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Deel 1  Over het Huishoudelijk Reglement 
Artikel 1. Doelstelling reglement 

De doelstelling van dit reglement is het regelen van het functioneren van 

Stichting Wijkteam Middelburg-Zuid, zoals omschreven in artikel 2 van de 

statuten. 

 

Deel 2  Doelstelling, werkgebied en taken 
Artikel 2.  Beschrijving werkgebied 

1. De wijk Middelburg-Zuid zoals genoemd in artikel 1 van de statuten is het 

gebied in de gemeente Middelburg dat wordt ontsloten door het Kanaal 

door Walcheren,  Schroeweg, Torenweg, Reijersweg en Oosterse Lageweg. 

2. Het betreft het postcodegebied 4336. 

3. Het werkgebied wat betreft leefomgeving en leefbaarheid is zo ruim als 
wenselijk en nodig. 

4. De wijk Middelburg-Zuid omvat de volgende buurten: 

a) Magistraat 

b) Erasmus 

c) Reijershove 

d) Veldzigt 
 

Artikel 3. Bij de doelstelling van Stichting Wijkteam Middelburg-Zuid 

1. Dit artikel dient als aanvulling op artikel 2 van de statuten over de 

doelstelling van de stichting. 

2. Stichting Wijkteam Middelburg-Zuid is ingesteld door de gemeenteraad 

van Middelburg en benoemd als officieel wijkpartner in de wijkaanpak. 
3. Zij behartigt het wijkbelang en primair de belangen van bewoners in de 

wijk, daarbij rekening houdend met stedelijk, regionaal/provinciaal en 

rijksbeleid. 

4. Zij neemt in beginsel een neutraal standpunt in ten aanzien van politieke, 

maatschappelijke en levensbeschouwelijke stromingen. 

5. Zij zal handelen zonder enige vorm van belangenverstrengeling. 

6. Zij streeft er naar ervaringen, ontwikkelingen en informatie uit te wisselen 
met haar relaties. 

7. Besluiten worden voorbereid, gemotiveerd en vastgelegd. Indien nodig 

geacht worden deskundigen geraadpleegd. Bij het nemen van besluiten 

worden zo veel mogelijk de relevante wijkbelangen afgewogen. Voorts 

dient de schijn van belangenverstrengeling te worden voorkomen. 

8. Bij besluiten over financiële zaken wordt altijd de penningmeester 
gehoord. 

9. Stichting Wijkteam Middelburg-Zuid tracht de haar doelstelling zoals 

genoemd in artikel 2 van de Statuten te bereiken door onder andere de 

volgende werkwijze en taken: 

a) Gebruik te maken van het door de gemeente aan Stichting Wijkteam 

Middelburg-Zuid toegekende informatie-, advies- en participatierecht. 

b) Het indien nodig indienen van een zienswijze of officiële reactie op een 
ontwerp of concept plan van overheden en instellingen. 

c) Het gericht inzetten van de verkregen wijkbudgetten teneinde de 

leefbaarheid in de wijk te vergroten. 

d) Als officiële wijkpartner mede het Wijkjaarprogramma Middelburg-Zuid 

doen opstellen en doen uitvoeren. 

e) Zorgdragen dat de benodigde kennis en informatie beschikbaar is voor 
het uitoefenen van haar taken. 
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f) Het voeren van helder en adequaat informatiebeleid. 

g) Het houden van informatiebijeenkomsten en bewonersavonden, al dan 

niet samen met de partners in de wijkaanpak. 

h) Het uitwisselen van ervaringen, ontwikkelingen en informatie met de 

bewoners, bewonersorganisaties en andere belanghebbenden in 
Middelburg-Zuid, de partners in de wijkaanpak en de andere wijk-, 

dorpsteams. 

i) Dienen als platform voor bewoners en instellingen in de wijk, dienen als 

vraagbaak en zorgdragen voor een netwerk in de wijk. 

j) Het doorgeven van signalen, meldingen, ideeën, klachten en wensen 

van bewoners en instellingen naar bestuur, politie, politiek en andere 

instellingen. 
k) Het ondersteunen van zinvolle bewonersinitiatieven. 

l) Zorgdragen dat overheden, instellingen en ondernemingen zich 

behoorlijk opstellen naar bewoners, in het bijzonder dat zij bewoners 

over plannen tijdig en adequaat informeren. 

m) Standpunten en inbreng zo veel mogelijk te baseren op 

bewonersenquêtes, signalen die uit bewonersavonden naar voren 
komen, andere verkregen reacties en meldingen uit het netwerk, 

overleg met bewonersverenigingen in de wijk, contacten met 

wijkpartners en officiële publicaties. 

 

Deel 3   Interne organisatie en besluitvorming 
Artikel 4. Lidmaatschap bestuur 

1. Dit artikel regelt de benoeming van nieuwe bestuursleden op grond van 
artikel 3,  

lid 2 van de Statuten. 

2. Nieuwe bestuursleden worden voorgedragen door het bestuur. 

3. Het lidmaatschap van Stichting Wijkteam Middelburg-Zuid wordt 

bekrachtigd door het bestuur en vastgelegd in de notulen, met daarin 

omschreven of en zo ja welke specifieke functie of aandachtsgebied hij of 
zij krijgt. 

4. Nieuwe bestuursleden krijgen de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en 

andere benodigde relevante informatie. 

5. Bestuursleden onderschrijven de doelstellingen, het Huishoudelijk 

Reglement en de besluiten van Stichting Wijkteam Middelburg-Zuid. 

6. Bestuursleden zijn betrokken bij de wijk en de werkzaamheden van 

Stichting Wijkteam Middelburg-Zuid. 
7. Bestuursleden onthouden zich van daden, die het aanzien van de wijk of 

de Stichting Wijkteam Middelburg-Zuid schaden. 

8. Bestuursleden brengen regelmatig verslag uit van hun 

bestuursactiviteiten. 

 

Artikel 5. Bestuursbevoegdheden 
1. Dit artikel regelt de bestuursbevoegdheden zoals benoemd in artikel 6, lid 

1 van de Statuten. 

2. De voorzitter van het bestuur zit de vergaderingen voor en 

vertegenwoordigt de Stichting naar buiten. 

3. De secretaris van het bestuur draagt zorg voor het Huishoudelijk 

Reglement, het jaarverslag, de notulen en correspondentie. 
4. De penningmeester van het bestuur draagt zorg voor alle financiële zaken. 
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5. Het bestuur kan gebruik maken van (betaalde) ondersteuning van derden. 

Deze ondersteuning wordt goedgekeurd door het bestuur. De 

ondersteuning wordt bevestigd in een overeenkomst. Daarin zijn in ieder 

geval omschreven de projectomschrijving, de te behalen resultaten, de 

aard van de werkzaamheden, de tijdslijnen, de kosten en de afstemming 
met het bestuur. 

6. Het bestuur kan indien nodig of wenselijk het Wijkplatform bijeen roepen. 

Hiervoor kunnen worden uitgenodigd bewonerscommissies en betrokken 

bewoners uit de wijk. 

 

Artikel 6. Beëindiging lidmaatschap bestuur 

In aanvulling op artikel 3 lid 6 van de Statuten kan een daartoe strekkend 
bestuursbesluit worden genomen wanneer een bestuurslid 

a) handelt in strijd met het Huishoudelijk Reglement of besluiten, 

onbetamelijk handelt, wanneer een bestuurslid Stichting Wijkteam 

Middelburg-Zuid op onredelijke wijze benadeelt dan wel de belangen 

van de wijk schaadt. Het royement wordt door het bestuur zo spoedig 

mogelijk aan het betrokken bestuurslid met opgave van reden 
meegedeeld. De betrokkene is bevoegd om binnen een maand na 

ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij het bestuur. 

Gedurende de beroepstermijn en hangend het beroep is het lid 

geschorst. Een schorsing die niet binnen twee maanden na indiening 

van het beroep is opgeheven of is bekrachtigd met een definitieve 

opzegging, eindigt na het verstrijken van die termijn. 
b) Indien een bestuurslid zonder opgave van reden geen actieve 

bemoeienis meer heeft met Stichting Wijkteam Middelburg-Zuid en na 

drie maanden niet op een aangetekende brief aan hem of haar hierover 

heeft gereageerd. 

 

Artikel 7. Werkgroepen en commissies 

1) Het bestuur neemt een besluit over het instellen, wijzigen en opheffen van 
werkgroepen en commissies. 

2) Ook niet bestuursleden kunnen deel uitmaken van een werkgroep of 

commissie. 

3) Een werkgroep of commissie behandelt een specifiek aandachtsgebied, 

taak of activiteit. 

4) De eindverantwoordelijkheid voor de werkgroep of commissie ligt bij het 
bestuur, dus ook de communicatie. 

5) Een werkgroep of commissie brengt aan het bestuur regelmatig verslag uit 

over de stand van zaken. 

6) Werkgroepleden of commissieleden onthouden zich van daden, die het 

aanzien van Stichting Wijkteam Middelburg-Zuid schaden. 

7) In plaats van werkgroep is ook de term commissie of andere benaming te 

gebruiken. 
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Deel 4  Financiële Zaken 
Artikel 8. Financiële middelen 

De financiële middelen van Stichting Wijkteam Middelburg-Zuid bestaan uit het 

huishoudbudget, het ondersteuningsbudget en het leefbaarheids/wijkbudget, 

zoals verstrekt door de gemeente, en uit eventuele overige inkomsten waaronder 

sponsoring en giften. 
 

Artikel 9. Beheer financiën 

1) Dit artikel regelt het beheer zoals omschreven in artikel 8 lid 2 van de 

Statuten. 

2) De penningmeester verplicht zich tot het voeren van een adequate 

financiële administratie. 
3) De penningmeester draagt zorg voor het beheer van de bankrekening. 

4) De penningmeester is verantwoordelijk voor alle betalingen. 

5) De penningmeester mag zelfstandig betalingen tot € 1.000 doen. 

Betalingen daarboven zijn alleen mogelijk na toestemming van een ander 

bestuurslid. 

6) Bij het aangaan van financiële verplichtingen langer dan een half jaar is 

voorafgaand toestemming van het bestuur nodig. 
7) Naast de penningmeester kan de secretaris worden gemachtigd voor het 

doen van betalingen. 

8) Andere bestuursleden die op grond van het voorgaande artikel zijn 

gemachtigd kunnen zelfstandig betalingen verrichten tot € 250. Betalingen 

daarboven zijn alleen mogelijk na toestemming van een ander bestuurslid. 

9) Het is mogelijk een afzonderlijke juridische entiteit op te richten teneinde 
extra inkomsten zoals sponsorgelden in onder te brengen. 

10) De financiële zaken zijn in beginsel elke bestuursvergadering een 

vast agendapunt. 

11) De penningmeester draagt zorg voor de inning van advertentie- en 

sponsorinkomsten. 

12) De voorzitter mag zelfstandig fiat geven tot toezeggingen van € 500 
per geval, waarbij het bestuur hiervan binnen een maand op de hoogte 

wordt gesteld, zolang passend binnen de (project) begroting en met een 

cumulatief maximum per jaar van € 5.000. 

 

Artikel 10. Begroting 

1. In aanvulling op artikel 8 van de Statuten stelt het bestuur een maand 

vóór de door de gemeente gestelde termijn een concept begroting op. 
2. Na goedkeuring door het bestuur wordt de begroting voorgelegd aan de 

gemeente. Na goedkeuring door de gemeente wordt in de 

eerstvolgende bestuursvergadering de begroting officieel vastgesteld. 

3. Veranderingen in de begroting worden vastgesteld door het bestuur en 

afgestemd met de gemeente. 

 
Artikel 11. Jaarrekening 

1. In aanvulling op artikel 8 van de Statuten, stelt de penningmeester binnen 

zes maanden na afloop van een kalenderjaar een overzicht op van de 

inkomsten en uitgaven en van de balans en legt deze ter goedkeuring voor 

aan het bestuur. 

2. Na goedkeuring door het bestuur overlegt de penningmeester de 
jaarrekening ter goedkeuring aan de gemeente. 
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3. Na goedkeuring van de gemeente stelt het bestuur de jaarrekening vast 

conform artikel 8 van de Statuten. 

4. In aanvulling op artikel 8 van de Statuten wordt aan de penningmeester 

décharge verleend indien een schriftelijke goedkeuring van de gemeente is 

ontvangen. Dit wordt in de eerstvolgende vergadering bekrachtigd. 
 

Artikel 12. Vergoeding onkosten 

Kosten die voortkomen uit de uitoefening van de bestuurstaken kunnen alleen 

worden gedeclareerd bij de penningmeester indien zij betrekking hebben op de 

bestuursfunctie en tegen inlevering van de relevante bonnen en bescheiden. 

 

Artikel 13. Vrijwilligersverzekeringen 
1) Bestuursleden zijn uit hoofde van hun functie verzekerd voor 

aansprakelijkheid door Stichting Wijkteam Middelburg-Zuid afgesloten 

verzekering. 

2) De penningmeester of secretaris verzorgt de administratie van deze 

verzekeringen. 

 

Deel 5  Wijkbudgetten 
Artikel 14. Wijkbudgetten 

1) De gemeente stelt elk jaar aan Stichting Wijkteam Middelburg-Zuid een 

huishoudbudget, een leefbaarheidsbudget en een ondersteuningsbudget 

ter beschikking op basis van een subsidieverordening. De eerste twee 

budgetten keert de gemeente uit aan Stichting Wijkteam Middelburg-Zuid. 

2) Deze wijkbudgetten zijn bedoeld om de leefbaarheid in de wijk te 
verbeteren. 

3) Het bestuur kiest voor elk jaar aan welke programma’s, projecten en 

activiteiten, buurten, enz. zij de wijkbudgetten zal bestemmen. De 

besteding volgt zoveel als mogelijk de begroting en het 

Wijkjaarprogramma. 

4) Het bestuur houdt bij haar keuzes rekening met het wijkbelang, de 
wensen en behoeften van de wijk en haar bewoners zoals die onder 

andere naar voren komt uit bewonersenquêtes, reacties en signalen uit 

het netwerk, bewonersavonden, contacten met de bewonersorganisaties, 

wijkpartners, organisaties in de wijk en publicaties. 

 

Artikel 15.  Criteria toekenning aanvragen bewonersinitiatieven en 

wijkevenementen 
1. Goede, leuke of zinvolle initiatieven, plannen , ideeën en activiteiten van 

bewoners en instellingen zelf kunnen, indien deze bijdragen aan de 

leefbaarheid van de wijk, een vergoeding indienen bij Stichting Wijkteam 

Middelburg-Zuid. 

2. Iedereen mag een aanvraag indienen: bewoners, kinderen, scholen, 

instellingen en bedrijven. 
3. De aanvraag voor financiële ondersteuning kan en mag over van alles 

gaan. 

4. Belangrijk criterium is dat de aanvraag, idee, plan of activiteit de 

leefbaarheid van de wijk Middelburg-Zuid en haar bewoners ten goede 

komt. De overwegingen procedure zijn nader omschreven door het 

bestuur. 



Huishoudelijk Reglement  

05-Nov-2018 

5. Het aantal mensen dat profiteert is niet zo van belang. Bij voorkeur zo 

veel mogelijk, maar elk positief initiatief, hoe klein ook, wordt 

gewaardeerd. 

6. De aanvraag mag uiteraard niet in strijd zijn met wet of regelgeving. 

7. Er mag geen sprake zijn van commerciële of privébelangen. 
8. Ook consumpties worden niet vergoed. 

9. De aanvraag moet passen binnen de begrotingen budget van Stichting 

Wijkteam Middelburg-Zuid. 

10.De aanvraag moet onderbouwd zijn. Dat hoeft niet lang te zijn. In ieder 

geval is een financiële toelichting nodig, bij voorkeur wordt omschreven 

welk deel zelf kan worden gefinancierd. 

11.Indien de aanvrager zelf geld inzamelt of andere sponsors vindt om het 
plan te ondersteunen, zal dit zeker positief meewegen bij de beoordeling 

van de aanvraag. 

12.Vergoeding zal plaatsvinden na ontvangst van de financiële 

verantwoording (bonnen, facturen) plus één of meer foto’s. 

 

Deel 6  Communicatie en publicaties 
Artikel 16. Informatiebeleid 

1. Stichting Wijkteam Middelburg-Zuid heeft verschillende 

communicatiemiddelen om een helder informatie- en communicatiebeleid 

te kunnen voeren, teneinde wijkbewoners en andere belanghebbenden zo 

goed mogelijk te informeren over relevante ontwikkelingen aangaande de 

leefbaarheid. 

2. Stichting Wijkteam Middelburg-Zuid streeft in beginsel naar de volgende 
communicatiemiddelen: het jaarverslag, de bewonerskrant, een digitale 

nieuwsbrief, flyers, website, Facebook en andere social media. 

3. Informatie, correspondentie etc. blijft eigendom van  

Stichting Wijkteam Middelburg-Zuid. 

4. Stichting Wijkteam Middelburg-Zuid streeft naar een zo nauwkeurig en 

actueel mogelijke informatie in haar communicatie. Als het gaat om 
informatie van derden is dat kenbaar gemaakt. De informatie en 

communicatie dient primair om te informeren, er zijn geen rechten aan te 

ontlenen. 

 

Artikel 17. Verantwoordelijkheid 

1. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor alle externe communicatie. 

2. Bij elke adviesaanvraag van de gemeente wordt er door het bestuur 
bekeken of er gereageerd wordt, en zo ja door wie en hoe. De beslissing 

met motivatie van het bestuur zal worden vastgelegd in het eerstvolgende 

overleg. 

3. Alle formele reacties, zoals zienswijzen en adviezen, die aan de gemeente 

en andere partners in de wijk worden verstuurd, moeten door het bestuur 

zijn goedgekeurd. 
4. Wanneer er persberichten of perscontacten zijn wordt dat altijd gemeld 

aan de andere bestuursleden. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor 

persberichten. 

 

Artikel 18. Jaarverslag 

1) Elk jaar zorgt het bestuur voor een jaarverslag. Het jaarverslag bevat een 
beschrijving van de relevante gebeurtenissen en ontwikkelingen en cijfers 
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in de wijk en de activiteiten, programma’s en projecten van Stichting 

Wijkteam Middelburg-Zuid. 

2) Het concept jaarverslag wordt voor einde maart van het nieuwe jaar door 

het bestuur opgesteld. 

3) Het definitieve jaarverslag wordt uiterlijk medio van het volgende jaar 
vastgesteld door het bestuur. 

4) Een extern jaarverslag wordt naar de wijkpartners verstuurd en op de 

website gezet. 

 

Artikel 19. Bewonerskrant 

1. De bewonerskrant is de informatiekrant over alles wat van belang kan zijn 

voor de leefbaarheid van de wijk Middelburg-Zuid. 
2. De redactie is verantwoordelijk voor het samenstellen, de vormgeving, het 

laten drukken en het bezorgen. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor 

de bewonerskrant. 

3. De te publiceren stukken worden minimaal gelezen door een lid van de 

redactie en door een lid van het bestuur. Te publiceren stukken van 

bestuursleden, leden van werkgroepen en redactieleden zelf worden door 
een ander bestuurs- of redactielid gelezen dan de schrijver zelf. 

4. De redactie behoudt zich het recht voor (ingezonden) stukken en 

advertenties te weigeren. De uiteindelijke beslissing over het al dan niet 

publiceren van (ingezonden)  stukken ligt bij het bestuur. 

 

Artikel 20. Website en social media 
1. Doel van de website is het via internet verschaffen van informatie over 

alles wat van belang kan zijn voor de leefbaarheid van de wijk Middelburg-

Zuid. 

2. De eindverantwoordelijkheid voor opzet en inhoud van de website ligt bij 

het bestuur van Stichting Wijkteam Middelburg-Zuid. 

3. De webredactie is verantwoordelijk voor de algemene structuur van de 

website en welke soort informatie waar geplaatst wordt. 
4. Te publiceren items worden gelezen door de webredactie en een lid van 

het bestuur. De uiteindelijke beslissing over het al dan niet publiceren van 

(ingezonden) items ligt bij het bestuur. 

5. Het bestuur stelt voor het beheer één of meer webmasters aan, die 

bevoegd zijn namens het bestuur de website te beheren. De webmaster 

kan zich voor een deel van zijn taken door een of meerdere personen laten 
ondersteunen. 

6. De webmaster is automatisch lid van de webredactie. 

7. De webmaster draagt zorg voor het technische beheer van de website, 

zodanig dat de website optimaal beschikbaar is voor bezoekers en 

personen die toegang hebben tot het plaatsen van informatie. 

8. De webmaster verleent, op basis van iemands rol / verantwoordelijkheid 

en de inrichting van de website, toegang aan personen tot afgebakende 
delen van de website, zodat zij daarop zelfstandig informatie en/of nieuws 

berichten kunnen plaatsen. Hiermee wordt nagestreefd dat de 

verschillende personen snel en zelfstandig informatie kunnen verspreiden 

via internet. De webmaster voorziet de personen die toegang hebben tot 

het plaatsen van informatie van technische ondersteuning met als doel 

deze personen zelfstandig in staat te stellen informatie en nieuwsberichten 
te plaatsen op de website. 

9. De bepalingen in dit artikel gelden eveneens voor alle social media. 
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Artikel 21. Privacy 

1. Stichting Wijkteam Middelburg-Zuid zal de van bewoners zelf verkregen 

gegevens, zoals telefoonnummers en e-mailadressen, zorgvuldig bewaren 

en nimmer zonder nadrukkelijke toestemming van de bewoner zelf aan 
andere instanties of organisaties verstrekken. Deze gegevens worden 

strikt vertrouwelijk behandeld. Bewoners kunnen altijd kenbaar maken dat 

gegevens moeten worden verwijderd. 

2. Bezoek aan onze website wordt niet geregistreerd dan wel opgeslagen op 

individueel nivo. Bijgehouden worden alleen de bezoekersaantallen welke 

webpagina’s het meest worden bezocht. Deze bezoekinformatie 

(waaronder bijvoorbeeld ip-adressen) gebruikt het bestuur alleen voor 
verbetering van de informatievoorziening  op deze website en nooit ter 

identificatie van individuele personen. De website van Stichting Wijkteam 

Middelburg-Zuid is dus anoniem te raadplegen. 

 

Deel 8  Slotbepalingen 
Artikel 22. Openbaarheid Huishoudelijk Reglement 

Het Huishoudelijk Reglement is openbaar en staat op de website. 
 

Artikel 23. Wijziging Huishoudelijk Reglement 

1. De verantwoordelijkheid voor wijziging van het Huishoudelijk Reglement 

ligt bij het bestuur van Stichting Wijkteam Middelburg-Zuid. 

2. Een besluit tot wijziging van het Huishoudelijk Reglement kan slechts 

worden genomen in een vergadering met  2/3 meerderheid van stemmen 
waarbij tenminste de helft van de bestuursleden aanwezig is. Indien niet 

de helft van de bestuursleden ter vergadering aanwezig is, zal uiterlijk 

binnen vier weken na de eerste vergadering een nieuwe vergadering 

bijeengeroepen en gehouden worden, waarin over de wijziging kan worden 

besloten. 

 


