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Commissie beschrijving
Genoemde commissies behandelen een specifiek omschreven onderwerp (project) waarbij de
commissie in haar activiteiten redelijk autonoom is in de besluitvorming. Binnen de kaders zoals
tevoren met het bestuur is afgestemd worden activiteiten uitgevoerd en acties op touw gezet.
Stichting Bewonersplatform Woensel Noord is rechtspersoon in deze en daarom
verantwoordelijk. Kosten voor de commissies en mogelijk financiële gevolgen van acties, moeten
echter op voorhand met het bestuur van het Bewonersplatform worden besproken.
In aanmerking komende werkgroepen / commissies :
= Preventie Team Eindhoven W.N.
= Seniorenplatform Woensel Noord
= Hartveilig / Eindhovenhartveilig
= Eindhoven Airport

Looptijd van het project/ de commissie
De looptijdtijd van het project waar de commissie zich voor inzet is in principe voor onbepaalde
tijd. Tenzij tevoren een afgebakende tijdspanne is vastgelegd.

Vrijwilligers
De commissie bestaat uit een aantal vrijwilligers vanuit wijken in Woensel Noord, aangevuld met
mogelijke professionele organisaties en een vertegenwoordiger vanuit het bestuur van het
Bewonersplatform.
Een van die vrijwilligers is de projectleider die de activiteiten coördineert ofwel voorzitter is. Het
kan ook zijn dat de vertegenwoordiger vanuit het Bewonersplatform deze functie vervult.

Verantwoordelijkheid
De commissie voert de activiteiten uit onder de eindverantwoordelijkheid van het bestuur van
Stichting Bewonersplatform Woensel Noord. Zij neemt echter zelf een aantal beslissingen die
nodig zijn om de operationele werkzaamheden efficiënt te laten verlopen.

Verantwoording
De normale gang van zaken wordt gerapporteerd door de bestuursvertegenwoordiger in de
commissie in de Dagelijks Bestuur overleggen. Echter wanneer de commissie het nodig vindt om
als commissie met het bestuur af te stemmen, kan dat worden gemeld. Ook het bestuur kan
initiatief nemen om samen met de commissie van gedachte te wisselen over het verloop van het
project. In reguliere vergaderingen van het Bewonersplatform wordt ook de voortgang c.q. status
quo van de commissies besproken.

Onvoorziene omstandigheden
In voorkomende gevallen waarin deze opdracht niet voldoende duidelijk is, wordt overleg
gepleegd tussen de commissie en het bestuur van de Stichting Bewonersplatform Woensel
Noord
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De commissie Preventie Team Eindhoven staat opgesteld om burgers in Woensel Noord, en ook
daar buiten, te informeren over mogelijkheden ter bescherming van hun eigen veiligheid en hun
omgeving. Dit is een nauwe samenwerking met het Veiligheidshuis van de gemeente Eindhoven
en de politie.

Seniorenplatform Woensel Noord
De commissie Seniorenplatform Woensel Noord is een overlegstructuur met vertegenwoordigers
uit alle wijken van Woensel Noord met als doel belangenbehartiging van alle ouderen 55+ers
daar waar het gezamenlijke belangen aangaat. Wijken zijn in beginsel autonoom in behartigen
van senioren zaken in hun wijk, maar in geval van vergelijkbare belangen in wijken, kan worden
samengewerkt en informatie worden uitgewisseld. Het seniorenplatform kan dan fungeren als
een soort paraplu.
Samenwerking met andere professionele organisaties in Eindhoven wordt geadviseerd.
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