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Geachte leden van de gemeenteraad, leden van de commissie Bestuur, 

Onlangs heeft het raadslid Frank Visser, ChristenUnie, een initiatiefvoorstel 
ingediend bij de voorzitter van de raad met het verzoek dit op korte termijn in 
behandeling te nemen. Het betreft een voorstel tot uitbreiding van het toe te laten 
aantal schaduwraadsleden van twee naar drie en behelst daarmee een voorstel tot 
wijziging van de Algemene commissieverordening van de gemeente Haarlem. Het 
voorstel van de heer Visser gaat hierbij. 

De diverse regelingen van de werkwijze van de raad functioneren vaak in 
samenhang en ondersteunen het door de raad verkozen vergadersysteem. 
Aanpassing van een artikel uit een reglement van de raad vraagt derhalve om een 
zorgvuldige en brede afweging van (oorspronkelijke) argumentatie. Daarbij moet 
ook de mogelijke uitwerking van de aanpassing op de vergaderwijze van de raad 
betrokken worden. 

Het inrichten van de mogelijkheid tot het benoemen van schaduwraadsleden beoogt 
de vervanging van leden van de raad in de raadscommissies. Om in lijn te handelen 
met de democratische legitimiteit van vertegenwoordiging in raadscommissies kon 
iedere fractie oorspronkelijk één schaduwraadslid voordragen. Met de introductie 
van een vergadersysteem met commissies die parallel vergaderen heeft uitbreiding 
van het aantal schaduwraadsleden naar twee plaatsgevonden. Dit om kleine fracties 
in staat te blijven stellen deel te nemen aan vergaderingen van alle commissies. 

www.haarlem.nl 



Om recht te doen aan de behandeling van een wijziging van een reglement van de 
raad stellen de voorzitter van het de raad tevens voorzitter van het presidium en de 
griffier u de volgende behandelwijze voor van het voorstel van de heer Visser. 
Zodra een nieuw presidium van de raad in functie is zal dit een preadvies op het 
initiatief opstellen. Het initiatiefvoorstel wordt besproken in de commissie Bestuur 
daaropvolgend, het preadvies wordt bij de bespreking betrokken. De commissie 
Bestuur geeft vervolgens aan op welke wijze verdere besluitvorming plaatsvindt. 

Met het vertrouwen u ten aanzien van de behandeling van bijgaand initiatiefvoorstel 
goed geïnformeerd te hebben, 

vriendelijke groet. 

Bemt Schneiders Josine Spier 

Raadsvoorzitter, Raadsgriffier 

Voorzitter van het presidium van de gemeenteraad 



 

Initiatiefvoorstel Wijziging Algemene commissieverordening 
 
 
 
Haarlem, 8 april 2014 
 
Geachte voorzitter, 
 
Hierbij verzoek ik u bijgaand initiatiefvoorstel te agenderen voor de gemeenteraad. Het 
betreft een voorstel voor een raadsbesluit om de algemene commissieverordening te 
wijzigen. Ik hoop dat dit voorstel spoedig kan worden geagendeerd in de commissie Bestuur 
en vervolgens in de gemeenteraad. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Frank Visser 
Fractievoorzitter ChristenUnie Haarlem 
 
 
 
Toelichting 
Momenteel is in artikel 5 van de Algemene Commissieverordening geregeld dat er per fractie 
maximaal twee schaduwraadsleden mogen worden benoemd. Afgesplitste 
éénpersoonsfracties mogen één schaduwraadslid benoemen. 
 
Voorgesteld wordt dit te verhogen naar maximaal drie schaduwraadsleden per fractie. Voor 
afgesplitste éénpersoonsfracties wordt in dit voorstel net als nu uitgegaan van maximaal één 
schaduwraadslid per lid. Voorgesteld wordt analoog hieraan voor afgesplitste 
tweepersoonsfracties ook uit te gaan van maximaal één schaduwraadslid per lid (dus twee 
schaduwraadsleden). 
 
Hieronder volgen hiervoor enkele argumenten. Voorgesteld wordt dit voorstel te agenderen 
voor de commissievergadering van 17 april 2014 zodat dit zo mogelijk behandeld kan 
worden in de gemeenteraad van 24 april 2014. 
 
Argumenten 
- Met de decentralisaties wordt de taak van de gemeenteraad verzwaard. Dit betekent 

voor alle fracties meer werk en met name voor de kleine fracties een zwaardere 
belasting. Extra schaduwraadsleden kunnen dit werk verlichten. 
 

- Meer schaduwraadsleden betekent ook meer ambassadeurs voor de gemeenteraad in 
de stad 
 

- Extra schaduwraadsleden hebben geen consequenties voor de begroting aangezien in 
Haarlem hier geen aparte financiële middelen voor zijn zoals presentiegelden. In 
Haarlem zijn fracties zelf verantwoordelijk voor het eventueel betalen van een 
vrijwilligersvergoeding uit het fractiebudget. 
 



- Extra schaduwraadsleden hebben geen gevolgen voor de spreektijden of de 
stemverhoudingen. 
 

- Andere gemeenten hebben ook meer burgerraadsleden. Enkele voorbeelden: 
 
Bloemendaal  max. 3 burgerraadsleden per fractie met één zetel 
    max. 2 burgerraadsleden per fractie met twee zetels 
Delft   max. 3 burgerraadsleden per fractie 
Den Haag  max. 2 burgerraadsleden per fractie in elke commissie 
Dordrecht   max. 3 burgerraadsleden per fractie met drie of minder zetels 
    max. 2 burgerraadsleden per fractie met vier of meer zetels 
Utrechtse Heuvelrug max. 3 burgerraadsleden per fractie 
Hilvarenbeek  max. 3 burgerraadsleden per fractie in elke commissie en die 
    mogen ook vervangen in andere commissies 
Zwolle   max. 4 burgerraadsleden per fractie 

 
Voorstel 
Artikel 5 lid 1 b van de Algemene Commissieverordening komt te luiden: 
 
1b. Een raadslid kan ten hoogste één persoon die geen raadslid is als zijn plaatsvervanger 
voordragen. Deze mogelijkheid geldt bij meerhoofdige fracties bovendien voor maximaal drie 
raadsleden. Fracties bestaande uit één of twee personen die zelfstandig een zetel hebben 
verworven bij de verkiezingen kunnen maximaal drie schaduwraadsleden voordragen. 
 
 
 
ChristenUnie 
F.C. Visser 
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