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ONDERWERP

Raadsinformatiebrief betreffende Motie wijktafels

Geachte raadsleden,

Bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2021 is door uw raad op 9 juli 2020 de “Motie 
Wijktafels” aangenomen. In de motie wordt gevraagd om wijktafels in alle wijken en kernen te 
faciliteren waar de inwoners dat wensen of wanneer er anderszins behoefte aan is. Daarnaast 
wordt gevraagd of er ruimte is voor raadleden om als toehoorders hun vertegenwoordigende 
taak ook in de bijeenkomsten van de wijktafels uit te oefenen.

Reactie
Het college heeft besloten om wijktafels te faciliteren in alle wijken waar inwoners dat wensen 
of anderszins behoefte aan is. Daarbij om uitgangspunt te laten zijn dat wijktafels op
uitnodiging zijn voor de inwoners van de betreffende wijk of buurt (zij kunnen zichzelf ook 
aanmelden) en dat andere belangstellenden alleen op uitnodiging van de wijktafels 
aanwezig kunnen zijn. Het college besloot tot slot om zich er hard voor te maken dat de 
wijktafel tenminste eens per jaar raadsleden in de gelegenheid stelt om bij een wijktafel 
aanwezig te zijn.

De opzet van wijktafels is dat het initiatief daartoe vanuit de wijk of buurt komt. De wijktafels is 
eerst en vooral van de buurten zelf. De gemeente, in deze de ambtelijke organisatie, 
ondersteunt en faciliteert de initiatiefnemers. Het is daarom van belang dat inwoners allereerst 
zelf kunnen bepalen of andere belangstellenden dan inwoners kunnen deelnemen.

Aan de wijktafels zal worden voorgesteld om op uitnodiging eens per jaar raadsleden de 
gelegenheid te geven aan te schuiven. Het initiatief blijft wat ons betreft steeds bij de wijktafels 
zelf.



Blad 2 behorend bij 1257965 / 

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Vlissingen,
de secretaris, de burgemeester,

mr. drs. ing. M. van Vliet   drs. A.R.B. van den Tillaar


