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ADVIES van de 10 wijkraden van de gemeente Utrecht
naar aanleiding van hun onderzoek over hun advisering aan het college van
Burgemeester en Wethouders

Utrecht, 20 december 2017

Geacht College,
De voorzitters van de wijkraden spraken op 30 maart 2016 met wethouder Kees Diepeveen over hun
bevindingen van de schriftelijke adviezen van de wijkraden aan het college van B en W.
Daarin kwam de wens aan de orde een beter beeld te krijgen van de wijze waarop omgegaan wordt
met onze adviezen, de termijn waarop een advies beantwoord wordt en wat de effecten van onze
schriftelijke advisering zijn.
Daarop werd afgesproken dat er een enquête onder de wijkraden ging worden gehouden over de
wijkraadadviezen die de afgelopen vier jaar uitgebracht waren.
Bijgaand ontvangt u het rapport dat naar aanleiding daarvan is opgesteld.
In vervolg daarop willen de wijkraden u graag het volgende onder de aandacht brengen:
1. De termijn van beantwoording van schriftelijke adviezen concretiseren op uiterlijk zes maanden.
2. De coördinatie van vragen en adviezen binnen het stadskantoor is een diffuus proces waardoor
niet te traceren is welke dienst/afdeling er mee bezig is en wat de mogelijke problemen (tussen
de vakdisciplines) zijn. Dit is een knelpunt in de termijn van beantwoording. Het is aan te raden
om te systematiseren wat de gang van een vraag of advies binnen het stadskantoor is en dit
inzichtelijk te maken voor de wijkbureaus
3. De wijkbureaus gaan de voortgang van de adviezen en de vragen van wijkraden volgen en
informeren hun wijkraad actief over de stand van zaken.
4. Er is meer dialoog tussen college en wijkraad/wijkraden gewenst. Vooral in het voortraject van
nieuw beleid c.q. belangrijke besluiten wordt vroegtijdig overleg node gemist. De gemeente kan
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5. daarbij kennis van de wijk, die nodig is voor beleidsvorming, ophalen bij de wijkraad, die immers
een achterban hebben. De wijkraden zien dialoog graag als een tweezijdig proces waarbij college
of ambtenaren met de wijkraden in gesprek gaan.
6. De wijkraden zijn nieuwsgierig naar de voortgang en het vervolg van de nota ' Al doende
vernieuwen’ - uitwerking van motie 155 vernieuwen van de wijkparticipatie d.d. februari 2017
alsmede van de afgesproken pilots per wijk.

Wij wachten een spoedige reactie op deze voorstellen en vragen af.
Met vriendelijke groet,
Namens de tien wijkraden in Utrecht,

Marieke Renou
Vice voorzitter Wijkraad Binnenstad

Els Wegdam
Voorzitter wijkraad Overvecht
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