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Indiener/Fractie

Omschrijving
Wethouder Botter zegt toe, op verzoek van de SP (de heer 
Garretsen), de dorpsraad van Spaarndam te vragen om input voor 
het programma Nieuwe Democratie en de commissie Bestuur 
hierover te informeren.

Stand van Zaken/afdoening

Met de Dorpsraad Spaarndam is gesproken over of er in Spaarndam ruimte is voor een "experiment" in het 
kader van het programma Nieuwe democratie. De Dorpsraad gaf aan de de samenwerking met de 
gemeente Haarlem erg op prijs te stellen en dat er waardering is voor het feit dat de gemeente Haarlem op 
zoek is naar nieuwe samenwerkingsvormen om bewoners, initiatieven en wijk/dorpsraden meer 
zeggenschap te geven.

Om de volgende redenen geeft de Dorpsraad Spaarndam aan voorlopig echter nog geen kans te zien voor 
een experiment"

De minister heeft de Provincie opgeroepen om een peiling te doen in Spaarndam Oost. De peiling 
gaat over de vraag of een grenscorrectie gewenst is. Met de herindeling die sinds 1 januari van 
kracht is, is Spaarndam Oost onderdeel van de gemeente Haarlemmermeer geworden. Uit eerdere 
peilingen van de Dorpsraad bleek echter dat Oost de voorkeur had om samen met Spaarndam West 
onderdeel te zijn voor de gemeente Haarlem. Op dit moment zijn hier bestuurlijk gesprekken over 
gaande. De onzekerheid leidt echter tot onrust in het hele dorp. Totdat hier meer zekerheid over is, 
is een experiment niet wenselijk;

De Dorpsraad behartigt de belangen van zowel Oost als West. Voor het bestuur van de Dorpsraad is 
het te complex om twee verschillende vormen van samenwerking met de gemeenten te hebben;

De rol van "dorpsraad als beheerder" zoals deze besproken is in de stadgesprekken met de 
wijkraden heeft voor de Dorpsraad niet de voorkeur. Meer taken in beheer zou interessant kunnen 
zijn voor de verschillende werkgroepen, maar de dorpsraad houdt zich bezig met vraagstukken over 
de leefbaarheid in Spaarndam die verder rijken dan beheer;
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Een gelote wijkraad is in Spaarndam niet aan de orde. Er is immers al een Dorp 
interesse in de mogelijkheden van een digitaal panel om het standpunt in het c 
daarbij wel de kanttekening dat Dorpsraad het wel belangrijk blijft vinden dat c 
meest direct bij een vraagstuk betrokken zijn, een zwaardere stem hebben dar 
digipanel. Het mag niet zo zijn dat iemand in een andere straat, een even zwar 
bewoner 10 straten verderop. Dit kunnen we nog met elkaar uitwerken nadat i 
is over de mogelijke grenscorrectie. Want om een digipanel oprecht in te zette 
dorp een duidelijke randvoorwaarde.

sraad. Er is wel 
iorp te polsen. Met 
te bewoners die het 
i een willekeurig 
e stem heeft als een 
er meer duidelijkheid 
n, is meer rust in het

Afdelingsmanager Visser, A. 3-6-2019 21:59:00 Visser,

Portefeuillehouder Botter, JW

Kenmerk: 2019/47537 2/2


