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Samenwerkingsovereenkomst tussen Wijkplatforms en
Gemeente Nieuwegein
Ondergetekenden;
1.
de Gemeente Nieuwegein, vertegenwoordigd door wethouder H. Reusch
hierna te noemen “de gemeente”,
2.

mevrouw J. Lubberding
de heer K. Hulzsebos
de heer G. Olthuis
de heer E. Temminck
de heer F. van de Siepkamp
de heer R. Hansen
de heer A. Houwer
de heer R. Kwant
de heer H. Hamberg
mevrouw E. Zonneveld-van Olm

namens wijkplatform Zuilenstein/Huis de Geer/Blokh..
namens Stichting wijkoverleg Galecop
namens wijkplatform Batau-Zuid
namens wijkplatform Jutphaas/Wijkersloot
namens wijkplatform Centrum/Merwestein
namens wijknetwerk Batau-Noord
namens wijkplatform Doorslag
namens wijkplatform Vreeswijk
namens wijkplatform (Hoog)Zandveld/Lekboulevard
namens Stichting Wijknetwerk Fokkesteeg

hierna te noemen “de wijkplatforms”
overwegende dat,
“Los van de wettelijke inspraaktrajecten de wijkplatforms een belangrijke rol vervullen bij de
totstandkoming van plannen die betrekking hebben op de woon- en leefomgeving en bij het mobiliseren
van de betrokkenheid en zelfwerkzaamheid van de bewoners”
komen het volgende overeen:

Van de kant van de gemeente:
1. De gemeente informeert het wijkplatform in een vroeg stadium mondeling en/of schriftelijk over de
gemeentelijke plannen en nota’s die de woon – en leefomgeving van de bewoners kunnen
beïnvloeden, alsmede overige voor de wijk relevante informatie waarover zij de beschikking heeft.
2. De gemeente verschaft het wijkplatform doelgerichte informatie ruim voordat bestuurlijke
besluitvorming plaatsvindt, maakt duidelijk hoe de inspraak – en besluitvormingsprocedures
geregeld zijn en geeft aan welke rol het wijkplatform daarin kan spelen en op welk moment.
Wanneer een schriftelijk stuk wordt uitgereikt, geeft de gemeente aan wat de status van het stuk is.
En in geval van een gevraagd advies, binnen welke termijn dit advies moet worden ingediend. Dit
alles met inachtneming van de wettelijke termijnen zoals beschreven in de inspraakverordening.
3. De gemeente zorgt ervoor dat de wijkplatforms jaarlijks een overzicht ontvangen van de plannen en
projecten die uitgevoerd gaan worden gedurende het jaar.
4. De gemeente draagt er zorg voor dat gemaakte afspraken met de wijkplatforms nagekomen
worden. De gemeente draagt er zorg voor dat vergaderingen van de wijkplatforms worden
bijgewoond door een gemeentelijke vertegenwoordiger. In principe zijn dit de wijkmanager en de
wijkwethouder. Tevens zorgt de gemeente ervoor dat ambtenaren op de hoogte zijn van de
samenwerkingsovereenkomst.
5. De wethouder, belast met de portefeuille ‘’Wijkgericht Samenwerken’’, is namens de gemeente
eindverantwoordelijke voor de kwaliteit van de communicatie met de wijkplatforms en kan hierop
zo nodig worden aangesproken.
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Van de kant van de wijkplatforms
6. Het wijkplatform spant zich in om de participatie van bewoners bij de wijkaanpak zoveel mogelijk te
stimuleren en te bevorderen. Het wijkplatform zorgt voor een goede verslaglegging van de eigen
vergaderingen en koppelt informatie terug naar de achterban, zijnde de bewoners die in de wijk
woonachtig zijn.
7. Het wijkplatform zal opvattingen en wensen van wijkbewoners verzamelen en als advies doorgeven
aan de gemeente en derden. Zo nodig houdt het een achterbanraadpleging.
8. Het wijkplatform geeft zowel gevraagd als ongevraagd advies.
9. Het wijkplatform streeft naar representativiteit van de vertegenwoordigers in het platform
10. Het wijkplatform zorgt ervoor dat de leden op de hoogte zijn van de samenwerkingsovereenkomst.
11. De wijkplatforms gaan op een zorgvuldige manier om met conceptversies van gemeentelijke
stukken. Als het gaat om vertrouwelijke informatie zal dat door de gemeente worden aangegeven.
Wijkplatforms respecteren deze vertrouwelijke informatie en stellen dergelijke versies niet zonder
medeweten van de gemeente aan derden ter beschikking.

Wijkplatformbudgetten
Sinds 1996 bestaat het wijkplatformbudget in Nieuwegein. Dit budget is een subsidie die ieder
wijkplatform krijgt van de gemeente en van de drie woningcorporaties Mitros, Jutphaas wonen en
Portaal. De hoogte van het budget hangt af van het aantal inwoners en aantal huurwoningen in de wijk.
Dit budget is bedoeld om de leefbaarheid en de sociale samenhang in de wijken te vergroten. Alle
inwoners kunnen bij het wijkplatform in hun wijk een aanvraag indienen om gebruik te maken van dit
budget.
De wijkplatforms beslissen zelf hoe zij invulling geven aan de besteding van hun wijkplatformbudget.
De wijkplatforms houden bij waaraan het budget wordt besteed en overleggen jaarlijks achteraf een
overzicht aan de gemeente waarin de besteding van de gelden wordt weergegeven. Afhankelijk van de
gekozen rechtsvorm wordt het wijkplatformbudget aan het wijkplatform of in financieel beheer aan de
SWN ten behoeve van de wijkplatforms, conform de algemene subsidieverordening verstrekt.
Het wijkplatformbudget wordt door de gemeente aangevuld met een budget voor communicatie en
facilitaire zaken.
Het wijkplatformbudget mag maximaal één jaar worden meegenomen. Daarna vervalt de subsidie over
het jaar daarvoor en dient teruggestort te worden, tenzij het wijkplatform schriftelijke motivatie geeft
waarom deze subsidie benodigd is voor het volgende jaar.

Duur samenwerkingsovereenkomst
Deze samenwerkingsovereenkomst gaat in op 1 juni 2010. Eens in de drie jaar zal er een evaluatie
plaatsvinden. De samenwerkingsovereenkomst kan gewijzigd worden indien de gemeente en
gezamenlijke wijkplatforms daarmee instemmen.

Geschillen
Geschillen over de naleving van deze samenwerkingsovereenkomst kunnen worden voorgelegd aan de
klachtencoördinator van de gemeente Nieuwegein. De klachtencoördinator is het centrale
aanspreekpunt voor de behandeling van klachten en bewaakt de voortgang van de klachtprocedure.
Zie verder de Klachtenregeling Nieuwegein.
De termijn voor de afhandeling van een klacht is wettelijk geregeld en bedraagt zes weken. Deze
termijn kan wettelijk met vier weken worden verdaagd. De klachtenregeling is te vinden op
Samenwerkingsovereenkomst wijkplatforms & gemeente, zoals ondertekend op 715 december 2010

3

www.nieuwegein.nl.

Ondertekening
Aldus ondertekend te Nieuwegein op 715 december 2010.
College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Nieuwegein:
vertegenwoordigd door wethouder de heer Reusch
handtekening:

Stichting Wijkoverleg Galecop
vertegenwoordigd door de heer K. Hulzsebos

Wijkplatform Batau Zuid
vertegenwoordigd door de heer G. Olthuis

handtekening

handtekening

Wijkplatform Jutphaas / Wijkersloot
vertegenwoordigd door de heer E. Temminck
handtekening

Wijkplatform Centrum/Merwestein
vertegenwoordigd door de heer F. van de
Siepkamp
handtekening

Wijknetwerk Batau Noord
vertegenwoordigd door de heer R. Hansen

Wijkplatform Zuilenstein/Huis de Geer/ Blokhoeve
vertegenwoordigd door mevrouw J. Lubberding

handtekening
handtekening

Wijkplatform Doorslag
vertegenwoordigd door de heer A. Houwer

Wijkplatform Vreeswijk,
vertegenwoordigd door de heer R. Kwant
handtekening

handtekening

Wijkplatform (Hoog)Zandveld/Lekboulevard
vertegenwoordigd door de heer H. Hamberg

Stichting Wijknetwerk Fokkesteeg
vertegenwoordigd door mevrouw E. Zonneveld-van
Olm

handtekening
handtekening
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