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INLEIDlNC

In RotÈèrda.n ls meer dan lo andere steden een r,Íjkbewustzijn" onti{ikke1d.

Dit vindt wellicht mede zijn oorzaak in de wijze waarop de stad sinds de

opbloei van haven en lndustrie ln de L9e eeuu ls gegroeld.

In plaat8 van de geleldeltjke groel van steeds een nleuwe "schl1" rondoD

de oorspro[kelijke stadskern, zijn er in de oÉring€nde polders ln 6ne1

terpo nogal los van elkaar staande soonwijken oeergezet, die onderling
\rerden gescheiden door I,aterlopen, dljken, havenB en 6poorlijnen. VeeI

{rijken vinden hun oorsprong bulten de geneente RoÈterdao, en zijn daaraan

pas later door annexatÍe toegevoegd.

Vooral na 1945 is ook het geneeÍrtelijke beleld steeds Beer ultgegaao van

de btnnen het stadsgebled bestaande verscheidenheid en de erkenning van

het afzonderlijke karakter van de verschillende !,1Jken, Íat 1n de

voomalige randgemeenten en ln d€ nieuwbouï tjken leidde tot de instelling
van irllkraden. A1s gevolS daarvan ls het bij het ontoikkelen van lnspraak-
tdodellen vooral ultgegaan van inspraak per wijk (terrttorlaal) en nlet per

beleidsterrei[ (functioneel). De Íllken voEnen al van oudsher voor het

Gemeentebestuur een vast klankbord biJ het ontwtkkelen van verschillende
onderdelen van beleid.
Ook voor de wijkbevoners vormen de sljken een nln of Eeer herkenbaar

beleldskader. Of het Íu gaat om s t adsverrleuwl ng, §elzijnsbeleid, verkeers-
maatregelen of openbaar groen, wijkbeÍ.,oners en hun organlsaties spelen een

actieve ro1 bij de verbeterlng en lnstaÍdhoudlng van het rÀ,oon- en leef-
k11oaat.

Deze organlsatles hebben een zekere structuur nodig oin effectlef te kunnen

zijn. HeÈ blilkt dat de Rotterdaose beronersorganlsatles rond de verschll-
lendeproblenen die zich tn hun wljk voordoen elgen organlsatievonnen
hebben gekozen. Door de lnzet van de actieve lrilkberdoners sorden telkens



weer oplosslngen voor de bestaande (organlsatte)vraagstukken gevoÍden.

Bewonersorganisatles zijn a1s het ware het bezit van de beironers zé1f.
Deze voro van zelforganlsatle betekenr, dat er van wllk tot $1lk
verschlllende organlsatlemodellen ror ontÍ1kkel1ng zijn of sorden
g€bracht.

Berdonersorganisaties kunnen daarin onnogelljk van bovenaf geregleoenteerd
!@rden. I{et karakter van deze orgaÍrlsatles ts dat de bewoners zelf rond

concrete actiedoelen zelf een organlsatle opzetten en evertueel rleer
veranderer. Toch hebbèn vele bewonersorganlsatles lnmiddels een

lange geschlèden1s.

Deze coÍtlrultelt 1s lulst door de lnzet van strijdbare be§oners
gegarandeerd 8ebleven.
ln deze nota hebben w1j geprobeerd de specifieke ontwikkeltng van de

RotterdaEse berdonersorganlsaties te schetsen en de bestuurlijke
randvooroaarden aan te geven.

Het ls de opvatting van her gemeentebestuur dat levende bewoners-

organleatles een essentiÈe1 onderdeel van het beleidsprocès vohen.
Grondslag voor deze opvattlng ls de ,aardertng voor het neÈen en het dragen
van verantrroordelljkheld btj heÈ streven 06 te konen tot verbetertng van

het í,oon- en leefklinaat,

Wtj wil1en daarom ook zeker [iet al1een sttlstaan b1j lnspraak en ov€rleg
naar onderzoeken hoe de berdonersparticipatle verder kan worden verbeterd

onze doelstelllÍB is de groel van

- de zelforganisatle te bevorderen en

- daar Í0lddelen voor beschikbaar te houden.
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Àan de lnstelling van de i{tjkorganen glrg een langduríge discussle
vooraf over de vraag eraar bij de lnspraak op uijknlveau de nadruk
zou ooeten 1Íggen: op de lnbreoS vanutt de polltleke parttlen oÍ op

d1e vanutt het wtjkgebonden verenigtngsleven eÍ de welzljns-
organisaties. Ondertussefl ontstoÍd€n er reeds benonerslnltlatievetr
op Í1et-partijpolltleke gror}dslag, 1n de vorn van akrlegroepen, De

lnstelltng van wtlkorganen berusrte derhalve op eeÀ coropronts,
{raarbll zowel l[odellen llogeltjk lraren dl€ dlchr Èe8en de wllkraaten-
oude-stÍjl aan lagen als modelleÀ die daarvan ln sterke nare zouden

afirijken.
Indlen achteraf wordr geprobeerd vast te stellen uelke varianten
onder de {rljkorganen in de afgelopen vljfÈien laar ztjn voorgekonen,
ts het mogelljk om vler nodellen te onderschelden. Dtr zlJn geen
rodellelr dle gedurende deze hele perlode en op grond van een doel-
gerichtè keuze naast elkaar hebben bestaan. E,: hebben zich allerlel
tljdelljke ttrssènvomren voorgedaan op romenren Eaarop 1n een wijk een
keuze nog onbesllst vas. In de roop van de rljd zrjn veel wijkorganen
overgegaan van het ene nodel op een ander. Btj deze ont\rlkkeling
speelde ook her besraan van het wtlkopbouwwerk een rol.
D1t werk liEarvan aanvankelljk verondersCeld uerd dat her een

tijdelljk kar:akrer zou hebben ( opbouv ln de ztn van her aanleren
van groepsvornlng en organisatie aan de beEoners) kreeg in de loop
van de tljd het karakrer van een blijvende beroepsaarlge onder-
steuning van de wi jkorganen, Indien een uljkorAaan door mentogs_

verschillen of gebrek aan kader drelgt in te stortet, neeÍ0t ale

opbouowerker -a1leen a1 vanulr de b€hoefte aan een verantiroordings-
kader voor zijn of haar actlvltelten- het inirtattef rot een nleure
start met (grotendeels) andere nenseo en een andere structuur:. Her
opbouuserk heeft derhalve zorel op de conrinuïteit als op de overaang
van het ene naar het andere oodel grote invloed. In ale volgenale
paragrafeo zu11en achtereenvolgens de eerder genoeDate vler moalellen
worden beschreven.

III. VIER MODELI,EN VAN WIJKORGÀNEN.
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(1).Het polltleke model

In de begtnlaren $erd een nadrukkeltjke betrokkenheld van vertegen-

íoordlgers vaÍ de polltieke partljen op uijknlveau btj het lrerk van

de I,lJkorganen verondersteld. Op 28 naart 1968 heeft de gemeenteraad

de toen al 20 laar a1s advlesorganen bestaande stjkraden-oude-stlJ1
en de ult het "vrlje ÍÍlktnltlatief" voort te l(omen wlJkorgane[ ln
princlpe aan elkaar gelljkgestefd, rsaarblj ervan rrerd ultgegaan dat

de politieke parttjen daartn nadrukkeltjk betrokken zouden zljn,
eventueel door rtddel van eèÍr sectle bestuurltjke zakeo. In de

praktilk 1s deze betrokkenheld altijd gerlng of zelfs afsezlg
geweest, zowel oodat de partljen zelf hieraan geen prlorlteit
roekenden a1s oodat de andere btl het lrtlkor:gaan betrokkenen degenen

dle uttslultend of voornaneliJk optraden als partllvertegeowoordlgers
beschousden a1s vreef,den, cootroleurs nanens bultenstaanders of als
Írutteloze deepraters. Dlt verhlnderde ulteraard nlet dat 1rldlviduele

leden vao polltieke partllen zonder verpllchtlng toÈ verantuoordlng

aan en ruggespraak Eet hun partij In het werk van de wljkorgaoen
betrokken waren en zljn. Het praten over partljpoltttek ls echter f,in
of meer taboe o6dat men daarvar onnodlge verdeeldheid binnen de lrijk
vreest. Al1eelr het toenmallge rdljkorgaan Centrun-Noord vomde een

ultzondeÈlng door tn fette het nodel vao de Írijkraden-oude-st ljl te
volgen. Dit rcdel heeft daar -op verzoek van het \r'lj ko rgaan- ge1e1d

toÈ onzettlng van dlt wljkorgaan in een rechtstreeks verkozeo

uijkraad-nieuse-stljl en vervolgens tn een deelgeneente.

Het irlspraaknodel (2),
In dtt ltrodel glng het er evenals 1n het polltleke l[odel oí0 door

overleg er petltngen blnnen de \rijken standpunten beschlkbaar te
krljgen ten behoeve van het verder door de gemeente te oÍtÍrikkelen
beleld. Daarln paste €en lnbreng van sÈerk ulteenlopende visies en

belangen, eo het betrekkeÍr van neer beroners bij de ln8praak,onder

neer door het organlseren van soclaal-culturele actlvltelten. Op

grond vaÍr het eerder genoeEde raadsbeslult van 1968 en de tn het

verlengde daarvan door het college vastgestelde Rtchtlijnen
serd de vorolng van "voorloplge I'ljkcodttÉes" aangemoedigd, die later
1Ír aannerklÍg zouden kunneÍr konen voor een erkennlng door de

geneentetaad als'voorloplg wijkorgaan".



De aktle- eo belangengroep (3)

ln een grooÈ aantal !.ljken, {raar tot dan toe geen gebundelde

bewonerslnltlatleven besconden, 19 rondon de door de geneente 8èboden

facllltelten (lÍtforEatle over te voeren be1eld, uttnodlglngen tot het

leveren van lnspraak, kanÈoor- en vergadetruhte, ondersteunÍng door

adolnistratleve asslstentle, opbouÍ rerkr vergoedlng van

apparaatskosten) h de loop der jaren een utjkoreaaí ontstaan en iÍt
stand gebleven. Ir sonnlge Elnder hecht georganlseelde rÍljkorSanen

Irerd het bestaan een tlldlang onderbrokefl wegens gebrek aan

belangstelling of door onderllnge conÍ1lcten van de betrokkenen, maar

medè dank zlj het geÍneentelljke beleid kuafl daar na verloop van tijd
weer eeo voor de hele wijk Íre rkzaax0 orgaan tot stand. De taken vao

deze {ljkorganen k\ranen zowel Èot ultlng ln werkgroepen op

deelterrelnen als ln een veelheid van ontspannlngsactlviteiten. Door

sonolge beworers Íerden zulke organen als te gezaplg, te rleinig
strijdbaar en te veel coÍnpronlsgericht beschoulrd. Daaror0 slaagden

wilkorganen dle net deze kritlek geen rekenlng hlelden er nlet steeds

in oI[ spontaan ootstane buur takt iegroepen ln zich te lntegreren. Dit
Ímde1 wljkorganen ko men aantreffen ln de Élnder oude lrljken (var na

1900) tn de perlode voorafgaande aan de s tadsve rrleuwl ng . Deze trljken
!,orden thans gezamenlijk rel aangeduid a1s de "Èweede ring'.

Bij de besoners van de oudste en Eeest vervallen rdoonrllken rondon

het stadscentrun heerste in de jaren '60 grote onzekerheld over de

ÈoekomsÈ. De bevolklng voelde zlch collectief bedrelgd door het
verval van de wontngen en de plannen voor kaa1s1ag, Íaarbij de

terugkeer van de oonfunctle nlet gegarard€erd IlIas. Dit gold in het

bllzonder voor Het Oude llesten, i,aar het opdrlngen van kantoren en

unlvetslteltsgebouoen versacht werd, In deze wljken lraren reeds 1n

een eerder stadllf, zonder aaÍuroediglog en facllitelten van gemeerte-

l1jke ztjde bet,onersinltiatleven ootstaan. Daar leefde het verlangen
naar een hardere confrontarle met het Seneentelljke beleld erl een

strildbare belangenbehartiglng voor de bewoners, terlJljl soonlgen van

dergelljke actlvltelten op wljknlveau ('aan de basis") ook een

velde.gaande democratiseri[g vau de Í0aatschapplj a1s geheel

-14-



-15-

Zulke aktlegroepen korden alleeÍr tot stand koEen in rlJken \raar

voldoeÍde kader beachikbaar was @ zelfstandige bewonersgroepen te
dragen, o.a. door de aanllrezlgheld van een relatlef groot aantal
sÈudeflten. Anders daÍI bll de toee eerdergenoeEde rnodellefl -íaarvan
een kemerk was dat er nenae[ oet uiteenlopende belangeÍr en opvat-
tlngen btj betrokkeÍr earen- lag hler de nadruk op heÈ geza enlljke
belang, de geoeenachappelllke strijd en ultgewerkte doelstelltngen.
In feite I,as de aktle ln sterke nate gerlcht op het tot stand breogen

van oat ue tegenwoordlg stadsvernieuwlIIg noeden.

Deze aanpak werd veelal ook gestlx0uleerd vanult de tn deze wtjken

-Eede a1s gevolg van het actieve optreden van de bewoners- in ruioere
.,ate aansezlg buur:thulzen en ardere eelzljnsvoorzlenlngen. In de

praktÍjk ztjn dergeltjke wl jk-akt legroepe n ook zorder fomele
erkennlng door de gemeente behandeld als nijkorgaan (ltet oude Westen)

of hebben ziJ het oude wtjkorgaan dat furcrloneerde volgens Dodel

2 ultelndelijk overvleugeld of verdrongen en daarna erkennlng door
de gemeenteraad verkregeo (Mtddelland). Ook nlet-erkende organen

kunnen ln de praktijk beschlkkefl over een vergoeding van apparaats-
koaten en over adElnÍstratieve asslstentle.

Het stadsvernleuwinesmodel (4).
À1s de gemeente togrijp€nde veranderlngen binnen een wllk tot stand
probeert te breng€n, neent de behoefte van de beironers oo hun oening
te geven over het Seneentelljk beleld sterk toe, Dlt 1s het oeest
duidelljk het geval In de fase van actieve s r adsvernleu§ing. In d1t
proces groelÈ ook de behoefte van de betrokkerI dlensten cm geÍnfor-
[eerd te worden over de verlangens en bezsaren van de beuoners oo

daamee btj voorbaat de zekerheld te krtlgen dat de te nenen naat-
regelen kunnen steunen op een brede roate van aanvaardiÍE. Het tn
Rotterdao gehanteerde nodel van projectgroepen s radsvernleuÍd ng gaat

u1t van een vast saoenspel van ambtenare[ en bewoners, §aarblj de

bewonersvertegenEoordtgln8 een neerderhetd tn de projectgroep heeft.
Deze bewoner svert egenrroo rd lgl ng rrordt geleverd door het rijkorgaan,
dat als achterban optreedt. Deze aarpak Is zeer effectlef voor een

lÍt goede sameÍrspraak oet de be{oners soepel verlopend stadsver-
nleur.lngsproces, oaar heeft het karakter valr de wljkorganen rc1 sterk
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veranderd doordat;

- Er nu meer dan voorheen een ge eenschaPpelijk doel in de wijk
bestaat, uaarvoor gezallenlljk strijd kan íorden gevoerd, n1. zo

goed oogelljke roningelr Det een bllpassende wooooogeving tegen eeo

zo laag mogelljke huurprijs, alsfiede voor neer ÍrÍlLgerlchte

voorzlenlrSen.

- Er irordt ultgegaan van de noodzaak van het bestaan van één

organlsatle die de bewoners vafl de IJijk ln rneerderheid vertegen-

woordigt, ,aarbij het er 61nder dan voordlen toe doet of deze

organisatle door de getreenteraad ls erkend, hoe haar bestuur uordt

saoengesteld, hoe haar structuur ln elkaar 21È elr hoe haar stand-

purten tot stand kooen. In de artlkelen 14 en 15 van de Verordenlng

Organlsatiè Stadsvernleu$lng \rordt ultgegaan van het bestaan van

een uljkorgaan, dat een bindende voordracht doet voor de benoeming

van zijn vertege roordigers In de projectgroeP.

- De uijkorganen torden Senoodzaakt tot het Seven van een oordeel

over een veelheld van technlsche zaken, dle met oane bout kundige

kennls vereisen. OÍ ze daartoe io de gelegenheid te stellen en de

voor de bewoners blj verhuizing e.d. oPtredende probleoen op te
lossen zljn blj de §ljkorganen externe deskundlSen en soclale

begeleid€rs aangesteld, !.aardoor het aantal ter beechikllng van

het lrljkorgaan staaÍde beroepskrachten meer dar verdubbeld ls.

IV. BEROEPSMATTCE ONDERSTEUNING

Professlonallserlng.
IÍuniddels ls model 4 voor de wljkorganen oaatgevend gewordeo en ln
stèrke líate saÍoengesrnoltefl net nodel 3 (aktie- en belangengroep), oodat

de heroepskrachten 1n de nleuuere s tadsve rnleuwl ngswÍ j ke n thans otge-

veer dezelfde ro1 vervullen als voorheen de serl-vrijgestelde (bfjv.
studerende) bestuurders van de l{ljkorgaoen 1Íl de oudsÈe wÍJkerl. Binnen

vrijrdel elke bewolrersorganlsatle spelen beroepskrachten thans een

belangrijke ro1, a1 zijn de wlJkorganen met een voorgeschledenls a1s

oí0schreven ln het vorlge hoofdstuk onder 3 ln het algeoeen lnrerltlk
sterker en voor hrm contlnultelt nlnder afhankelijk van deze onder-

steunlÍg door een naar verhoudlng rulder aanbod van bekwaoe vrijwil-
ligers. Daarentegen kollt het 1n de l'lJker oet een voorgeschiedenis

zoals omschreveo 1n oodel 2 -dle vanouds naar verhoudlng zwakker rarer-
thans voor dat de constant actleve kerlr voornanelljk bestaat u1t door

de ge eente dtrect of tndlrect bezoldtgde beroepskrachten.
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De indruk bestaaÈ dat In navolglng van d€ projectgroepen, waarbinnen

bewooers en aÍnbtenaren sarenrrerken op voet van geltjkheid, ook birnen
veel beuonersorganisatles geen onderscheld meer Írordt geoaakt t,]ssen

vrtjotlllgers (opdrachtgevers) en beroepskrachten (uttvoerders),zodat
de beroepskrachten Eeebesllssen. Vanuit hlm rneestal hogere opleidings-
nlveau, lnformatievoorsprong en de mogelljkheld on er veel tljd aan te
besteden {rordt het dan vrijlrel onvetrrijdelljk dar zij vee1al heÈ

inltlatlef in handen nenen. Zij treden in feite, ook a1s dat fonrcel
nlet het geval Ís, op als vrijgesteld -II:Iar zeer toegewtjd- bestuur van

de beeonersorganisatle, dat {riBselende groepen beiToners om zlch heen

organlseert. Deze berdoners laten het lnltlattef eo de grote 1ljn over
aan de beroepskrachten eo beperken zlch oaast hun uitvoerende taken

grotendeels tot e€Ir controlerende Èaak, rdaarblj ulrslulrend uordr
besaakt of de beroepskrachten voldoende het bewonersbelang dlenen.
Nader onderzoek zou kunnen aa[tocen in hoeverre deze lndruk lulst ts.
Recente groe1.

De ondersteunlng van de wijkorganeo door beroepskrachten kan worden

onderBcheiden 1n een reeds lang bestaand vast deel (adrninlstraÈleve
asslstentie, opbouuuerk) en eer veel grorer deel dat 1s toegevoegd 1n

de fase van actieve stadsvernleuwlng. Voorafgaand aan de lnsreLtlng
van elke nleu!,/e prolectgroep stadsvernieurdlng zijn aan het daarbij
betrokken wijkorgaan atbeidsplaatsen voor extern deskundlgen (bouw-

kundige adviseurs) ter beschtkking gesteld,zodar de bewoners op voet
van gelijkheid kunneo overleggen oet geneentelijke deskundlgen en

altèrnatleve plannen kunnen onrwikkelen. Vervolgens zljn bij het op

gang konen van de voor de ver[ieuwlng van het sooingbesrand noodzake-

lijke verhulsbeweglng 60ciaal begelelders aangesteld. In de prakrljk
oaker de wijkorganen geen onderscheid tussen beroepskrachren voor
verschtllende afzonderltJke doel€1nden, maar voE0en deze heroeps-
krachten doorgaans tezaEen een op a1le werkÈerreinen inzetbaar Èeam. De

\,rtjkorganen beschouiren de ulrgebrelde bijstand a1s orurlsbaar en

duurzaaE. Van deze ultbreldlng ts besruurlijk tot nu roe ntet vasr-
gesteld of en 1n welke mate deze na de volroolïng van de acrteve
fase van stadsvernieurring een blijvend karakter zal kunnen krljgen.
Deze problematiek za1 oede aan de orde koEen tn het op de situatle na

de afbouo van de projectgroep stadsveroleuwlng in de l,1jk Delfshaven
gerichte deconcentratie deelprojecr 2.
Met betrekklng tot het beschlkbaarstellen van beroepskrachten ter
ondersteunlng van de I.Itjkorganen heeft ln het verlèden oelnlg coördt-
oatle plastsgevonden, IIr I983 1s gelnventarlseerd hoeveel personeels-
leden blj elk der afzonderlijke organen zljn gestatloneeral door resp.



Rechtsposltle.
De rechtsposltle eo de §1jze van aantdervlng van deze beroepskrachte[
_dle tezaoen als één beyonersondersteu[end tearÍ optreden- loopt sterk

_ In de sector 1.J1Jkaangelegenheden hebbe[ a1le betrokkenen stnds 1980

een aí0btel1jke status. Bij de uervlng bleken hiervoor tot nu toe
veelal actleve vrtj\rtlllgers uit de irilk ln aanEerklng re rrÍllen
konelr. Btj de selectle hebben lrijkorganen lnspraak, naar rdorden de

nofinale geÍleentelljke procedures gevo18d. Nu geen vrlje oervlng van

externe k€rdldaten ne€r nogelljk 1s, konen de vrljwilllgers nler
laoger in aanmerking oaar dienr 1n eerste lnstanrle een keuze plaars
te vinderl ult de daarvoor in aannerking komende te herplaatsen
ambtenareo. Hierdoor \rordt de lnvloed van de wijkoxganen kletner dan

hun l,ens is.
- IÍt de sector St adsve rnleul'lng konen zolrel anbtenaren (de íeeste

soclaal begeleiders) als arbeidscontractanten op voortdurend te
verlengen halfjaarscontracten voor (overl8e soctaal begelelders en

extern deskundlgen). De selecrte voor deze funcrtes rerd tot nu toe
volledig aan de wijkorganen overgelate[, zonder tussenkomst van de

aecretarie. Vanult de beuonersorganlsatles en de extern deskundlgen
zelf 1s de dlscussle over hulr rechtsposltle aangezwengeld.

- Doordat het I.O.R. na de verzelfstandlgirg thans een partlculiere
stlchtlng ls, h€bben zlJn personeelsleden hrm status van anbtenaar
per 1-1-1981 verloren. Aanstelltng vlndr aIleen plaats 1n onderllnge
overeensteodlng tussen LO.R. en wljkorAanen, ter$tjl onÈslag

eenziJdtg op verlangen van het wtjkorgaar kan plaarsvtnden.
- Naast bovengenoende groepen zlJr bij soor0tge vijkorganen ook andere

personeelsleded §erkzaan, zoals rrerkneners van de cemeentelljke
DÍenst Soclale We rkvoorzl enlng, dienstvetSeraars op kosten valr
ironingcorporatles, etc.
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de secretarleafdellngen Iítjkaangelegenheden en Welzljnsplaantng, en

Ruimtel I jke OrdenlÍg StadsveroleuÍring er Volkshulsvestlog, alsmede het
Instltuut Opbou!,n erk Rotterdan(ï.O.R. ) .

In het algeEeen voelen de beroepskrachten van de rrlJkorganen ztch geen

oerkneoer van de gemeente, al heefÈ een groot dèel van hen formeel dte
atatua. Er b€staat blj hen een Brote r.eerstand tegen belloelenls van

"echte" anbtenarèn oet het doen en laten van een wljkorgaan.
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VAN INSPRAA(ORGAAN TOT BELANGENORGÀNISÀTIE

Eigen prlorlteiten.
De Eeeste t llkorganen noeÍren zlch thans besone rso rganisat le . Deze ÈerE

geeft hun hutdtge taakstelllng goed \reer:. Zlj tredefl op als belangen-

organlsatle van de beuoners, 1[et nane van de Einst-bevoorrechte groepen

bewoners dle de gevolgen van woningschaars te, verkrottlng,hoge woon-

lasteo, §erklooshe1d, bedrtjf 6overlast, een Èekort aan $elzlJnsvoor-
zlenlngen, vandallsme eÍ het nleÈ aan elkaar aangepast zlln van

Nederlandse en buitenlandse lnnorers het sterkste ondervlnden. Daarbij
zijn zij nlet alleen onderhandelingspartner voor de geoeente, mÍrar

organlsere zlj ook door mlddel van spreekuren hulpverlenlírg aan

bewooers, huurverhoglngsuelgerlrgsactles en betrokkeoheld blj scholen

er welzlJnsvoorzlenlnger. Hun kantoor- en vergaderrulore, vaak a1s

wljkÍrlnkel aangeduid, 1s een aanloopadres voor measen rnet de Eeest

ultÈenlopende Irensen, Eier vlndert sons ook spreekuren van soclale raads-
lieden, Bou§- en Wonlngtoèzlcht, eronlrgcorporaties e.a. plaats.
De berrotersorga[lsatles oensen zlch ntet a1 te zeer te verdlepen ln het
nakeÍ van afweglnSen en ln geEeelrtelljke beslultvormingsprocedures. Zlj
ste1l€n hun elgen prloritelten. Daardoor kan het voorkomen dar ze ntet
reageren op gemeentelijke verzoeken oll over een bepaalde zaak advies te
geven, oxndat zlj zTchzelÍ op dat norenr nlet als belaqhebbende
beschouoeo, Dlt slult echter nler ulr dat enkele jaren later -als
dezelfde zaak ln het brandpunrvan de belaÍ€sÈelllng ts kone[ te staan-
actle wordt g€voerd voor het alsnog beuerkstelligen van èen aanpak dte
aI veel eerdet tegen aanDerkelljk nlnder kosÈen Aevolgd had kunnen

irorden.In dat opzicht beant\roorden ze nÍer steeds aao de in hoofdstuk II
genoende wens rot her publieksgerichr kunnen rcrken van de dlensren.
Alle aandacht yordt steeds geconcentreerd op her uttoefenen van pressle
met betrekklng tot de door henzelf voor dar monent gestelde priorí-
telten, dle van tijd rot rijd kunnen Í{isse1en.

Ceen tJllkbestuur.
De professloraliserlng le1dt ertoe dar men thans lrelnig behoefte heefr
aan ondersteunlng van bultenaf. Eer actleve bemoetents van het bureau
Wllkaangelegenheden meÈ de gang van zaken in de wtjk wordt nlet meer

op prljs gesteld, Daardoor 1s de raak van de wtjkconsulenten sterk
veranderd. Vroeger bestood deze vooral ult lnspraak-bevordering eIr

begeleldtng van het t,ijkorgaan, rhans hoofdzakelijk uÍt coördiratle van
hèt geEeentelljk beleld naa. aanlelding van verzoeken vanuit de wljken.
In verband net deze gewtjzigde taak ls het aa[ta1 wtjkconsulenren 1r
de loop der jaren zeer sterk verolnderd, waarschllrlljk sterker dan voor

eerl verantwoorde vervulllng van de huidlge Èaakstelllng rtodtg zou zijn.
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Door het proces van professlonallserlng zljrl de kundigheld, de

effectivltelt en de slagvaardigheld van de silkorgane[ zeer zeker

toegenonen. Met naÍoe voor het slagen van de stadsvernleuÍlng en het

belrerksÈel1lgen dat dezè 1n overeen6tenmlnS met de wensen var de

wljkberdoners plaatsvlrdÈ ls dat van ultermate groot belang. Deze

veranderlng 1e1dt er we1 toe dat het thans eeo lIlusle zou zljn on een

Írijkorgaan te beschouven a1s een breed iospraakorgaan dat alle strljdige
belangefl op wljkíiveau aÍtast en tot een comprools verserkt of a1s een

constructle die zou kunnen gelden a1s voorloper en $egberelder van een

door verkiezlrgen tot stand gebracht uijkbestuur.
Tegenkracht,

De wijkorganen zien zlchzelf nadrukkelljk a1s een tegenkracht ter
correctle van verantwoordelllke besturen. Blj hen leeft sterk op

opvattlng dat 1Íl het geÍneentelÍjk be1e1d her ecooomlsch belang vele
jaren te zsaar heeft gewogeo ten opzlchte vaÍr her belaÍg van een

Ieefbare en betaalbare woonomgevlng en daÈ her sradscentruD ln
verhoudlrlg tot de woonwijken te veel aandacht heefÈ gekregen. Zll
stellen zlch net nane op tegen de overlast varl nlet-bewonersverkeer,
bedri jven en pr:ostitutle.
Binnen de wllkorganen bestaar weinlg belangstelllng voor partlj-
programnars, pr:ocedures en bestuurlijke structuren, DeÍoocratle §ordt
in de eerste plaats gezleo a1s het inwilltgen van de bll de betrokkenen

levende verlangensr zoals dat door8aans het geval ls btj een presste-
groep. OnderhaÍde1en met de gemeente en het voeren van actle orl de

eigen \rensen krachÈ b1j te zeÈten zijn daarvoor de eangbàre olddelen.
Men zleÈ de be!íone,:sorgarisatie a1s lets van zichzelf, het
gemeentebestuur niet. Er hèerst oelnlg waarderlng voor "parlenenrje
spelen" en het gemeentebestuur \rordt als rlln of rÀeer natuurlijke
tegen§pe1er ervaren.
Vakbondskarakt er.
De huidige bewonersorBanisaties houder zich beztg oet zaken die vroeger
vooral lagen op het terreln van huurdersvereolglngeo (betangenbe-

hartlglng tegenover woolngelgenaren) en de wljkafdeltngen van poltrieke
partijen (tnbreÍg van verlangers blj het gereènrebesruur), Ze verge-
lljken zelf hun posltie rel lret die van vakbeueging: I,at de vakbewealng

doet op het terreln van belangbehart lg1ng net betrekklng tor het werk
doen zlj xnet betrekking tor het sooen. Zij appelleren aan atlen l[et een

gezanenltjk belang, 1os van uirlopende po11r1èke opvarrlrlgen. Ook hun

organisatiestructuur vertoo[t sÈeeds neer trekken vao overeenste mlng
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Eet die van de vakbeseglng door de sterke professionallserlng, vaarbtj
bezoldigde bestuurders en edewerkers de deskuÍdigheld, de doeloatlg-
heid en de cottlnulteit rrBarborgen. Deze vrljgestelden zÍjn b1j de

huidlge aanpak o rlsbaar en drukken ln sterl@ nate huÍI stenpel op het

doo. de beoonersorganisatles gevoerde beleid. DaarbÍj rderken zil ene!-

zllds oatigend (afrernoen van raclsme, belangenstrljd net de w1nke11ers,

coofltcten blnneo de E'Íjk), anderzljds radtcaltserend (aanslulting b1J

Iandelljke acties op het terreln van woonlasten).

VI.(NELPUNTEN IN DE REI,ATIE GEUEENTE - BEWONERSORGANISÀTIE.

Afhankel i jkhe Íd .

Or0dat de status, Èaken er bevoegdheden van de beÍooersorganlsatles,
evenals hun relatle tot de geueente Rotterdan, nlet voldoende duÍdeltjk
gereaeld zljn, kunnen zlch Bteeds opnleuw l.nelpunten voordoen.

Hoewel er belangrljke raakvlakken kunnen hestaan tussen een lnspraak-
orgaan ert een belangenorganlsatle voo. de meerderheld van de bevolktng,
vallen die twee functies nlet sanen en kan het In ééIr orgaan wll1en
vereolgen van belde functles spanniÍrgen oproepen. Bovendlen past hun

streven naar een onafha[keltjke posirie niet goed bij de volgende
geSevens I

StedellJk optreden.

Op stedeltjk nÍveau bestaat er een goed overleg en coördÍnatle tussen

de verschlllende wtjkorganen. Dit gebeurt zouel onaler líwloed van de

gemeeoschappelljke ondersteunlng van deze organen door het (1Ír 1981

t.o.v, de geneente verzelfstaodlgde) Instltuut Opbourírderk Rotterdsn a1§

door mlddel van een aantal sane nÍíe rki ngsve rbanden, zoals het Rotterdams

Ovetleg var Beuoner 6organl6at les en het tegen bezulnlglngerl op de wljk-
1"7elztjnsvoorztenlngen gerlchte Comlté "LateII we I,leh,eze". Van dlr
sted€lijke nlveau gaat een sterk unlforloerelrde I,erklng van staMpunt-
bepal1lrg en orgarlsatle6tructuur ult. In een aantal gevallen -btjv.
Í[.b.t. rdoonlaster en welzljÍlsbezuiÍlglngen- vlndt een gezsx0enlijke

stelltngnaEe plaats op grondslag van een vrij Ezrndaat van de verregen-
woordlgers van de aÍzonderlijke bewonersorganlsatles. Het daardoor op

stedelljk nlveau slagvaardiger kunnen optreden heeft voorrang gekregen

boven de gedecentrallseerde beslultvofidng Ín de \rijken. Daardoor zou

ner de afzonderll jke berronersorganlsatles enlgszln6 kunnen beschousen

a1s de l,ljkafdellngen van een sEedelljke bewoner svakbond. Deze centrall-
satle op rt1et-bestuurlijk niveau kan beÈekenen dat deze organlsaties
1os ko,nen te staan van het streven naar bestuurlijke decerrralÍsatle en

lnspraak-coördinatle dat aan hun ontsÈaan ten grondslag lag.



oraÍharkell jkhetd.

De geltjkstelling van de L,llkorganen met de t,ljkradeo-oude-sttll (dar
w71 ze,gel de aan her toegekende advlesfunctie net betrekklng toÈ het
gemeenteltjk beleld) heeft in de praktljk nler zo gerrerkr. Op een oet
de Írijkraden vergeltjkbare aEbteltlke ondersteunlng, dle In 1978 aan

alle wljkorganen \re rd voorgesteld, bleek door de oeeste !íijkorgatretr seen
prljs gesteld te vrorden. l"Íen vreesde dat een der:geltjke arnbteltjke voor-
post zou optr:eden a1s eeo verlengstuk van het sradhuls 1n de rllk en a1s

tegenpool van de djkorganen ln hun tegenwoordige vorE. Or dezelfde
reden uerd eerder -op aandrang van de bevonersorganlsaties en het
lrelzljnsíerk- het opbouÍrwerk verzelfsrandlgd. Ook toenbestond de vr:ees

dat de opboulverkers zouden optreden a1s beïnv1o€ders van het wlJkrerk
met lnstructles van het geneenrebes ruur, Deze stelltryname ,erd kern-
achtlg saEengevat Det: "geen aDbtenaren in het hart van de beuoners-
organisatle . Anders dan in de wijkraden-oude-stljl heeft nen geen

behoefte aan een functlonarls d1e de gemeentelllke coördinatte op uljk-
nlveau vere[lgt net die van anbtelljk secretaris teÍr behoeve van het
eigen functloneren. De I[et lngang van 1980 tngesrelde axnbtetljke voor-
post btj het wijkorgaar Bos polde r-Tussend tjken is, Íla de konsr van een

projectbureau Stad6vernieurdng en op verzoek van dit l.rlJkorgaan,

oPgeheveÍt.

ïhalrs bestaat alleeo een anbreltlke voorpost bil het wljkorgaan Stads-
driehoek (Centruo), waar stadsver[leuslng Írlet aan de orde 1s en onder-
stermlng door andere beroepskrachren ontbreekt. De wlJkorganen zteo

zlchzelf niet als verlengstuk van de gemeente Rotterdan of als een

bestuurlljk orgaan. Zil r,r€nseo steeds hun onafhankelljkhelil tell opzichte
van het bestuur te benadrukken,

1. Ze bezitten ln het alge[een geen afzonderlllke rechtspersoonlijkheid ,

en zljn derhalve nlet bevoegd tot het vo€ren van processen (bljv.
ARoB-procedures ) .

2. Ze zl Jít flnanciëe1 (vrijwel) volledlg afhankelljk van de gerneente,

die ze bekostlgt en van persoteel voorzlet ln de verlrachtlng dat ze

zullen optreden a1s orgaan voor l[spraak-coördinatie iÍl de

desbetreffende iri jk,
3. Ze worden door de geneente soÍos beschouwd a1s vertegenwoordlger van

alle blonen de betrokken wilk levende belangen en verlangens,
4. Ze ztjn sterk afhankelljk gelrorden van de oplevende belangstelllng

en de extra fecllitelten Èlldens het proces van actieve stadsver-
rleu!Ílng, uaarblj ander:e taken op de achtergrond rÈrden gedr:oogeÍt.

Voltoolïng van dlt proces zou kunnen lelden tot een inzinklng en een

daarop volgende doetltlke perlode van heroriëntatle.



Voor de verdellng van de geneentelljke bijdrage over de wtjken ztjn geen

va6te crlterla ontrdkkeld. De beetaande verdeelsleutel Is histortsch
gegroeld op grond van overleg over aangetoonde behoefÈen, uaarblj voor
de vaststelllng van de bijdrage de van \{ijk ror wllk verGchtllende huls-
vestlngslasten een belalrgrijke ro1 spelen.
De apparaatskosten en de recht6treeks door de 8eÍreente geleverde perso-
neelsbljstand maken geen deel utt van het systèeo van wt Jkwelzt j ns plan-
n1ng. Dtt ls slnds 1983 we1 het geval oet andere ultAaven dte ten
die[ste staan van of oaarvan de bestennhg wordt bepaald door de

besonerso rganl sat ies : de salariskosren van de opbousserker, het budget

voor de wljkkranl eo de subsldies voor klelne ul j kve ):be terlÍEeÍ en ont-
spa[nlngsactlvltelten. Deze u1Ègaven kunnen worden verhoogd of verlaagd
ln een proces van herschlkklng van alle welztjnsulrgaven voor de berrok-
ken s1jk.

Afvtjkend gebled.

Een van de consequentles van het optreden a1s beironers-belangenorganl-
satle 1B of kan zijn dat nen nadrukkeltjk de belaÍBen van andere -als
teSenspelers beschourdde- krachten 1n de wljk ntet t'enst te verteten-
soordlgen, zoals d1e van de Írlnkellers ln grote l,lnkelstraten en

de hulselgenaren. IiÍet hun belanger houdt oen zlch a1leen bezlg voor
zoveÈ deze samenvallen net -en nlet worden gezien a1s strljdig aan- de

besonersbela[gen. ]íet nane naar de rdlnkellersverenlglngen geldt dst men

ln het algeneen eeÍr goed overleg en een redelilke verstandhouding
§elisraar op prljs stelr, oaar ln geval van blljvend srrijdige belanger
voet blj stuk houdt. ook koÍnt her voor dat nen de besoners van enkele
"dure" straten of van partlcullere nleuwboui, op voornaltge terrelnen met

een niet-woo[bestemning llever Ídet betrekt In de acttvttelten van de

Fi[aÍrclering.
Een belangrtjk verschll met vakbonden, huurdersverecigingen en polttteke
parttjèn 1s dat deze organlsaties 1n beglnsel door hun leden zelf
Írorden bekostigd, ook a1 bestaan daarop 1n toeneoende inate ultzoode-
rlngeÍr (coIrtractueel overeengekorDen vakbondsblldragen van oodernenlogeÍr,

overheldssubsldies op 1nste1l1[gen en actlvltelten van po11t1eke

parti jen). De eeste besonersorganlsatles kennen daarentegen forneel

Seen leden, naar beschourden elke wtjkbeworer aIs (potentlële) deelneEer.
Voor hun flnallclerln8 zlin ze oversegend afhaÍrkelIJk vaí vaste btjdra8en
van de gemeente Rotterdad en van het door de geÍoeente gesubBldléerde
Iflstltuut opbouwserk Rotterdaro, en daarnaasr soms van hcldentele b1j-
dragen van rllk en provtncle. Een aantal bewonersorSanlsaÈtes kan daar-
naast ook putten uit daartoe afzonderlljk opgertchre sÈeunfondEen.
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De iÍr de voorgaande notars eE hetrekking tot de wljkorganen verooder-
stelde laakste111ng van deze organelr blijkt sÈeeds Èinder aan t€ sluiren
btj de thaÍrs bestaaode LÉrkelljkhetd. Doordat er oorspronkelljk van utr
,erd gegaar dat de \dljkorganen een tijdelljk karakÈer zouden dragen,

1s een [adere regeliog van hun relatie tot de geneenÈe achtersege
gebleven. Nu heÈ bestaan van beoonersorganlsaÈles eeo blljvend karakter
heefc Bekregen dient de 1n de loop der jaren gegroeide situatle als
uilEangspunÈ te worden,Seroren voor htln relaÈie tot de gerDeente

Rotterdau. Deze zou er dar a1s volgt ult k'rnnen zlen:

L. De gemeente Rotterdan doet een beiruste keuze voor het bevorderen van

de zelforgarllsatie van de bewoners op i.{jkntveau len behoeve van de

belangeÍrbehartlglng vao deze bei{,oners. Enerzllds ls diÈ van belaog

ottr het patticlpalle6treven van de IÍijkbenoners oeer rulllte Èe geven

in de relatle tot alle krachten dle van lnvloed zijn op de vijk,
waaronder de gereeÍrte en de !,o nlngcorpo ratles. Anderztjds ou de

berdoners beÈer een inbtèng te kuoÍren laten leverea b1j heÈ

denocratlsch f unctloÍreren valr de geEeentelijl..e beslulrvorEtng. Deze

vontr van dtrecte deEocratie wordt be schou!0d als een uaardevolle
aanvulling op het sÈelsel van parleIlentalre democratte, ook ats er
van actieve stadsvenrleuolng geeo sprake (oeer) ls.
D1t kan a1s cooseq\renÈie hebben dat de gemeenle bevust hasr eigen

tegeÍIspelers financlert, or ln heE btjzonder dle belaflgen dle anders

blj de vormlng vao heÈ beleid oovoldoende lot hrm rechr zouden kunnen

koEeÍr voldoende ln de afwegirgen te kunnen betrekken.

bestaande beoorlersorganisaorgalrlsatle en ook nleÈ preteÍrde€rt nede

nanens hefl te handelen. Men advlseerÈ deze bewoners soÍls ol! een elgen

bewonersorgaÍrisatle op te rlchten en daarvoor afzonderlllk subsldte btj
de gemeente te vragen. Tot nu toe is heÈ beleid er op gericht geweest

dat ult een oogpunt van doelmallgheld de C.B.S.-Índe11ng dlent te irorden

aaÀgehouden, Daarln past het 1os uakerl van k1elne 01í of Eeer afstlkende
buurtjes ulÈ het ÍilkverbaÍd nlet. Bovendlen zouden dergeltjke kleine
eenheden Íriet behoorltjk kunnen f unclioneren zonder aaÍDrerkelljke
kosÈenverhogtng voor de gereente RoÈterdam.

VII .CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN.
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B€wonersorSanisatles zlln geen aanzet co! bestuurlljke decentrall-
6atie, naar hebben een fuoctle naas! erl ln relaÈie lot het bestuur

(centraal of decentraal). Zij kunnen ln vele gevallen Horden aange-

rrerkt als een speclfleke voru van belangenbehart igln8.
Deelgemeentebestured dlenen uiteraard zelf te be51lssen op rÈlke

\ríjzè zlj de veÈhoudlng o de beuonersorganlsatle(s) tn htm gebled

regelen. Voor de door hen daarvoor te ontwlkkelen oplossingen kunnen

de ifl deze nota weergegeve standpunten, conclusieB en aanbevellnSen

mede van dienst zlj n.

Zoa1s iedere i roner of groep lnuoners van RotÈerdan heeft iedere

beÍrooersorganisatie he! recht zich techtstreeks tot het SeneenÈe-

bestuur te urendeÍr. Dèze rechÈsÈreekse relatle tusBen bel"I)nersorganl-

saties en heÈ centràle geneenlebesÈuur zal met na'0e bètrekking hebben

op die onderwerpeNaarover de beslultvoÍrlng oP centraal niveau

plaatsvlndÈ. Iu de wljken dle ligAen binneo het Sebied van een

deelgemeente zal de be\ronersorganisatie -Eet betrekking to! onder-

\rerpen waarover de deelge[eenÈe bevoegd 1s- zich Prirnair moeten

lrenden tot de deelgemeènteraad. IndÍen een beronersorganlsaÈie blnnen

het gebled van een deelgeueente ee verzoek voorlegt aar het

geÍoeentebestuur, sordt dit verzoek Èer kernls gebracht van het deel-
g emeentebes tuur , d4t in hec kader van zljn gekwalificeerde advies-

bevoegdheld het gemeentebesÈuur meÈ betrekkinj tot de afhandellog van

hèt verzoek desBeuensL ddvLseerL.

Besonersorganisa!ies zijn het rèsulÈaaÈ van zelforgantsaÈle en dienen

te worden beschouwd a1s een ultlng van particuller lnltiatlef. Voor

zover door de gemeenle regels lrorden Sesretd, dtenen deze uitslulÈend
betr€kkln8 te hebben op de omstandl3hedeíI waaronder de gerleente

beÍronersorgaflisatie6 a1s zodaoig erkeot en subsidiéert,alsrnede op de

relatie tuaeen geÍaeenÈe en beworersorganlsaÈles.

Zolang beoonersorganlsaties rog geeÍl eigen rechtspersooolijkheid be-

zltÈen! blljven zlj een door ireÈ Bemeentebestuur erkende

lnspraaktsroep, zonder dutdelijke status. Nu de door de gemeente als
zodaniA erkeade be!,.onersorSanlsatles feitelljk al gerulme tljd een

zelfsrandig en van de aemeente onafhankelljke positle lnneruen, \rord!

er oaar Sestreefd de beÍ,onersorganlsaties ook formeel te verzelf-
standlgen. ZoL.e1 oo te kouen tot eeo z\rivere subs ld ieverhoud ing aIJr

ql de gelegenheid Èe schepper tot het zelfsÈandlg aanspaonen van

procedures, verdlent het voor de beyonersorganlsatles sterk aan-

bevellng dat zlj overgaan tot het veHrerver van een eigen rechts-
persoonlljkheld als verentStng of als een zoveel Ínogetijk aan her

verenlglngstrodel verI,ante sÈlcht lngsvomr.

l
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6 De problefieÍr rlaari0ee de beÍronersorganisa!{es zlch (ooelerl) bezlg_

houden en he! veel voorkomend gebrek aan kÀder blanen deze

organlsatles lelden ertoe dat ztj in heÈ algerueen niet gDed kunnen

fuÍrcÈloneren op grondslag van alleen vrij{,.i11igerswerk.
Prefessionele ondersteuning van deze organlsatles, zooel

adnlnlstratlef als organisatorlsch en lnhoudelijk, bijv. door het

opbouduerk, dlenÈ dan ook, gezien de verelste deskuÍIdlghetd er
continu'ltei!, voor zover flnaocieel oogelijk gehonoreerd te uordeLr.

i,lanneer het ge,rcentebestuur de lledewerklng van beworlersorganisatle6

vraagt ln bestuurlljk of technisch corplexe vraagstukken, zoals btJ

de stadsvernieuwing, za1 daarvoor ook -binnen de ftnanctële
nogelljkhedert daartoe professionele ondetsteunin8 op tijdelijke
basls ,tran de besooersorganlsatles beschikbaar uorder gesteLd.

Vastgesteld dlerÈ Èe llorden of, en zo ja tn (lElke mate en onder rÈ1ke

voorwsaarden beroeps krachÈer, voor ole de hoofdÈaak ordersteunlng

efl begeleiding ls, deel kunner uiÈrmken van heÈ besÈuur.

De bewooeraorganisatles dienen -ovèreenkomst 19- een ieeds eerder

ultgesprokerl \rens van de raadsco,ooissie voor lli jkaangelegenheden-

zelf zo veel nogeltjk uit te uaken I,elk deel van huo permanente

budget ze besCeden aaÍl beroepskrachten (en aan rc1ke functies
daarbinnen), welk deel aan huisv.:stitu en ldelk deel aan

De beroepskrachten diè r.rn diensÈe van de beL'onersorganis*ties

sÈaan, dlenen een gelljke rechtsposlÈ1e Èe krijgen en htÍl selecÈie

dtent zo veel nogelljk onder dezelfde verantwoordelljkheld plaats

te vinden. Oodat het blj deze functtes niet gaàÈ om ge,nee Èelijke
taken en polltleke invloed op de actlvlteilen als onge\renst .!rdt
beschouwd, 119È hieÈ een vorm varr privatlserlna voor de hand. Alle
beroepskrachten zouden welllcht kunnen l,rorden ondergebracht bij een

beheers§tlchtlng eÈ een vanult de besonersorganisatles gevot1nd

besluur, dle zich ullslultend oet het personeelsbeletd bezlg houdt.
Daarblj zou èeo onderscheid gerraakt kutnen worde» tLrssen tijdelijk
of pemanent bij de beL.ooersorganlsatles teflerkgesÈelde beroeps-

krachten. Een nader onderzoek zou de weaselijkheid en de haalbaarheid

van een dergelilke organlsatlevonr moelen aangeven. Dlt onderzoek

zou zlch moeÈen rlchÈen op:

- de gewenste beheersstlchtlng en de verhoudlng Èussen bewoners-

orgaÍllsatles en beheerssLlchtlng,

- de posltle van het persooeel ln dieÍrst van dle stlchÈlng,

- het ontÍikkelen van voorsÈe11en voor die beroepskrachteo die
EoÉenleel een anbtelijke sralus bezlrten,

- de flnanclële conseque[tles van een en ander.

1
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9. IÈ gereentelijke financië1e bljdrage aan een be onersorgarisatle
dtent utt te gaar vafl een s ube ldl everhoudlng. De hoogte van deze

subsidles kan sorden vasÈgesteld in naurre seenhang met het jaarlljks
vasL te stellen prograE vsn lrljkvelztjnsuitgaven, waarbtl echter her-

schikktng voor andere rclzijnsdoeleiÍden uordt ultgesloEe[ eo

rekenlng dlent te wordèn gehoudefl oet een bljzondere loeslag voor

pelsoneel en actlvlÈelteo 1Ír de perlode van actÍeve stads-

vernieut lng.
10. De decoocentratle van het a[lbtelljk apparaat dieÀt -binnen de grenzen

van financlé1e nogelijkheden èn geneentelijk beleid- ln goed overleg

net de in heÈ desbetreffende gebied rÈrkza e beronersorganlsatle(s)
plaats !e vtnden. De gtjze waarop hieraao vormgegeven qordÈ is
afhankelijk van de besluitvormlng naar aanleldiÍlg van het project
deconcentratle.

In dit project rrordt voor de wljk Delfshaven ln overleg net alle
betrokkenen een sarennerklngsnodel ontgikkeld voor de fase na de

(actleve) s tadsvernleuwi ng . Ultgangspunt daarblj ls het behoud var

de verworvenheden van de projectorganlsatie Stad svernieuri og ,

11. Indieo een berronersorganlsatle geen gebruik uaakt van de uirnodigtng
haar oordeel te geven over de aan haar voorgelegde plaonen of door

Èusseokonst varl de gemeente aan haar voorgelegde r,rensed van andere

belanghebbenden, dan Í{e1 vaÍr de mogelljkheid o aan een nadere ult-
§erking van inriddels vastgesÈeldè plannen mee te uerken, dieo! er
van te gorden ullSegaan dal ztj aeen bezsaar Eaakt en de besllsslng
of de nadexe uitoerklng zonder advles van de berdonersorganlsatie kan

pIàatsvinden.

12. Met betrekkllg tot de voor een wijk relevante andere belangen dan

die door de berdonersorganlsatie oordeo vervoord, zal de gemeenÈe ook

naasÈ de bewonersorganisatle andere belangeoorganisaÈies (zoals op

econonisch terreln) raadplegerl. Àdvlezen van andere

groepen irorden -voorzover zij een rol epelen btj de !e naken

beletdsafwegtngen- aan de beuonersorganlsatle ter kernls gebracht.

Indlen geen overeen§leÍoxnln8 tussen belanghebbenden bereikt kan

uorden, en dtt tot gevolg heefÈ dat van de seÍrsen van de beroners-
orgarlsatle Irord! af8eweken, I,ordË deze keuze Bemotiveerd aao de

bewonersorganisatie nedegedeeld.
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13. De geneenteraad erkent per l,ljk slechts één beuonerso rganlsa t ie. In
geval van te8enstrijdige aansprakeÍ op erkenning van concurrerende

organlsaties dle slellen de wijk te vertegenwoordlgen r,rordt eerst het

advles van de conElssle voor Wljkaangelegenheden inge!,onnen, die zich

daartoe laat voorllchten ovet het slandpunt van de gezauenltjke

bewonerso rganl satle s. Voor rlljken net neer dan I0.000 1n[oners kan op

hun verzoek splitsiÍlg oversogen rrordeÍ, zodat voor verschilleode
delen van heÈ grondgebied ook afzonderlijke o.ganen erkend kunnen

14. Ibze erkennirg omvat:

- tljdige lnfomatie over plannen voor het door de geoeente ten

aanzlèn vaÍr de,rljk te voereo beleid, met de nogelijkheÍd om

oljzlglngen en alternatleven voor !e stellen,
- een Soed overleg over de wljze van uitvoerlng van gemeentelljke

be8luiten xnet betrekki[g Èot de wljk, gericht op het berelken van

overeensteonlng,

- een flnanclë1e bljdrage op sub§ldiegrondslag, besrerd voor

personeelslastell, huisvesÈinA èn ac!lvitei!en,
- tljdlge meldlng aan de gemeeflte van de saEensÈelling van het ver-

anth'oordelijke besÈuur en de daarin optredende uijziglngen,
- een organlsatlestructuur -diè elke be!,,onersorBanisatle zelf standia

kan kiezen- t.'aarln de betrokkenheid van de v.ljkberoners bij
be8tuursverkiezltgen en beleid voldoende ls geSarandeerd en over
het Sevoerde beleid verantlroordlna aan de uljkbeuoners sordÈ

afgelegd,

- een jaarlilkse veranlwoordilg oet berrekklr€ Èot de besrediÍrg van

de door de geneente beschlkbaar gestelde gelden,

- zll dlent ztch bezig te houden meÈ het gehele aebled Earvoor zij
erkerd 1s.

15. G te voorkooen dat de relàrle russen gemeente en beEonersorgant-
saties word! geregeld op grond vao overweglrEen dle nlet openbaar

zijn en saarvan de toepasslng als een vorn van wlllekeur kan oorden

ervaren, 1s het wenselljk @ de ln deze nora veruoo.de ulrgaÍrgs-
punlen 1Ír enkele reSela vast Èe leggen..
Deze zouden -aan de hand van ale lnspraakresulraren naar aanleiding
van deze nota en op grond van een nadere raadpleging van de

bewoner so rganlsatle s- door de gemeenteraad kunnen t,orden vastge-
s!eld.



Overzicht van beuonersorganlsatles 1n nie t-deelSemeentegebled .

I)€ nummers verwljzen [aar de kaart (bij1a8e 2). Tevens ls het aantal

1níoners van de wtjk per 1-l-1983 aangegeven.

Indten voorloplge erkennlng als sljkorgaan heeft plaatsgevonden 1s

de datuE daarvan verÍneld,

BeronersorSanisatie oud Matheoesse/

I,Il t te Dorp (7.794)

UlJkorsaan spansen ( 12.882)

BesonersorSanlsatle Bospolder/

Iussendrl (e n ( t/.)I4,
Ber,ronersorganlsatle Delfshaven (4.917)

AktlegÍoep ltet Nleuwe Iíesten (21.570)

Akt ieSroep l"Íiddelland ( 12,9 14 )

Aktiegroep Het Oude Llesten (9.642)

srichrlng I.Iljkbelanger Scheepvaart-

kwartler/Het Nleuwe I,Ierk (1.I80)
Aktlegroep SarerlJerklng in Cool (3.477)

I,Í1 Jkorgaan Stadsdriehoek (6.094)

Bewonersvereniging Àgnlesebuurt

(na 4-9-1984) (3.784)

Bewonersorganisatle ltet oude Noor:den (17,652)

wi jkorsaan Croos!,rlk ( r8,567)

Katendrechtse Bewonersorganlsatie a.1.
(K.8.0.) (1.98r)
Bewonersorganlsat ie Af rikaanderIJl jk
(B.o.A.) (10.208)

Bewonersorganlsat 1e Eel Jenoord-Noorderelland
(Bof) (10.859)

Be,orersorganlsatle Bloemhof ( B.0. B. ) (17,586)

t{lJkorgaan Eillesluts (14.402)

BeÍonersorganlsatle VreesiJk (BoV) (14.78r)
Stichtlng l,lljkopbouí Lorbardljen (f6.884).
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3

25- 6-1970

4

5

6

7

8

13-10-1972

13-tO-L972

- 5-197 5

26- 2-t99l

10.

Il.

t9-t2-197 4

- 1-1983

13.

15.

11- 5-1978

16.

17.

18,

20.

25- 6-1970

13-10-r972

21- 6-t973

BIJLAGE I.

25- 6-1970

25- 6-1910



BIJLÀGE 2

De nunmets geveÍ het gebied aan waaÍlnee de in bijlage
ber"roneÍsorganísatie zich bezighouder.
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