
 
 
 

VERZOEK AGENDERING TER KENNISNAME STUK (COMMISSIE) 

 

In te vullen door raadslid of commissielid: 
 

Commissie Datum 

Bestuur 02-02-2023 

 

Agendanummer/letter Titel ter kennisname stuk  

1.2 Reactie college inzake wensen en bedenkingen raad over statuten en 
routekaart Spaarnelanden 

Raadslid/commissielid Y. Zandwijken, Partij voor de Dieren  

Portefeuillehouder Floor Roduner  

 

Motivatie van agendering  

 
Op pagina 4 van dit stuk staat: De raad geeft aan de evaluatie inzake het DDO groen 
Spaarnelanden uit te voeren en de directe betrokkenheid van het Platform Groen als adviesorgaan 
daarbij. De directe betrokkenheid van het Platform Groen wordt tevens verlangd bij het opstellen 
van het nieuwe DDO. 
Het college geeft aan dat er reeds overleg is geweest met Platform Groen. Platform Groen heeft 
de mogelijkheid om feedback te geven op het evaluatierapport. De input van Platform Groen is 
welkom en deze wordt meegenomen in de totstandkoming van de overeenkomst Groen. 
 
Echter, in een mail aan raads- en commissieleden van 31/01/2023 geeft Hilde Prins namens 
Platform Groen aan dat er geen evaluatie van het vorige contract DDO Groen en Spelen door PG is 
ontvangen en dat het nieuwe contract DBC Groen is getekend zonder dat PG is meegenomen in de 
vraagspecificatieresultaten.  
 
Dit roept vragen op over de samenwerking tussen de gemeentelijke organisatie en Platform 
Groen. 

 

Doel van de bespreking 

De raad heeft aangegeven de directe betrokkenheid van PG te verlangen bij zowel de evaluatie 
van het oude contract met Spaarnelanden als het opstellen van het nieuwe DBC Groen. 
Platform Groen geeft aan niet voldoende geinformeerd te zijn. Hoe kunnen we dit oplossen? 
 

 

 Wat wordt aan de andere fracties gevraagd? 

Geacht raadslid, commissielid, 
U heeft het voornemen om bij de  komende vergadering namens uw fractie een verzoek doen om 
een ter kennisname stuk te bespreken in een volgende commissievergadering.  
Wilt u onderstaand formulier invullen en uiterlijk 24 uur voor aanvang van de komende 
vergadering toesturen aan griffiebureau@haarlem.nl  met in de cc. de betreffende 
commissiegriffier.  
Als de commissie akkoord gaat met uw agenderingsverzoek, geeft dit formulier tevens kaders voor 
de bespreking in een volgende vergadering. 

mailto:griffiebureau@haarlem.nl


 
 
 

TKN stuk 1.2 mbt Platform Groen te lezen, de mail(s) van Hilde Prins namens Platform Groen 
hierover te lezen en zich een mening te vormen over de manier waarop Platform Groen betrokken 
is bij dit onderwerp. 

 

Wat wordt aan de portefeuillehouder/college gevraagd? 

 
Uitleg geven en inzicht geven of het mogelijk is de evaluatie van het vorige contract DDO Groen en 
Spelen beschikbaar te stellen aan Platform Groen, hen te laten weten op welke wijze zij hun 
inbreng kunnen geven over het nieuwe contract DBC Groen, met betrekking tot het op functie 
gerichte groenonderhoud en de te leveren resultaten. 
 

 


