
Penningmeestersavond 
wijkraden Haarlem 14 oktober 2009

Vergadering onder leiding van Menno Evers, (stadsdeelmanager van de wijkraden van 
Schalkwijk) en Nico Kluwen (Concerncontrol gemeente haarlem)

Hierbij mijn eigen notulen:
 
De opkomst was groot; meer dan 20 penningmeesters waren aanwezig.

Er is op de avond toelichting gegeven over de verschillende budgetten.
- Wijkraadbudgetten
- Bewonersondersteuningsgelden (onderverdeeld in algemeen en fysiek)
- Vouchers
- Leefbaarheidsbudget

De laatste twee zijn niet behandeld omdat die buiten wijkraden om kunnen worden 
aangevraagd.

Het wijkraadbudget is het budget dat we al kennen; we betalen daarvan het krantje, de 
huur van de Tulp en alle activiteiten. Van dit budget zijn we verplicht van te voren een 
begroting op te geven en na een jaar verantwoording af te leggen.

De bewonersondersteuningsgelden zijn nieuw en worden per wijk toebedeeld met een 
bepaalde sleutel; elke wijk krijgt een standaardbedrag + een bedrag afhankelijk van het 
aantal fysieke projecten dat in (of om) je wijk plaats vindt.

Wij hebben van te voren een paar vragen verzameld. Hier de vragen en antwoorden:

- Mogen we van de bewonersondersteuningsgelden alleen 'kennis' inhuren?
Het antwoord is ja. Het doel van de bewonersondersteuningsgelden is: om wijkraden als 
gelijkwaardig gesprekspartner met de gemeente aan tafel te krijgen. Hiervoor kan 
wijkraad deskundigen inhuren.

- Doordat we geen BTW hoeven rekenen voor welzijnswerk wordt de suggestie 
gewekt dat we die alleen mogen inhuren, is dat zo? 
Het antwoord is neen. Je mag ook commerciële instanties inhuren maar die moeten dan 
wel precies de expertise hebben op het vakgebied waarvoor je ze wilt inhuren  Dat wil 
zeggen: het moet een branche specifiek bedrijf zijn waarvoor je deskundigen wil inhuren.

Nu mijn overige aantekeningen, met dank aan alle vragen die overige penningmeesters 
stelden, en met dank aan antwoorden van Menno Evers maar ook veel antwoorden van 
andere penningmeesters:

-Waarom gaan de gelden van vouchers en leefbaarheidsbudgetten niet gewoon 



via de wijkraden?
Omdat dat geld van het rijk komt, en de andere via de gemeente, daarom is dat 
gescheiden.

- Wat is het verschil tussen budget bewonersondersteuning en fysieke projecten?
Bedoeling van bewonersondersteuning is zelf cursussen doen waar kennis ontbreekt en 
inhuur van welzijnswerk lees algemene begeleiding. Hier zitten wel grenzen aan. 
Fysiek gaat over de plannen in je wijk waar je deskundigen voor kunt inhuren.

- Hoe mag je het budget verdelen over al die fysieke projecten?
Daar zijn wijkraden vrij in. In principe mag je al het geld van fysieke projecten inzetten 
voor inhuur deskundigen van slechts 1 fysiek project

Algemene klacht: het budget is te laag. Met inhuur van commerciële bedrijven a 100 euro 
per uur ben je er erg snel doorheen.

Verandervoorstellen: er zijn wijkraden die in januari krap bij kas zitten, voorstel is 
gedaan om met voorschotten te gaan werken zodat we in januari al geld krijgen zonder 
dat we een begroting voor wijkraadbudget ingediend hebben (wat eind Maart pas is). 
Wordt meegenomen gemeente vertrouwd de wijkraden.

Hoe maak je een begroting wijkraadbudget? 
Dit is per wijkraad niet zo verschillend, je moet voldoen aan het invulformulier. Natte 
vingerwerk, op basis van ervaring, of wordt in de jaarvergadering gepresenteerd en is 
daarmee goedgekeurd door bewoners. Opmerking van Menno: Wijkraden zijn 
autonoom, begrotingen worden toch eerst goedgekeurd door gemeente voordat je het 
geld krijgt en je hebt het geld pas echt na de afhandeling van je verantwoording. 

Wat gebeurt er dan als die verantwoording niet wordt goedgekeurd? 
Dan krijg je het jaar daarop minder geld.

Wijkraadbudget: Wat kun je doen met sponsorgelden zoals advertenties in de 
wijkkrant, wij moeten de inkomsten op de eindverantwoording aftrekken van de 
kosten van wijkkrant dus waarom zou je hier moeite voor doen, we halen nu 
sponsorgeld binnen maar moeten dat afdragen aan de gemeente? 
Nee dat is niet zo; je moet zorgen dat je het advertentiegeld uit geeft aan activiteiten. Je 
krijgt een X bedrag van gemeente en een Y bedrag haal je binnen aan advertenties dan 
zorg je dat je X+Y uitgeeft en hoef je niets terug te geven aan de gemeente.

Waarom krijgen sommige wijkraden zoveel meer dan anderen? 
Dit heeft te maken met hoge huurkosten voor sommige wijkraden. Gaat volgend jaar 
besproken worden door B&W, gaat ook gesproken worden over eventuele fusies van 
kleinere wijken (Haarlem-Noord)

Criteria bewonersondersteuningsgelden worden als erg strikt ervaren. 
De gemeente is nu bezig met een proef in Schalkwijk om dit heel vrij te laten aan 



wijkraad en dit gaat goed. Er gaat een boekje komen met daarin alle bedrijven die je kunt 
inhuren voor bepaalde kennis. 
Voorbeelden besteding BWO fysieke projecten:
Gemeente wil sloot maken in Schalkwijk. Wijkraad heeft expertise ingehuurd van TU 
Delft en TNO om rapport van gemeente te toetsen; kwam uit dat muggenoverlast niet 
was meegenomen.
Leidsebuurt: inhuur van een bestemmingsplan-deskundige: Bleek dat gemeente 
wettelijke normen (goothoogtes) had overschreden. Gevoel is hier wel dat uit dit budget 
het werk van de gemeente zelf wordt overgedaan; penningmeester beklaagt zich dat het 
geld nu op is voor andere onderzoeken.
Tip: Ga geen uren-afspraken na, maar doe alleen opdrachten op basis van fixed 
price.

Kan budget gebruikt worden voor inhuur juristen?
Neen, dat is niet toegestaan. Daarom zullen aanvragen voor projecten die reeds afgerond 
zijn niet gehonoreerd worden. Altijd vooraf toestemming vragen aan stadsdeelmanager.

Wat kun je doen als je het niet eens bent met antwoord van stadsdeelmanager?
Je kunt dan naar college van B&W.

Een penningmeester vraagt om een boekhoudpakket om alles bij te houden want komt 
er met 28 kolommen niet uit. Krijgt geen bijval van andere penningmeesters; je moet het 
simpel houden. Excel moet genoeg zijn.

Vergadering komt op zijn einde.
Penningmeesters geven aan het een zeer nuttige avond te hebben gevonden; er zijn ook 
veel ervaringen uitgewisseld. Wens om vervolg aan vergadering te geven ergens volgend 
jaar. Menno gaat dit inplannen als het boekje met voorbeelden er is. Verwachting is dat 
boekje volgend jaar klaar is.

Niet besproken op vergadering (lees tijdens de borrel) deze vragen:

- Wat is de reden dat er in de beschikking staat dat we eerst toestemming moeten 
hebben van de stadsdeelmanager?
De reden werd tijdens de vergadering duidelijk: er is nu al een wijkraad die geld 
uitgegeven heeft wat ze niet vergoed krijgen, er was namelijk geen toestemming gevraagd 
voor die uitgave aan de stadsdeelmanager.

- Wijkraadbudgetten: bestaan de presentiegelden nog?
Het antwoord is neen. De presentiegelden zijn in 2005 afgeschaft. Al het wijkraadswerk 
is vrijwilligerswerk.

- Is wijkraad enige die bepaalt waar bewonersondersteuning aan wordt 
uitgegeven?
Neen. Voorbeeld: in het centrum heeft de gemeente een nieuwe garage gepland, wijkraad 
maakte geen bezwaar: ziet er juist een oplossing in voor parkeerproblematiek. Bepaalde 



bewoners willen het budget aanspreken voor een expertise onderzoek om 
(verkeers)nadelen te laten onderzoeken. Wijkraad moest toen toch gelden uit 
bewonersondersteuning (fysieke/ruimtelijke plannen) beschikbaar stellen aan deze 
bewoners die tegen die garage waren.

Vriendelijke groet,
Melle Koning
Penningmeester wijkraad Rozenprieel
opgemaakt 4 november 2009.


