Convenant tussen het wijkplatform en de gemeente
inzake wijkbeheer
Partijen
1. Het convenant wijkbeheer wordt gesloten tussen het wijkplatform van de wijk ……….. en de
gemeente Amstelveen.
2. Het wijkplatform wordt vertegenwoordigd door de voorzitter en de secretaris.
3. De gemeente wordt vertegenwoordigd door de wethouder wijkbeheer.

Doel
4. Doel is het maken van de afspraken tussen de gemeente enerzijds en het wijkplatform
anderzijds. Deze afspraken moeten er aan de ene kant toe leiden dat bewoners meer
betrokken worden bij gemeentelijke zaken die hun wijk aangaan en aan de andere kant dat de
gemeente haar producten (nog beter) afstemt op de bewoners. (zie toelichting)

De afspraken
Budgetten
5. - De gemeente zorgt ervoor dat de wijkplatforms kunnen beschikken over een
organisatiebudget. Aan het eind van ieder jaar volgt verantwoording van de besteding.
- De gemeente zorgt ervoor dat de wijkplatforms kunnen beschikken over een
leefbaarheidsbudget. Aan het eind van ieder jaar volgt verantwoording van de besteding.
De gemeente bepaalt de hoogte van de budgetten. (zie toelichting)

Ondersteuning
6. Het wijkplatform kan een beroep doen op ondersteuning bestaande uit opbouwwerk en
wijkconciërge. (zie toelichting)
7. Het wijkplatform kan, in geval van knelpunten en om advies te vragen, een beroep doen op de
wijkcoördinatoren van de gemeente Amstelveen. (zie toelichting)

Het wijkplatform
Legitimiteit en informatie
8. De werkwijze van het wijkplatform is vastgelegd in een huishoudelijk reglement, dat door het
wijkplatform in vergadering is vastgesteld. In het huishoudelijk reglement is in ieder geval
opgenomen: de vergaderfrequentie, de wijze van meningsvorming, de wijze van informatie en
publicatie en de wijze van bestuur. (zie toelichting)
9. Het wijkplatform legt verantwoording af over hun activiteiten aan zo veel mogelijk bewoners en
belanghebbenden. (zie toelichting)
10. Het wijkplatform heeft een inspanningsverplichting t.a.v haar legitimiteit. (zie toelichting)

Advisering
11. Het wijkplatform adviseert de gemeente over zaken die de wijk betreffen. (zie toelichting
12. Gevraagd participeren: het tijdig betrekken van wijkplatforms bij de ontwikkeling van
gemeentelijk beleid door het wijkplatform te laten meedenken in het betreffende project.
Wanneer de gemeente verzuimd het wijkplatform tijdig te betrekken, kan het wijkplatform het
college hierover aanspreken.
13. Het wijkplatform vermeldt in haar adviezen aan de gemeente (aan ambtenaren, college of
raadsleden) welke vorm van participatie heeft plaatsgevonden om tot het standpunt te
geraken. (toelichting)
14. Door de gemeente aan het wijkplatform overlegde stukken met het predikaat “vertrouwelijk”
worden door de het wijkplatform als zodanig behandeld. (zie toelichting

De gemeente
15. De gemeente informeert het wijkplatform tijdig en voldoende over groot onderhoud en
renovaties. (zie toelichting)
16. De gemeente zorgt ervoor dat het wijkplatform tijdig wordt betrokken bij de ontwikkeling van
beleid en herontwikkelingen. (zie toelichting)

Duur van de overeenkomst
17. Dit convenant wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
18. Dit convenant kan door beide partijen, en in overleg met elkaar, tussentijds schriftelijk worden
aangepast of opgezegd.

Inwerkingtreding
Het convenant treedt in werking op (datum)

Ondertekening,

Logo wijkplatform

………………………………

namens het wijkplatform

………..……………………..

namens de gemeente

Toelichting op: het convenant tussen het wijkplatform en de gemeente inzake wijkbeheer.
1. geen
2. geen
3. geen
4. De gemeente blijft als eerste verantwoordelijk en aanspreekbaar voor het onderhoud van de
openbare buitenruimte, het voorzieningenniveau en de planvorming in de wijk.
5. - Organisatiebudget: budget voor organisatiekosten zoals vergaderruimte, drukwerk enz.
- Leefbaarheidbudget: budget om de leefbaarheid te verhogen. Vrij besteedbaar
- Wijkbudget: budget is in ontwikkeling. Dit budget is bedoeld om snel in te spelen op de
specifieke behoeften van de wijk op het gebied van beheer..
Stichting Cardanus fungeert als tussenpersoon voor het organisatie- en leerbaarheidsbudget
omdat de wijkplatforms geen rechtspersoon zijn. Er is bewust voor gekozen de wijkplatforms
niet te formaliseren als stichting of vereniging. Daarom ligt de budget bewaking bij stichting
Cardanus. De budgetten worden daarom als subsidies aan Cardanus beschikt. Volgens de
subsidieverordening is Cardanus financiële verantwoording aan de gemeente schuldig.
6. Tweejaarlijks maakt de gemeente Amstelveen afspraken met de stichting Cardanus op basis
van outputsubsidiëring. Bij deze afspraken wordt “de hoeveelheid” ondersteuning vastgelegd.
De mate en omvang van de ondersteuning is mede afhankelijk van de beschikbare middelen
op stedelijk niveau.
7. Het is de taak van de wijkcoördinator om de communicatie en de samenwerking tussen de
gemeente en de wijkplatforms en de overigen partners wijkbeheer te verbeteren.De
wijkcoördinator is daarbij aanspreekpunt voor de wijkplatforms.
8. De wijkplatforms hebben gezamenlijk een basishuishoudelijk reglement gemaakt. Het
wijkplatform kan hier van afwijken, indien duidelijk aangegeven.
9. De informatievoorziening naar de bewoners kan bijvoorbeeld via de wijkkrant, of op
wijkplatform vergaderingen. Het is aan de wijkplatforms om informatie beschikbaar te stellen
maar aan de bewoners om dit tot zich te nemen.
10. Het wijkplatform doet dit bijvoorbeeld door publicatie in de wijkkranten en het organiseren van
wijkplatform bijeenkomsten waarvoor bewoners middels de wijkkranten worden uitgenodigd
om mee te praten over diverse onderwerpen, of het houden van enquêtes. Soms is een snelle
reactie van het wijkplatform vereist en kan deze ruggespraak niet plaatsvinden. Ook dit zal het
wijkplatform dan melden.
11. De wijkplatforms worden op verschillende manieren betrokken bij zaken die de wijk aangaan.
Dit is sterk afhankelijk van het onderwerp. Dit wordt in het kader van de structurele participatie
verder vorm gegeven.
12. geen
13. Als een wijkplatform een advies geeft dan geeft zij hierbij aan waar dit advies vandaan komt en
hoe het draagvlak gemeten is.
14. Dergelijke stukken worden niet gedeeld, verspreid en/of vermenigvuldigd.
15. Het gaat hier niet over inspraak maar over informeren. Bijvoorbeeld wanneer een weg wordt
opengebroken en over te houden informatieavonden.
16. Middels de notitie structurele participatie krijgen de wijkplatforms een duidelijk rol in het
participatieproces. De wijze waarop en wanneer zal per onderwerp verschillen.
”Tijdig” houdt in dat rekening wordt gehouden met het participatieproces bij de wijkplatforms.
17. geen
18. geen

