HUISHOUDELIJK REGLEMENT WIJKRAAD HATERTSE HEI
1. Doel van de wijkraad
Leden van de wijkraad streven er gezamenlijk naar de algemene belangen van de wijk Hatertse
Hei zo goed mogelijk en in de ruimste zin van het woord te behartigen. De wijkraad werkt waar
nodig samen met de daartoe in aanmerking komende overheidsinstanties en andere betrokken
organisaties en met gebruikmaking van middelen die door de gemeente, het 4-Wijkenfonds of
andere organisaties ter beschikking worden gesteld.
2. Samenstelling van de wijkraad
2.1
De wijkraad bestaat uit leden die in de wijk wonen.
2.2
Bij samenstelling van de wijkraad wordt gestreefd naar een zo representatief mogelijke
opbouw en spreiding in de wijk.
2.3
Wijkraadleden mogen niet op eenzelfde adres wonen.
2.3
Ieder die belangstelling heeft om lid te worden kan dit kenbaar maken bij het
secretariaat van de wijkraad.
2.4
Een aspirant lid kan een uitnodiging krijgen om als zodanig 2 vergaderingen bij te
wonen. Hij/zij heeft daarin geen stemrecht. Na het bijwonen van deze vergaderingen
wordt door de wijkraad gestemd (conform 3.3 en paragraaf 5) over toetreding tot de
wijkraad.
3. Rechten en verplichtingen van leden van de wijkraad
3.1
Het lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar.
3.2
Wijkraadleden dienen de wijkraadvergaderingen regelmatig bij te wonen.
3.3
De leden hebben het recht om in de wijkraadvergadering te stemmen in eigen persoon
of bij volmacht over voorstellen die worden gedaan door de voorzitter; voorstellen zijn
aangenomen als 50% van de leden aanwezig is en daarvan 50% stemt voor het voorstel.
3.4
Wijkraadleden moeten snel met elkaar kunnen communiceren en zichzelf in staat stellen
dit per telefoon en e-mail te doen.
3.5
Leden van het bestuur treden namens de wijkraad naar buiten op. In de
wijkraadvergadering wordt vastgelegd welke wijkraadleden in voorkomende gevallen
de wijkraad naar buiten vertegenwoordigen.
3.6
Uitgaande brieven en vergelijkbare uitgaande communicatie gaat altijd eerst in concept
naar het bestuur, en kan pas uitgaan na goedkeuring door het bestuur. Uitgaande
correspondentie wordt ondertekend door een vertegenwoordiger van het bestuur en
tenminste 1 ander bestuurs- of wijkraadlid.
3.7
De leden hebben het recht om agendapunten voor wijkraadvergaderingen in te
brengen; zij dienen tijdig voor de eerstvolgende wijkraadvergadering het secretariaat
daarvan in kennis te stellen.
3.8
Leden van de wijkraad doen hun werk op vrijwillige basis. Kosten die gemaakt worden in
het kader van de werkzaamheden voor de wijkraad kunnen worden gedeclareerd binnen
een half jaar nadat de kosten gemaakt zijn, na voorafgaand schriftelijk (per brief of email) akkoord van de penningmeester en met inlevering van bonnen.
4. Einde lidmaatschap
Het lidmaatschap eindigt door:
- Het overlijden van het wijkraadlid
- Bij overtreding van de bevoegdheden, grove nalatigheid, opzet of schuld
- Opzegging door het lid per brief of e-mail bij het secretariaatHet niet langer voldoen aan de
eisen genoemd in dit reglement
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De wijkraad beslist over het einde van een lidmaatschap van een wijkraadlid bij meerderheid
van stemmen (conform 3.3 en paragraaf 5).
5. Wijkraadvergaderingen
5.1
Er wordt minstens 4 keer per jaar vergaderd. Van iedere vergadering
wordt een verslag (notulen en/of actielijst en/of besluitenlijst)
opgemaakt.
5.2
Wijkraadvergaderingen zijn niet openbaar. Zij zijn alleen toegankelijk voor leden van de
wijkraad en personen die daartoe door het bestuur zijn uitgenodigd.
5.3
In de wijkraadvergadering heeft ieder lid één stem. Ieder lid kan een ander lid voor de
duur van één vergadering schriftelijk volmacht geven tot het uitbrengen van zijn stem.
Een lid kan ten hoogste voor twee personen als gevolmachtigde optreden. Een volmacht
dient aantoonbaar te zijn.
5.4
De voorzitter bepaalt de wijze waarop in de wijkraadvergadering de stemmingen
worden gehouden.
5.5
Bij staken van stemmen (evenveel tegenstemmen als voorstemmen) over zaken is het
voorstel verworpen.
5.6
De voorzitter kan in bijzondere gevallen besluiten een stemronde buiten de vergadering
te laten plaatsvinden, bijvoorbeeld per brief of e-mail. Een dergelijke stemronde heeft
dezelfde geldigheid en geschiedt met inachtneming van alle bepalingen uit dit
reglement.
5.7
De wijkraad organiseert eenmaal per jaar een openbare vergadering of bijeenkomst in
de eigen wijk. Deze vergadering of bijeenkomst is bedoeld om in contact te treden met
wijkbewoners en andere betrokkenen en belangstellenden.
6. Bestuur
6.1
De wijkraad heeft een bestuur, bestaande uit een voorzitter, secretaris en
penningmeester.
6.2
Bestuursleden worden in de vergadering door de leden en uit de leden benoemd.
6.3
De voorzitter leidt de wijkraadvergaderingen.
6.4
De functie van bestuurslid kan alleen vervuld worden door iemand die in de direct
daaraan voorafgaande periode actief lid is geweest van de wijkraad.
6.5
De secretaris zorgt voor het bijeenroepen van wijkraadvergaderingen en de
verslaglegging daarvan, communiceert met de leden over alle voorkomende
aangelegenheden en vormt het postadres voor in- en uitgaande correspondentie.
6.6
Het bestuur verzorgt de eindredactie van en controleert alle voorkomende externe
communicatiemiddelen (infobulletin, website e.d.) voor publicatie.
6.7
De penningmeester beheert middels het bijhouden van een kasboek de geldmiddelen,
vraagt in voorkomende gevallen subsidies aan en zorgt voor financiële
verantwoordingen en rapportages. In het eerste kwartaal van ieder kalenderjaar wordt
door de penningmeester een financieel overzicht van het voorafgaande jaar gemaakt.
De kascontrole vindt plaats in de wijkraadvergadering. Ook wordt dan een begroting
voor het komende jaar ingediend.
6.8
Besluiten in het bestuur worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen.
6.9
Bestuursleden worden gekozen voor een periode van maximaal drie jaar. Bestuursleden
treden af volgens een door het bestuur op te stellen rooster; een volgens het rooster
aftredend bestuurslid is onmiddellijk herkiesbaar.
6.10 In het geval van een vacature informeert het zittend bestuur bij alle wijkraadleden of zij
belangstelling hebben voor de vacante bestuursfunctie; vervolgens kunnen een of meer
wijkraadleden zich kandidaat stellen en kiest de wijkraadvergadering het nieuwe
bestuurslid;
6.11 Een niet voltallig bestuur blijft bestuursbevoegd.
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