Bijlage 2. Toelichting bij keuze samenstelling Leefbaarheid & Initiatiefraad
In de commissievergadering van 12 januari 2017 is besloten het collegebesluit “Besluit tot het
samenvoegen van het leefbaarheidsbudget en bewonersondersteuningsbudget (Helder Speelveld)” ,
vrij te geven voor inspraak. Tijdens deze bespreking is door wethouder van Spijk de toezegging
gedaan aan de commissie drie alternatieven voor te leggen voor de samenstelling van de (toen nog)
“Raad van Tien”, nu de Leefbaarheid & Initiatiefraad.
In het collegebesluit staat de Leefbaarheid & Initiatiefraad nu als volgt omschreven:
“Leefbaarheid & Initiatiefraad
Om de aanvragen voor het Leefbaarheid & Initiatiefbudget samen met de stad te kunnen beoordelen
wordt de ‘Leefbaarheid & Initiatiefraad’ geformeerd die bestaat uit de vijf gebiedsverbinders en vijf
burgers uit de vijf stadsdelen van de gemeente Haarlem, die gezamenlijk door hun ervaring vanuit de
stad én vanuit de gemeente de haalbaarheid en het belang van een aanvraag voor Haarlem kunnen
beoordelen.”
Gebaseerd op voorstellen vanuit de politiek én vanuit de zienswijzen volgen nu de drie alternatieven:
1. De Leefbaarheid & Initiatiefraad opereert stadsbreed en bestaat uit 5 leden, 2 ambtenaren
(gebiedsverbinders die rouleren) en 3 burgers. Alle leden hebben een stem in de beoordeling
van aanvragen. Een van de ambtenaren fungeert als voorzitter.
Risico: Sommige stadsdelen zijn vertegenwoordigd door bewoners, andere door ambtenaren,
dit kan tot scheve gezichten en onduidelijkheid leiden.
Kans: Dit is een eerste stap naar meer verantwoordelijkheid van bewoners en minder
bemoeienis van de gemeente.
2. De Leefbaarheid & Initiatiefraad opereert stadsbreed en bestaat uit 6 leden, 1 ambtenaar
(gebiedsverbinder die rouleert) en 5 burgers (1 uit elk van de stadsdelen). De bewoners hebben
een stem, de ambtenaar niet. De bewoners zijn geen wijkraadslid of initiatiefnemer. De
ambtenaar fungeert als secretaris. Uit de 5 bewoners wordt een voorzitter gekozen.
Risico: Veel verantwoordelijkheid bij bewoners, willen vrijwilligers dit?
Kans: Duidelijke verdeling tussen ambtenaar en bewoners, alle stadsdelen gelijkwaardig
vertegenwoordigd.
3. De Leefbaarheid & Initiatiefraad wordt per stadsdeel georganiseerd. Elk van de
gebiedsverbinders is technisch voorzitter (zonder stem) van zijn/haar eigen stadsdeel en vraagt
3 tot 5 burgers om deel te nemen aan de Leefbaarheid & Initiatiefraad.
Risico: Veel administratieve rompslomp en er moet een grote hoeveelheid vrijwilligers
worden ingezet. Daarnaast risico op ongelijkheid tussen stadsdelen in behandeling van
aanvragen.
Kans: Mogelijke laagdrempeligheid bij het indienen van aanvragen.
Het College heeft de voorkeur voor variant 2, omdat – in samenspraak met het “Samen Doen”
Coalitieakkoord - de bewoners van Haarlem meer invloed krijgen op waar de gemeente op in zet. Ook
is het een overzichtelijke samenstelling, waarbij de stadsdelen van elkaar ook weten waar op wordt
ingezet en onderling makkelijk kan worden afgestemd.
Om die reden is vooralsnog deze optie in het collegebesluit opgenomen. Mochten de commissieleden
een andere mening zijn toegedaan, dan kan dit worden aangepast in het besluit.

