SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN BEWONERSPLATFORMS EN
GEMEENTE KERKRADE

Deze samenwerkingsovereenkomst is een overeenkomst tussen de gemeente
Kerkrade en de in Kerkrade actieve bewonersplatforms en regelt de
samenwerking tussen gemeente en bewonersplatforms in het kader van
wijkontwikkeling. Met deze samenwerkingsovereenkomst komt de
gedragscode, zoals op 19 juni 2001 afgesproken tussen gemeente en
bewonersplatforms te vervallen.
In de samenwerkingsovereenkomst maken gemeente en bewonersplatforms
afspraken over de onderlinge samenwerking in het kader van het wijkgericht
werken, zoals dat sinds december 1997 in Kerkrade bestaat. De nadere
uitwerking van deze werkwijze is vastgelegd bij collegebesluit van 21 juni 2005
en in de raadsevaluatie van 29 juni 2005.
De samenwerkingsovereenkomst bevat afspraken die passen binnen een
open relatie tussen gemeente en burgers. De samenwerkingsovereenkomst is
geen juridische regeling. De samenwerkingsovereenkomst is niet van invloed
op de relatie tussen gemeente en individuele burgers. De
samenwerkingsovereenkomst beoogt niet om de relaties tussen gemeente en
(groepen) burgers allesomvattend te regelen.
Organisatie en verantwoordelijkheden gemeente
• Binnen de gemeente vindt de besluitvorming over wijkontwikkeling
plaats door college en raad.
• Advisering van het college vindt plaats door de Stuurgroep
Wijkontwikkeling.
• Per wijk is de wijkwethouder eerste bestuurlijk aanspreekpunt voor de
bewonersplatforms.
• Bestuurlijk aanspreekpunt voor wijkontwikkeling als geheel is de
coördinerend wethouder wijkontwikkeling.
• Ambtelijk is per wijk de wijkmanager eerste dagelijkse aanspreekpunt
voor de bewonersplatforms en fungeert als intermediair tussen
gemeente en bewonersplatforms.
• Ambtelijk aanspreekpunt voor wijkontwikkeling als geheel is de stedelijk
coördinator wijkontwikkeling.
Organisatie en verantwoordelijkheid bewonersplatforms
• De bewonersplatforms zijn onafhankelijk en zelf verantwoordelijk voor
de organisatie van de bewonersplatforms.
• De bewonersplatforms streven geen politieke doelstellingen na.
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De bewonersplatforms streven ernaar de participatie van bewoners in
het kader van het wijkgericht werken te stimuleren.
De bewonersplatforms spreken niet namens de bewoners van de wijk,
maar hebben een antennefunctie in de wijk. Zij fungeren als ontvanger
en zender van signalen die relevant zijn op het gebied van
wijkontwikkeling.
Gemeente en bewonersplatforms streven samen naar het stimuleren
van bewonersparticipatie in het kader van wijkontwikkeling. Daarbij kan
gebruik worden gemaakt van de expertise en deskundigheid van de
bewonersplatforms. Het gaat daarbij om de communicatie met
burgers, het bespreekbaar maken van signalen uit de wijk in het
wijkplatform en het bevragen door een bewonersplatform van burgers
over plannen op het gebied van wijkontwikkeling. Per onderwerp
kunnen gemeente en bewonersplatforms nadere afspraken maken
over de rol van het bewonersplatform.
De bewonersplatforms stellen ieder een statuut of huishoudelijk
reglement op. Hierin wordt onder meer vastgelegd dat leden die na 24
april 2007 toetreden tot de bewonersplatforms niet als wethouder,
raadslid of burgercommissielid actief mogen zijn in de gemeente
Kerkrade.
Een half jaar na ondertekening van deze samenwerkingsovereenkomst
worden deze statuten / huishoudelijke reglementen door gemeente en
bewonersplatforms gezamenlijk geëvalueerd.
De bewonersplatforms zijn vaste gesprekspartners voor de gemeente
Kerkrade in het wijkgericht werken en kunnen de gemeente gevraagd
en ongevraagd over het wijkgericht werken adviseren.

Personele ondersteuning bewonersplatforms
• De bewonersplatforms ontvangen professionele ondersteuning bij hun
werkzaamheden door de gemeente. De verdeling van de totale
capaciteit van de ondersteuning over de bewonersplatforms wordt
jaarlijks in overleg tussen gemeente en bewonersplatforms afgesproken
en kan, indien de praktijk daartoe aanleiding geeft, tussentijds per wijk
worden bijgesteld.
Financiële ondersteuning bewonersplatforms
• Ieder bewonersplatform ontvangt van de gemeente jaarlijks € 2.000,als vergoeding voor te maken kosten.
• Ieder bewonersplatform stelt jaarlijks een begroting op en legt jaarlijks
schriftelijk verantwoording voor de daadwerkelijk gemaakte kosten af
aan de gemeente.
• De vergoeding voor het daaropvolgende jaar wordt door de
gemeente verstrekt na schriftelijke goedkeuring van de bestedingen in
het voorafgaande jaar.
Overleg en communicatie
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Tweemaal per jaar zal over de samenwerking, zoals in deze
overeenkomst vastgelegd, een overleg plaatsvinden tussen de
voorzitters van de bewonersplatforms gezamenlijk en de stedelijk
coördinator wijkontwikkeling.
Op verzoek van de bewonersplatforms kunnen thematische informatiebijeenkomsten in de wijkplaforms plaatsvinden over relevante stedelijke
ontwikkelingen, bijvoorbeeld op het gebied van wonen, wonen-welzijnzorg, milieu, sociale wijkteams, economie en werken, etcetera.
In overleg tussen bewonersplatform, wijkwethouder en wijkmanager
wordt jaarlijks afgesproken hoe ten aanzien van belangrijke zaken op
het gebied van wijkontwikkeling wordt samengewerkt.
Op verzoek van een bewonersplatform woont de betreffende
wijkmanager een bijeenkomst van het bewonersplatform (al dan niet
gedeeltelijk) bij.
De Gemeente betrekt de bewonersplatforms bij het voorbereiden en
uitvoeren van de buurtschouwen.

Wijkplatforms
• De gemeente draagt zorg voor de organisatie van 4
wijkplatformbijeenkomsten per wijk per jaar.
• De wijkplatforms worden voorgezeten door de betreffende
wijkwethouder of zijn plaatsvervanger.
• De bewonersplatforms vaardigen 3 leden af als lid van het wijkplatform.
• De gemeente is verantwoordelijk voor tijdige voorbereiding en nazorg
van de wijkplatformbijeenkomsten.
• De gemeente draagt zorg voor tijdige verzending van de agenda en
stukken aan de leden van de bewonersplatforms die lid zijn van het
betreffende wijkplatform.
• De gemeente draagt zorg voor de verslaglegging van de
bijeenkomsten van de wijkplatforms.
• Op verzoek van een bewonersplatform vindt ten behoeve van de
voorbereiding van de wijkplatformvergadering overleg plaats tussen
wijkmanager en bewonersplatform.
Kerkrade, 24 april 2007
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