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Kernboodschap De komende jaren werkt de gemeente Haarlem aan het vernieuwen van de lokale 

democratie. In het Actieprogramma Nieuwe Democratie (2019/317003) is 

beschreven wat er gedaan wordt binnen het programma Nieuwe Democratie. Het 

actieprogramma is in juli 2019 door de Raad aangenomen. In de informatienota 

die nu voor u ligt vindt u wanneer de activiteiten uit het actieprogramma 

uitgevoerd worden. Per onderdeel van het Actieprogramma is beschreven wat al is 

uitgevoerd en wat in 2020, 2021 en 2022 staat gepland. 

Behandelvoorstel voor 

commissie 

 

Het college stuurt deze raadsinformatiebrief ter bespreking naar de commissie 

Bestuur.  

In de raadsvergadering van 11 juli 2019 heeft wethouder Botter toegezegd met 

een Uitvoeringsagenda te komen van het Actieprogramma Nieuwe Democratie 

(2019/317003) Met deze informatienota informeren we de commissie over de 

planning van de democratische experimenten, het ondersteunen van stadmakers 

en het samen de stad maken voor 2020 tot en met 2022.  

Daarnaast worden met deze informatienota de volgende toezeggingen afgedaan: 

2019 470135 Toezegging bereikte resultaten Actieprogramma Nieuwe democratie 

2019 536522 Informatienota voortgang Nieuwe Democratie 

2019 470202 Uitvoeringsprogramma Nieuwe Democratie 

2019 470202  Jaarlijkse bijeenkomst wijkraden  

2019 751214 Toezegging voorstel representativiteit samenstelling wijkraden 

Relevante eerdere 

besluiten 

Het Actieprogramma Nieuwe Democratie (2019/317003) 11 juli 2019 

Besluit college d.d. 

26 november 2019 

Het college stelt de informatienota aan de commissie vast. 

de secretaris,                                                de burgemeester, 

 

 

 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2019/11-juli/19:30/Getekend-Raadsstuk-Actieprogramma-Nieuwe-Democratie-2019-2022.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2019/11-juli/19:30/Getekend-Raadsstuk-Actieprogramma-Nieuwe-Democratie-2019-2022.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2019/11-juli/19:30/Getekend-Raadsstuk-Actieprogramma-Nieuwe-Democratie-2019-2022.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2019/11-juli/19:30/Getekend-Raadsstuk-Actieprogramma-Nieuwe-Democratie-2019-2022.pdf
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Inleiding  
In juli 2019 is Actieprogramma Nieuwe Democratie (2019/317003) door uw gemeenteraad 

goedgekeurd. Hierin spraken wij af regelmatig stil te staan om met u van gedachte te wisselen over 

de voortgang van het Actieprogramma en te komen met een uitvoeringsagenda. Voor u ligt deze 

uitvoeringsagenda. Per onderdeel van het Actieprogramma Nieuwe Democratie is beschreven welke 

activiteiten tussen juli 2019 en december 2019 zijn uitgevoerd en welke activiteiten voor 2020, 2021 

en 2022 staan gepland.  

2. Kernboodschap 
Met de uitvoeringsagenda Nieuwe Democratie stippelen we de route uit om het Actieprogramma te 
realiseren. Daarmee ontwikkelen we:  
 

1. Nieuwe vormen van participatie om de ontwikkeling van de stad samen met de inwoners, 
ondernemers en partners van Haarlem vorm te geven. 

2. Manieren om meer gebruik te maken van de energie uit de stad om maatschappelijke 

doelstellingen te realiseren.  

3. Experimenten met nieuwe democratische vormen om zeggenschap en eigenaarschap over te 

dragen naar buurt, wijk of stad op de thema’s duurzaamheid, samenleven en de directe 

woonomgeving (spelen en groen). 

4. Een nieuwe werkwijze met bewoners, raadsleden, collegeleden en ambtenaren. 

 

3. Consequenties 

Met de uitvoeringsagenda maken we inzichtelijk hoe het Actieprogramma Nieuwe Democratie wordt 

uitgevoerd. 

 

4. Vervolg 

Over de verschillende activiteiten in het programma wordt gecommuniceerd via de algemene 

kanalen van de gemeente en in de wijken waar experimenten plaats vinden. Via een informatienota 

informeren wij u in het derde kwartaal van 2020 over de voortgang van de uitvoeringsagenda en 

eventuele resultaten. 

 

5. Bijlagen 

Bijlage 1 Uitvoeringsagenda Actieprogramma Nieuwe Democratie 2019-2022 

Bijlage 1.1a Haarlems Initiatievenkompas  

Bijlage 1.1b vragenlijst Initiatievenkompas 

Bijlage 1.2 Overzicht wijkraden Gemeente Haarlem 
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