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Werkwijze 

De leden van het WPK ontvangen de agenda en andere stukken uiterlijk een week voor de 

vergadering.  

Het WPK kent een besloten en open deel. Tijdens het besloten deel zijn alleen bewoners 

aanwezig om te stemmen over de  aanvragen (bewonersbudget). Een aanvraag wordt 

goedgekeurd als de helft plus voor stemt. Bewonersleden die inhoudelijk betrokken zijn bij 

een aanvraag houden zich afzijdig van de discussie en stemmen niet mee.  In het open deel 

volgt een terugkoppeling hiervan. 

Het WPK streeft naar een oneven aantal leden (minimaal zeven en maximaal elf) waaronder 

ook twee jongeren. De leden hebben zitting voor een periode van vijf jaar met een maximale 

uitloop naar zeven jaar. 

De opbouwwerker gaat in gesprek met leden die drie keer afwezig zijn (met afmelding) over 

de reden van afwezigheid. Leden die twee keer achter elkaar zonder afmelden afwezig zijn, 

worden geroyeerd. Als een vertegenwoordiger van een wijkorganisatie langdurig afwezig zal 

zijn, zorgt hij/zij voor vervanging.  

Leden worden geacht:  
 Vergadering voor te bereiden/ stukken goed te lezen 

 Achterban te raadplegen  

 Deel te nemen aan werkgroepen 

 

Het WPK reflecteert  om de twee jaar op haar functioneren (wat is er bereikt) en op de 
individuele rollen van de leden (hoe zit je erbij, zit je nog op je plek) 
 
Het WPK wordt ondersteunt door een onafhankelijk gespreksleider en notulist. 

Derden kunnen via de opbouwwerker uiterlijk tien dagen voor de vergadering een 

agendapunt indienen. De agendacommissie heeft het recht een agendapunt (gemotiveerd) 

niet op te nemen of naar een volgende vergadering te verschuiven.  

Stemmen  (bewonersbudget) 

De WPK leden kunnen alleen stemmen over een agendapunt of een financiële aanvraag als 
de helft plus een aanwezig is (niet vooraf via de mail).   Bij minder dan de helft plus, kan er 
niet gestemd worden. Indien de stemming van een aanvraag bewonersbudget niet 
uitgesteld kan worden, omdat de activiteit anders niet kan plaatsvinden, wordt er over de 
mail gestemd.  In alle andere gevallen wordt de behandeling van een aanvraag 
doorgeschoven naar de volgende vergadering. 
Over een aanvraag die kort na het WPK komt en moet plaatsvinden voor het volgende 
overleg, kan tot max 250 euro gestemd worden over de mail. 
Mensen die een aanvraag indienen overhandigen de facturen/bonnen digitaal. De 
opbouwwerker archiveert dit en bewaart het een boekjaar.  
 



Alle aanvragen worden op zich behandelt zonder vooraf gestelde regels. Per keer wordt 
bekeken bekijken of bv eten en drinken vergoed kan worden. 
 

Nieuwe leden 
 

In principe kan iedereen toetreden tot het WPK, het moet echter wel werkbaar zijn met 

elkaar. Belangstellenden kunnen zich melden bij  de opbouwwerker. Er volgt een gesprek 

met een WPK lid en de opbouwwerker. De belangstellende kan drie keer als volwaardig lid 

meedoen, dus ook stemmen. Na afloop van de derde vergadering wordt de kandidaat naar 

haar/zijn bevindingen gevraagd. De andere leden besluiten daar na (besloten) of de 

kandidaat lid wordt. 
 

Publieke tribune 

Mensen van de publieke tribune die voorafgaand aan de vergadering willen inspreken, 

kunnen dit tot tien dagen voor de vergadering aanvragen via de opbouwwerker.  De 

spreektijd bedraagt maximaal 2 minuten. De gespreksleider vraagt aan de bewoners hoe zij 

met de uitgesproken tekst wil omgaan. Dit is bindend voor de inspreker. 

De bezoekers van de publieke tribune mogen op het eind van de vergadering een vraag 

stellen of opmerking plaatsen. Hiervoor staat maximaal twee minuten. De vragen of 

opmerkingen worden door de gespreksleider geïnventariseerd.  Bij een gecompliceerd punt 

kan besloten worden er in de volgende vergadering op terug te komen.  

De leden zijn gewen om respectvol met elkaar om te gaan en verwachten dat ook van  andere 
aanwezigen. 
 
 
 

 


