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Samen stad maken op de Utrechtste manier

Beleidsveld

Wijkgericht werken en participatie

Hierbij vindt u een overzicht van de belangrijkste besluiten met betrekking tot Samen stad maken op
de Utrechtse manier
8 maart 2019 Raadsbrief Samen stad maken op de Utrechtse manier
Bij de raadsbrief hoort de notitie Samen stad maken op de Utrechtse manier. De notitie wordt
voorgelegd aan de stad op een werkconferentie op 27 maart 2019 en is daarmee antwoord op
toezegging 18/T244 van 17 oktober 2018. Die notitie is de voorbereiding van het plan Vernieuwing
wijkparticipatie ( Toezegging 18/T136 van 19 juni). Online participatie (motie 92 van 5 juli 2018)
wordt meegenomen in het plan vernieuwing wijkparticipatie (= actieprogramma participatie)
17 oktober 2018 Toezegging 18/T244
De wethouder stuurt de raad een uitnodiging voor een breed gesprek voor het einde van 2018 met de
stad en raad over de vernieuwing van participatie. De afhandelingstermijn is aangepast naar 29 maart
2019
5 juli 2018 Motie 92 online participatie zorgt voor meer draagvlak
2 juli 2018 Raadsbrief Vernieuwing participatie
Een raadsbrief die verstuurd is na behandeling van de Jaarstukken 2017 en de Voorjaarsnota 2018 in
de commissie van 20 juni 2018. Raadsleden hebben toen vragen gesteld over de brief van de
voorzitters van de wijkraden van 22 juni waarin zij een aanbod hebben gedaan om mee invulling te
geven aan de vernieuwing van de wijkparticipatie.
19 juni 2018 Toezegging 18/T136
De wethouder zegt toe de gemeenteraad voor de behandeling van de Voorjaarsnota 2019 het plan
Vernieuwing wijkparticipatie voor te leggen.
7 juni 2018 Motie 87 Een nieuw fundament voor de Utrechtse Gemeenteraad
28 februari 2018 Raadsbrief Terugkoppeling als doende vernieuwen
Bij de raadsbrief hoort het online magazine Leren en samenwerken in de wijk. In de raadsbrief zit de
werkende link. De raadsbrief is het antwoord op motie 2015 M 55 Vernieuw de wijkparticipatie van 12
november 2015.

26 januari 2018 Raadsbrief Democratie verbreden en verbeteren
Bij de raadsbrief hoort het overzicht Werkwijzen Utrecht maken we samen. De raadsbrief is het
antwoord op motie 2017 M23 Democratie verbreden en verbeteren van 1 juni 2017
1 juni 2017 Motie 23 Democratie verbreden en verbeteren
22 februari 2017 Raadsbrief vernieuwen wijkparticipatie
Voortgang op de uitvoering van motie 2015 M155 Vernieuw de wijkparticipatie. Bij de raadsbrief hoort
de notitie Al doende Vernieuwen
15 december 2016 Bijeenkomst Uitnodiging raad vernieuwing wijkparticipatie
Uitnodiging voor de raad voor een gesprek over de vernieuwing van de wijkparticipatie op 12 januari
2018.
20 april 2016 Commissiebrief M&S Vernieuw de wijkparticipatie
Voortgang op de uitvoering van motie 2015 M 55 Vernieuw de wijkparticipatie
12 november 2015 Motie 155 Vernieuw de wijkparticipatie
11 juli 2013 Participatie- en inspraakverordening gemeente Utrecht
Raadsbesluit 11 juli 2013 Jaargang 2013, nr. 45
8 april 2010 Utrechtse participatiestandaard en herziene inspraakverordening
Raadsbesluit 8 april 2010, jaargang 2010, nr. 32
20 mei 2010 Inwerkingtreding van de verordening Afspraken tussen de gemeente en de wijkraden
2010
Raadsbesluit 29 april 2010 jaargang 2010, nr. 46)
19 maart 2010 Convenant wijkraden – college van burgemeester en wethouders Utrecht
2005 Verordening Afspraken tussen de gemeente en de wijkraden 2005
Gemeenteblad van Utrecht 2005, nr. 81
20 december 2001 Spelregels voor de wijkaanpak in Uitvoering,
Raadsbesluit 2001, nr 333, kenmerk: Bet. 01.13026

