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Motie vreemd aan de orde van de dag over het verstrekken van budget aan ) ) tffpn1 de
wijkplatforms. feastaquq
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De gemeenteraad van Den Helder, in vergadering bijeen op 24 januari 2022,

constaterende dat:

o de gemeente Den Helder participatie en wijkgericht werken hoog in het vaandel heeft;
o diverse vrijwilligers 'bottom up' via de verschillende wijkplatforms een bijdrage leveren

aan de participatie in onze gemeente;
o er met incidentele financiële middelen goede resultaten worden bereikt;
o besturen van wijkplatforms aangeven graag over een passend eigen structureel

budget willen beschikken, waarmee zij binnen kaders zelf kunnen bepalen wat ze
willen uitvoeren;

overwegende dat:

o een wijkplatform een laagdrempelig informatie -en ontmoetingspunt is waar bewoners
aan elkaar gekoppeld kunnen worden om diensten voor elkaar te kunnen verrichten;

o de gemeente in elke wijk het wijkplatform stimuleert en faciliteert;
o de gemeente als uitgangspunt heeft het wijkgericht werken om de betrokkenheid en

participatie van de inwoners te bevorderen. Hiervoor organiseren de wijkplatforms
ontmoetingen en workshops met de bewoners van de wijk. Hierdoor herstelt onder
andere de sociale samenhang na de corona maalregelen in de samenleving;

o in de wijkplatforms verschillende projecten met incidenteel geld wordt gefinancierd
zoals: overleg met bewoners, Gemeente, Woningstichting, MEE& de Wering,
Humanitas, Veilig Verkeer Nederland , fietsersbond, en diverse stichtingen, projecten
zoals de Kenniswerkplaats met studenten van de Hoge School, Scholen aan Zee;

draagt het college van burgemeester en wethouders op: ], 5all«elino uaw da owaawp
dggby ooov " '

2.Xe onderzoeken wat een passend structureel budget ison toe te kennen aan de
-1 wijkplatforms om ze verder te stimuleren, faciliteren er toekomstbestendig te maken

vo4«anpen een zelfstandig structureel voortbestaan van de wijkplatforms mogelijk te maken,
(Denkrichting: op-basisvandetoegekende middelen enbegrotingen-vande
afgelopenjaren.) ., , ,

vete,er6oood&ervanöjlen e buten
1.Xin overleg te gaan met de best, :ren ,,an de wiJkplotfor~s om de inwoners van onze

gemeente de mogelijkheid te geven ook in de toekomst 'bottum up' te laten
participeren in het besturen van onze gemeente,'

3.nog voor deverkiezingenmet een reactietekomenzodat wealsraadkunnen
Overwegenhetbenodigdebudgetperwijkplatformmeetenemenindeeerstvolgende
structurele begroting.
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