. Daarnaast wordt geregeld de
afgesproken reactietermijn van drie maanden overschreden (een half jaar tot jaar reactietijd zijn geen
uitzondering). Met deze cijfers is het niet vreemd dat wijkvoorzitters en wijkraadsleden (maar hun vertrek
krijgt minder publieke aandacht) gedesillusioneerd vertrekken.
Het huidige beleid werkt niet stimulerend voor de wijkraden. Als het college daarentegen actieve betrokken
wijkraden wilt hebben dan adviseren wij de volgende acties:
- ga een open gesprek aan met de wijkraadvoorzitter (gepland voor 4 februari 2015),
- geef een goede reactie binnen de afgesproken periode op de wijkraadadviezen; drie maanden moet
toch voldoende tijd zijn om een weloverwogen reactie te geven,
- probeer serieus te kijken hoe het advies opgevolgd kan worden, de reactie geeft nu vaak blijk van een uitleg
hoe het is proces is gelopen en dat het niet anders kan,
- betrek de wijkraad actief bij de participatie; zij vertegenwoordigen de stem uit de wijk,
- betrek de wijkraden actief bij de stadsgesprekken en maak er geen bureaucratisch proces van.
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