
 
 
 
 

Geacht (schaduw)raadslid, 
U heeft in de vergadering van de raadscommissie of raad aangegeven een ter kennisname 
gestuurde nota of brief te willen behandelen tijdens een vergadering. De commissie heeft 
ingestemd met uw verzoek.  Het kan ook zijn dat u met instemming van de commissie een 
onderwerp wil agenderen dat niet gerelateerd is aan een ter kennisname meegestuurd document.  
Om die behandeling te kunnen voorbereiden en voorspoedig te laten verlopen wordt u gevraagd 
onderstaande in te vullen en dit formulier terug te sturen naar de griffier van de betreffende 
commissie.  
Het verzoek aan u is het formulier ingevuld te retourneren aan de griffie uiterlijk voor 12.00 uur op 
de donderdag na de vergadering waarin het agenderingsverzoek gedaan is! Het onderwerp wordt 
pas geagendeerd als het formulier is ingevuld. 

 
 

In te vullen door de griffie: 
 

Commissie Datum Email adres commissiegriffier 

Bestuur 22 januari 2022 d.taets@haarlem.nl 
 

 
 

Onderwerp  nota/brief e.d.  

Genderneutrale besteding van financiële middelen 
 

Indieners Thessa van der Windt 

Portefeuillehouder Jos Wienen 

 

In te vullen door (schaduw)raadslid of fractie: 
 

Motivatie van agendering  

Het college heeft antwoord gegeven op de vragen van D66 over een genderneutrale besteding van 
financiële middelen. De antwoorden geven een beeld dat binnen de gemeente Haarlem een blinde 
vlek lijkt te bestaan voor dit punt.  
 

 

Doel van de bespreking 

Bespreken op welke wijze de gemeente Haarlem een beter beeld kan krijgen van dit punt en op 
welke wijze de gemeente ervoor kan zorgen dat gelden zoveel mogelijk genderneutraal worden 
ingezet. 
 

 

 Wat wordt aan de andere fracties gevraagd? 



 
 
 

Hebben andere fracties andere signalen van niet genderneutrale besteding van gemeentelijke 
gelden? 
Zijn andere fracties bereid om het college opdracht te geven e.e.a. verder te onderzoeken? 

 

Wat wordt aan de portefeuillehouder/college gevraagd? 

Heeft het college ooit stilgestaan bij een genderneutrale besteding van de gelden? 
Is het college – gezien de vele onbeantwoorde vragen – bereid om hier verder onderzoek naar te 
doen? 
 

 


