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Samenwerkingsafspraken
Gemeente Haarlem met de wijkraden in Schalkwijk

De gemeente Haarlem en de wijkraden in Schalkwijk streven ernaar om de leefbaarheid in de wijken
in Schalkwijk te bevorderen.
Uitgangspunten:
■ De gemeente Haarlem vindt het belangrijk om te weten wat er onder haar bewoners leeft;
■
■

De wijkraden in Schalkwijk zijn belangrijke samenwerkingspartners voor de gemeente;
De wijkraden willen de belangen van de wijkbewoners behartigen en de gemeente is hierbij een

■

belangrijke partij voor de wijkraden;
De leden van de wijkraden wonen in de wijken in Schalkwijk en hebben daarmee een goede
positie om signalen uit de wijk aan de gemeente door te geven.

Om bovenstaande re realiseren zijn samenwerkingsafspraken gemaakt tussen de gemeente Haarlem
en de wijkraden.
Belangrijk hierbij is dat de wederzijdse verwachtingen duidelijk zijn. Besproken is:
■ dat er meerdere partijen zijn waarmee de gemeente overleg heeft over Schalkwijk en dat de
■

wijkraden daarbij één van de belangrijke partijen is;
dat de wijkraden de belangen van de wijkbewoners willen behartigen en daartoe signalen over
problemen en ontwikkelingen melden aan de gemeente. Daarnaast kunnen de wijkraden advies
uitbrengen aan de gemeente.

Afgesproken is dat beide partijen elkaar informeren over:
■
■

ontwikkelingen in de wijk;
signalen van bewoners van de wijk.

Overlegmomenten
Hiertoe zijn een aantal overlegmomenten afgesproken:
1.

Vierwijkradenoverleg.
Dit overleg wordt georganiseerd in samenwerking tussen de gebiedsverbinder, de
gebiedsmanager en de voorzitters (of plaatsvervangend-voorzitters) van de wijkraden. Voor dit
overleg worden partijen uitgenodigd die activiteiten ontplooien in Schalkwijk. De
stadsdeelbestuurder wordt altijd uitgenodigd voor dit overleg.
In dit overleg wordt informatie uitgewisseld en worden samenwerkingsafspraken gemaakt.
Tijdens een aantal bijeenkomsten wordt een van te voren vastgesteld thema besproken.

2.

Dit overleg vindt 8 keer per jaar plaats.
Overleg gebiedsmanager en gebiedsverbinder met de voorzitters (of plaatsvervangendvoorzitters) van de wijkraden. Dit is een maandelijks overleg waarin praktische zaken worden
uitgewisseld.
Afgesproken is dat jaarlijks per wijk prioriteiten gesteld worden, in de zgn. top 3.

3.

Deze top 3 wordt tenminste 2x per jaar geëvalueerd.
Een jaarlijks overleg van de vier voorzitters (of plaatsvervangend-voorzitters) van de wijkraden
met de stadsdeelbestuurder. In dit overleg worden de belangrijke ontwikkelingen in de wijk
besproken en afspraken gemaakt over het beleid.
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4. De gebiedsmanager en de gebiedsverbinder zijn aanwezig bij de jaarvergaderingen van de
wijkraden. In incidentele gevallen kan de gebiedsmanager of de gebiedsverbinder uitgenodigd
worden voor een reguliere wijkraadsvergadering.
Participatie
Bij alle projecten die een aanzienlijke impact op een wijk hebben worden de wijkraadsleden
opgenomen in een participatietraject. De wijkraden zijn de ogen en de oren van de wijk en kunnen
vaak relevante zaken toevoegen in een vroeg stadium van een project. In dit traject zorgen de
wijkraden voor inhoudelijke inbreng, maar geven ook aan op welke wijze draagvlak voor een project
kan worden versterkt.
Het instellen van klankbordgroepen kan hierbij een middel zijn. De leidende ambtenaar fungeert als
voorzitter van de groep, die verder bestaat uit vertegenwoordigers van de wijkraden en andere
betrokken actoren. Indien de gemeente de verantwoordelijkheid aan derden heeft overgedragen
zorgt deze derde partij voor een voorzitter. De voorzitter is aanspreekpunt en eindverantwoordelijke
voor het proces.
Evaluatie
De hierboven genoemde uitgangspunten vormen de basis waarop de gemeente en de wijkraden in
Schalkwijk met elkaar samenwerken. Partijen spreken zich uit zich aan de gemaakte afspraken te
verbinden en ze zo adequaat mogelijk uit te voeren. Mochten daar problemen bij ontstaan dan
worden deze in eerste instantie in het overleg met de gebiedsmanager besproken. Indien nodig
kunnen de problemen ook worden ingebracht in het overleg met de stadsdeelbestuurder.
De samenwerkingsafspraken worden jaarlijks geëvalueerd.
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