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Breda, 3 januari 2017
Betreft: Vragen ex. art. 40 RVO
Aan het college van B&W van Breda
Onderwerp: Wijkplatforms en de rol van wijk- en dorpsraden
Geacht college,
In de BN/DeStem van dinsdag 3 januari uiten wijkraadvoorzitters Ad Brekoo en Leo
van den Berg stevige kritiek op het voorgenomen nieuwe subsidiesysteem met
wijkplatforms. De twee die al sinds mensenheugenis aan het roer staan van de
wijkraden van respectievelijk de Haagse Beemden en Breda Noord, vrezen dat
mensen die deelnemen aan die wijkplatforms dat mogelijk doen uit eigen belang. Dit
roept bij SP Breda een aantal vragen op. (1)
1) Deelt het college de zorgen van de genoemde wijkraadvoorzitters? Kunt u uw
antwoord nader toelichten?
2) Denkt u dat met de nieuwe werkwijze met wijkplatforms het risico op mensen
die uitsluitend deelnemen uit eigen belang groter of kleiner wordt?
3) Kunt uitleggen wat het voordeel is van het werken met wijkplatforms ten
opzichte het werken met uitsluitend wijk- en dorpsraden?
4) Wat is de rol van de wijk- en dorpsraden bij het werken met wijkplatforms?
Hebben zij hierbij een ‘status aparte’?
5) Hoe staan de overige 21 wijk- en dorpsraden tegenover het werken met
wijkplatforms?
6) Bent u bereid (nogmaals) in overleg te gaan met wijk- of dorpsraden die daar
behoefte aan hebben om eventuele zorgen weg te nemen?
Uit het artikel blijkt ook dat dhr. Brekoo zelf nog geen overleg heeft gehad met de
inwoners van de Haagse Beemden over de besteding van het toegekende geld.
Recente uitlatingen van dhr. Van den Berg over Geeren Noord in eveneens
BN/DeStem, schoten de buurt ook al in het verkeerde keelgat. Dit roept bij SP Breda
andermaal vragen op over hoe representatief bepaalde wijkraden zijn, namens wie zij
eigenlijk spreken en of het algemeen belang bij hen voldoende geborgd is. (2)
7) Hoe vaak vergaderen beide wijkraden en hoeveel inwoners van de
betreffende wijken anders dan de leden van de wijkraad zelf, zijn daar
gemiddeld bij aanwezig?
8) Welke activiteiten hebben beide wijkraden de afgelopen jaren ondernomen,
om bij hun standpuntbepaling de mening van hun achterban te peilen?
9) Welke activiteiten hebben beide wijkraden de afgelopen jaren ondernomen,
om er voor te zorgen dat de wijkraad een representatieve afspiegeling is van
de wijk?

10) Bent u bereid de vorig jaar gehouden zelfevaluatie van en door de wijk- en
dorpsraden te delen met de raad? Hoe duidt u de uitkomsten hiervan?
Met vriendelijke groet,

Bas Maes
Fractievoorzitter SP Breda

1) Zie bericht BN/DeStem, “Wijkraden vinden platforms gekunsteld”, d.d. 3
januari 2017
2) Zie bericht BN/DeStem, “Serie over Breda-Noord: We hebben keihard
gevochten tegen het imago van de Hoge Vucht”, d.d. 24 november 2016

