
Cluster Wijken van het WMO-platform 

p/a Hoendiep 95 

Groningen. 

Betreft: Functioneren van het Convenant Wijkraden – Gemeente Groningen. 

Groningen, 3 mei 2015. 

Geachte Wijkraad-besturen, 

De afgelopen maanden heeft het Cluster Wijken meerdere signalen ontvangen over het mogelijk 

steeds minder correct nakomen door meerdere gemeentelijke instanties van het Convenant 

Wijkraden – gemeente Groningen. 

Zoals jullie uiteraard weten, is het Convenant in 2008 afgesloten tussen alle toenmalige 40 wijkraden 

(Bewonersorganisaties) en het gemeentebestuur. Voor de gemeente was burgemeester Wallage de 

ondertekenaar. Het Convenant is daarna ook door de gemeenteraad vastgesteld. Het Convenant 

bevat een aantal zware wederzijdse inspanningsverplichtingen tussen Wijkraden  

(Bewonersorganisaties) en de  gemeente. Zo is bijvoorbeeld de gemeente verplicht om in een zeer 

vroegtijdig stadium wijkraden op de hoogte te stellen van gemeentelijke activiteiten en/of 

gemeentelijke beleidsvoornemens in een concrete wijk. (Dit kan betrekking hebben op bv. 

bomenkap, straat- en rioleringswerkzaamheden, verkeersmaatregelen, vaststellen en wijzigen 

bestemmingsplannen, maatregelen in de sociale sfeer zoals aanstelling van een sociaal team enz. 

enz.) Tevens is daarbij bepaald, dat de gemeente de wijkraad en/of betrokken bewoners in een zo 

vroeg mogelijk stadium moet betrekken bij de plannenmakerij. (Hiernaast heeft de wijkraad de 

verplichting meningen op te halen in de wijk en de wijkbewoners zo goed mogelijk te informeren). 

Het Convenant is in 2011 nog eenmaal geëvalueerd door het Cluster Wijken van het WMO-platform 

in nauwe samenwerking met de Stadsdeel coördinatie en een groot aantal wijkraden met een 

afsluitende bijeenkomst in de Oosterpoort. De conclusie was toen nog, dat het Convenant redelijk 

functioneerde, echter niet overal binnen de gemeente “”tussen de oren”’ zat en enkele vervelende 

hiaten bevatte. Met de aanbevelingen op dit punt heeft de gemeente echter al niets meer gedaan. 

Zoals gezegd, er komen nu signalen, dat de naleving van het hele Convenant zeer te wensen over 

gaat laten. Daarom wil het Cluster Wijken van het WMO-platform graag van jullie zo concreet 

mogelijk, met liefst duidelijke voorbeelden, horen, hoe het staat met het nakomen van het 

Convenant in het afgelopen anderhalf jaar. De bevindingen willen we verzamelen en in het geval een 

verontrustende ontwikkeling blijkt, via het WMO-platform bespreken met de Stadsdeel coördinatie 

en mogelijk het College van B.& W. Het zal duidelijk zijn, dat het Cluster Wijken, vooral op basis van 

het huidige Collegeprogramma, dat participatie en tijdig betrekken van burgers centraal stelt, blijft 

hechten aan een correct uitgevoerde Convenant. Jullie reactie ontvangen we graag voor 3 juni 2015. 

Liefst per E-mail versturen aan het nu gebruikte verzend-adres. 

Alvast bedankt, met vriendelijke groeten, 

Derk Jaap Bessem (cluster coördinator, bestuurslid WMO-platform). 


