
 
 
 
 

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 21 april dtaets@haarlem.nl  (Bestuur) 
 

 
 

Onderwerp  nota/brief e.d.  

Verkenning Haarlem in de wereld (2022/86313) 
 

Indieners De heer Klaver, CDA 

Portefeuillehouder Burgemeester Wienen 

 

In te vullen door (schaduw)raadslid of fractie: 
 

Motivatie van agendering  

In de verkenning Haarlem in de wereld is onderzocht hoe de gemeente de positie op zowel 
Europees als op internationaal vlak kan versterken. De doelen zijn profilering, kennisdeling, het 
verkrijgen van Europese subsidies, internationale solidariteit en verbondenheid, culturele en 
gemeenschappelijke ontwikkeling middels langdurige bilaterale relaties, Europese 
beleidsbeïnvloeding en lobby. De aanbevelingen en conclusies leiden tot vervolgstappen. Deze 
vervolgstappen vragen om financiële middelen. 
 
Het CDA wil de verkenning agenderen om met de raad te bepalen of de vervolgstappen op dit 
moment prioriteit hebben in het licht van alle uitdagingen waar onze gemeente zich voor gesteld 
ziet. Ook vraagt het CDA zich af of gegeven de krappe arbeidsmarkt en het gebrek aan personele 
capaciteit in de gemeentelijke organisatie, de beschikbare capaciteit op de vervolgstappen moet 
worden ingezet of juist op andere aandachtsgebieden.  
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Doel van de bespreking 

Al dan niet steun van de gemeenteraad voor de vervolgstappen van de verkenning Haarlem in de 
Wereld. 
 

 

 Wat wordt aan de andere fracties gevraagd? 

Geeft u steun aan de vervolgstappen van de verkenning Haarlem in de Wereld?  
Wilt u nu hier capaciteit en geld voor inzetten? 
 

 

Wat wordt aan de portefeuillehouder/college gevraagd? 

Wat is de aanleiding geweest voor de verkenning? 
Welk knelpunt ervaart u als het gaat om Haarlem in de wereld? 
Waarom wilt u prioriteit geven aan de vervolgstappen? 
Wat is de stip op de horizon? Welke ambitie wil u realiseren? 
Wat is de betekenis voor de inwoners van Haarlem? 
Zijn er al financiële middelen beschikbaar voor de vervolgstappen? 
Verwacht u personele capaciteit beschikbaar te hebben voor de uitvoering van de vervolgstappen? 
 
 

 


