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Het onderliggende document presenteert de visie van het bestuur ten aanzien van het komende jaar in relatie tot de
Wijkraad Kerschoten.
In januari kondigen 5 zittende bestuursleden haar aftreden aan. Tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV) is men
afgetreden. Voor de exacte beweegredenen verwijzen wij u naar de brief aan de andere kant.
Om er voor te zorgen dat de Wijkraad Kerschoten kan blijven voortbestaan, is er nagedacht over een vorm van overdracht,
mocht er interesse zijn vanuit een nieuw bestuur richting te geven aan een doorstart.
Hieruit zijn de volgende aandachtspunten naar voren gekomen:
1) Het komende jaar, tot aan de volgende ALV (medio maart 2020), zal de Wijkraad Kerschoten terugtreden uit haar
publieke functie. De Wijkraad houdt niet op te bestaan, maar zal deze periode gebruiken om in alle rust een plan te
vormen over de toekomst. Dit zal gebeuren door de personen die zich hiervoor melden.
2) Alle lopende zaken, afspraken, werkgroepen, contacten, etc., zullen in de bovenstaande periode in vrijwel haar gehele
omvang tot nul worden teruggeschroefd.
3) De afgetreden bestuursleden zullen in het komende jaar zorgdragen voor een zo goed mogelijke overdracht van alle
lopende zaken en assisteren bij het vormen van een nieuw bestuur.
4) Een nieuw bestuur, dat ad-interim zal fungeren, zal gedurende het jaar (tot ALV 2020) haar nieuwe richting bepalen.
Hiervoor krijgt het alle ruimte.
5) Vragen en lopende zaken die voor de wijk relevant zijn, dienen door de Gemeente te worden opgepakt in samenspraak
met eventuele bewoners op wie het een en ander van invloed is.
6) De uitkomst ten tijde van de ALV van 2020 geeft een definitief uitsluitsel over de Wijkraad Kerschoten na die periode.
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