Convenant tussen de wijkraden en het college van burgemeester en wethouders
In dit convenant worden de volgende wederzijdse afspraken tussen wijkraden en het college van
burgemeester en wethouders van utrecht vastgelegd:
1a. Wijkraden verbinden zich als groep van
actieve betrokkenen uit de wijk tot het
adviseren van het college.

1b. College verbindt zich, zo vroeg mogelijk, de
Wijkraden te betrekken in beleidsvoorbereiding.
Hiertoe zal het jaarlijks, per onderwerp, per wijk
afspraken maken, over de te behandelen
onderwerpen.
2a. Wijkraden zullen, waar mogelijk, de door 2b. Het College zal bij de door haar gevraagde
het College gevraagde adviezen geven en zo adviezen kenbaar maken wat door haar beoogde
nodig de ongevraagde adviezen.
grenzen zijn van het advies.
Een niet gegeven advies geldt niet als een
Het College zal ontvangen adviezen tijdig voorzien
instemmend advies.
van een heldere reactie met een positieve insteek.
Het College zal de adviezen overnemen tenzij deze
strijdig zijn met budgettaire beperkingen, stedelijkof bovenstedelijk beleid of andere belangen.
3a. Wijkraden leggen verantwoording af over 3b. Het College faciliteert deze
hun wijkgericht werken middels ‘eigen’
informatievoorziening van de wijkraden en legt
informatievoorziening aan zo veel mogelijk
verantwoording af over hun wijkgericht werken aan
bewoners belanghebbenden.
de gemeenteraad en stelt de wijkraden in de
gelegenheid de gemeenteraad hiertoe te
informeren.
De wijkwethouder zal regelmatig, op verzoek,
verslag doen van zijn/haar wijkgericht werken in de
wijkraad.
4a. Wijkraden vormen de ogen en oren van
4b. Het College faciliteert deze meningsvorming
de wijk middels hun individuele en collectieve door tijdig de gevraagde informatie te leveren en
netwerk en middels het houden van minimaal voldoende middelen en bestuursinformatie voor
één wijkraadpleging per jaar.
waardevolle resultaten van de wijkraadpleging.
5a. Wijkraden zorgen voor een goed
5b. Het College faciliteert de wijkraden met
functioneren van de wijkraad als afspiegeling voldoende middelen en ondersteuning door de
van de wijk en stellen hiertoe een
wijkbureaus. Het College zal de wijkraden actief
huishoudelijk reglement op en beslissen over ondersteunen bij de samenstelling van de wijkraad
het ‘aannemen’ van kandidaat-leden.
als afspiegeling van de wijk
Wijkraden stellen een begroting op en
verantwoorden hun uitgaven.
Ondertekend op 20 juni 2005 namens het college door wethouder Toon Gispen (wijkgericht werken en
bestuurlijke vernieuwing) en de voorzitters van de Utrechtse wijkraden:

