HUISHOUDELIJK REGLEMENT BEWONERSOVERLEG KLARENDAL (concept april 2018)
Functie:
Het Bewonersoverleg is een door de gemeente Arnhem erkend overleg van wijkbewoners met in de
wijk werkzame beroepskrachten. Het bewonersoverleg is tevens een adviescommissie van het
college van B&W.
Taken:
• Gesprekspartner van de gemeente als het gaat om bewonersvertegenwoordiging op wijkniveau.
• Gevraagd en ongevraagd uitbrengen van adviezen over fysieke, sociale en economische
aangelegenheden aan gemeente en andere organisaties.
• Bespreken van voor de wijk relevante ontwikkelingen en zorg dragen voor afstemming daarvan
met betrokken personen en organisaties.
• Signaleren en agenderen van zaken die aan de orde zijn.
• Initiëren en ondersteunen van (bewoners)initiatieven.
• Bevorderen van wijkcommunicatie en stimuleren van bewonersparticipatie.
• Besluitvorming over besteding van het wijkbudget.
• Ondersteunen van gemeente bij de organisatie van wijkgesprekken, wijkschouwen en
wijkprogramma’s.
Samenstelling:
• Wijkbewoners die daadwerkelijk in de wijk woonachtig zijn (ten minste 7 en ten hoogste 15
deelnemers, minimum leeftijd 16 jaar).
• Formatie die zoveel mogelijk recht doet aan de bevolkingssamenstelling van de wijk en spreiding
over de buurten.
• Het algemeen belang van de wijk dienend. Een bewonerslid kan een stem uitbrengen als
stemming aan de orde is.
• Opbouwwerk is adviseur en ondersteunt het Bewonersoverleg met samenstellen en functioneren.
• Beroepskrachten vervullen een informerende, signalerende, adviserende en stimulerende rol en
mogen gevraagd en ongevraagd voorstellen doen.
• Beroepskrachten worden door het Bewonersoverleg structureel uitgenodigd óf per agendapunt
gevraagd om deel te nemen aan de vergadering. De wijkmanager (Team LeefOmgeving) is op
uitnodiging of eigen initiatief aanwezig.
• Het Bewonersoverleg wordt ondersteund door een onafhankelijke gespreksleider en een notulist.
Werkwijze:
• Het Bewonersoverleg stelt zelf zijn agenda vast en heeft hiervoor een agendacommissie. Alle
aangesloten partijen en wijkbewoners kunnen agendapunten inbrengen. Uiterlijk een week voor
de vergadering worden de agenda en stukken verstuurd naar de deelnemers.
• Het Bewonersoverleg kent een besloten deel en een openbaar deel;
- tijdens het besloten deel zijn alleen bewonersleden aanwezig onder begeleiding van de
opbouwwerker om overeenstemming te bereiken omtrent de financiële aanvragen. Bij
een moeizame besluitvorming wordt er gestemd. Bewonersleden die inhoudelijk
betrokken zijn bij een aanvraag houden zich afzijdig van de discussie (behoudens, op
verzoek, een eventuele toelichting) en stemmen niet mee. Bewonersleden scharen zich
unaniem achter de toekenning of afwijzing van een aanvraag.
- het openbare deel heeft een publieke tribune. Toehoorders doen niet mee aan de
discussie maar mogen altijd vooraf agendapunten inbrengen en spreektijd aanvragen.
De gespreksleider bepaalt tijdens het overleg of er ruimte is voor toelichting dan wel
inspraak voor toehoorders.

- er volgt een terugkoppeling van het besloten deel m.b.t de financiële aanvragen.

-

Beroepskrachten hebben adviesrecht en kunnen alsnog zwaarwegende argumenten
inbrengen om de besluitvorming te herzien. Het college van B&W kan, maar alleen
gemotiveerd, afwijken van het besluit van het Bewonersoverleg. In dit geval wordt een
aanvraag opnieuw besproken. Indien er geen tegen-argumenten zijn wordt de
toekenning dan wel afwijzing van financiële aanvragen vastgesteld. Betrokkenen
krijgen uiterlijk de week volgend op de vergadering schriftelijk uitsluitsel hierover en
desgewenst een mondelinge toelichting.
het verslag van de laatste vergadering wordt vastgesteld.
data van de vergaderingen zijn te vinden op de wijkwebsite evenals een formulier voor
financiële aanvragen. Verslag van de vergaderingen zijn na vaststelling hiervan op te
vragen bij het Opbouwwerk.

Wijkbudget:
• Het wijkbudget is een middel om de organisatie van het Bewonersoverleg, de wijkcommunicatie
en burgerparticipatie te bekostigen. Alle wijkbewoners, groepen en organisaties in de wijk kunnen
een aanvraag voor financiële ondersteuning voor een initiatief indienen.
• Deelnemers van het Bewonersoverleg mogen niet meestemmen over aanvragen waarbij zij zelf
(of namens een organisatie) betrokken zijn.
• De budgethouder van het wijkbudget is de wijkmanager (Team Leefomgeving). De te besteden
ruimte wordt samengesteld op basis van een jaarbegroting en de uitgave per activiteit.
Overschrijding van het wijkbudget is niet toegestaan. De hoogte van de reserve van het
wijkbudget per wijk mag de omvang van één jaarbudget niet overschrijden.
• Leden van het Bewonersoverleg nemen deel op vrijwillige basis, zonder vergoeding. Eventuele
onkosten kunnen worden gedeclareerd met overleg van bonnen.
• De toedeling van het wijkbudget per wijk wordt volgens criteria bepaald door het college van
B&W.

