
Commissie van Advies Wijkbelang Westeinde 

De opdracht: 

De CvA heeft in een gesprek met een afvaardiging van het bestuur van Wijkbelang ‘carte 

blanche’ gekregen m.b.t. de advisering. 

Doel van de CvA: 

de CvA heeft zichzelf een volgende opdracht opgelegd: Zorg, aan de hand van documenten 

onderzoek en gesprekken met betrokkenen voor een advies dat moet leiden tot een situatie 

waarin het vertrouwen in Wijkbelang wordt hersteld, van waaruit weer een open, 

toekomstgerichte en positieve verenigingscultuur kan worden opgebouwd.  

Werkzaamheden:  

De CvA heeft documenten opgevraagd en die doorgenomen en een groot aantal gesprekken 

gevoerd met betrokkenen.  

Conclusies: 

De CvA heeft – met de duidelijke aantekening dat het bestuur alles in het werk heeft gesteld 

om de zaak goed op de rails te krijgen - vanuit haar werkzaamheden het volgende 

geconcludeerd 

 Het bestuur van Wijkbelang worstelt, sinds het besluit van Palet om zich terug te 

trekken uit de beheerstichting It Hiem, met de daaruit voortvloeiende gevolgen die 

hebben geleid tot ingrijpende besluiten rond de exploitatie van het wijkgebouw. Dit 

heeft het overgrote deel van de bestuurlijke inzet gevergd, waardoor overige zaken 

op de achtergrond zijn geraakt;  

 Bovenstaande gang van zaken en gebeurtenissen/conflicten uit een eerder verleden 

hebben geleid tot een diep verschil van inzicht met – een deel van de - leden en 

daardoor tot een gebrek aan vertrouwen in het bestuur; 

 Binnen het bestuur ontbreekt o.i. ‘het cement tussen de stenen’ waardoor het niet 

als een eenduidig en collectief geheel opereert en dus niet in staat is de zaken op een 

goede wijze op te lossen; 

 Naar alle waarschijnlijkheid wordt de kloof tussen bestuur en – een deel van de – 

leden alleen maar groter door de wijze van acteren van individuele bestuursleden; 

Adviezen: 

De CvA adviseert het bestuur het volgende: 

 

Stichting It Hiem/ Bestuur Wijkbelang: 

 Ontkoppel de beheerstichting ‘It Hiem’ van Wijkbelang. Maak afspraken met 

Kwadrant op welke wijze dat gebeurt. Een optie is om bestuursleden van buiten de 

directe sfeer van het bestuur aan te trekken en daarvan één lid toegevoegd 

bestuurslid (zonder portefeuille) van Wijkbelang te laten zijn; 

  

  



Bestuur Wijkbelang. 

Voor het bestuur hebben we een tweetal adviezen, beide in de personele sfeer: 

 

 De CvA adviseert het zittende bestuur terug te treden. Dit advies is gestoeld op de 

ervaring dat het huidige bestuur van een aanmerkelijk deel van de leden niet het 

vertrouwen heeft wat het moet hebben. Daarmee is het bestuur onderdeel 

geworden van een slepend verschil van inzicht in het reilen en zeilen van Wijkbelang 

Het advies stoelt ook op onze conclusie dat het binnen het bestuur ontbreekt aan 

voldoende binding.  Met het overnemen van bovenstaand advies maakt het bestuur 

duidelijk dat zij alles wil doen om Wijkbelang weer in rustiger vaarwater te krijgen en 

de mogelijkheid te bieden om te bouwen aan een open, toekomstgerichte en 

positieve verenigingscultuur.  

 Het huidige bestuur stelt zich verkiesbaar maar de voorzitter stelt zich niet 

verkiesbaar in haar huidige functie. Dit, omdat is gebleken dat een aanmerkelijk deel 

van het ontstane verschil van inzicht en tegenstand op haar conto moet worden 

geschreven. Hiermee kan worden bereikt dat met de tijd de vereniging weer in 

rustiger vaarwater komt en er weer met een positieve inzet kan worden gewerkt.  

 

 

 

Leeuwarden, 15 juni 2018 

Geertje de Jong 

Elize van der Meer 

Tjeerd Heidstra    

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


