
 
 
 

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 zo spoedig mogelijk terug te sturen naar de griffier van 
de betreffende commissie.  

 

In te vullen door de griffie: 
 

Commissie Datum Email adres commissiegriffier 

Ontwikkeling 29 augustus 2019 mblaauboer@haarlem.nl  (Ontwikkeling) 

 

Onderwerp  nota/brief e.d.  

Vaststellen 213a rapport Erfgoedbeleid incl. brief van de RKC 

Indieners CDA Jan Klaver 

Portefeuillehouder Wethouder Roduner 

 
In te vullen door (schaduw)raadslid of fractie: 
 

Motivatie van agendering  

 
Het rapport staat stil bij de potentie als erfgoedstad. De afdeling Omgevingsbeleid besteedt hier in 
de memo bij het rapport aandacht aan. De afdeling stelt onvoldoende capaciteit te hebben om 
deze potentie uit te nutten. De inhoud van deze memo komt verkokert over. In de evaluatie 
“Haarlem viert cultuur” komt het woord erfgoed nul keer voor. Als er een brug geslagen wordt 
tussen de Afdeling Omgevingsbeleid en Haarlem Marketing dan moet er toch veel meer mogelijk 
zijn dan nu wordt voorgesteld. Daar willen wij graag over in gesprek.  
 
In de bestuursrapportage 2019 op blz. 32 staat een rode smiley bij “ investeren en kansen 
benutten erfgoed” en wordt gesteld “ …en blijven kansen voor erfgoed in relatie tot nieuwe 
opgaven onderbenut.” De rode smiley vraagt in aanvulling op het rapport om een nadere 
beschouwing.  
 
 

 

Doel van de bespreking 

Besef dat de ambtelijke organisatie en Haarlem Marketing samen tot meer in staat zijn om de 
potentie als erfgoedstad uit te nutten.  
Zorgen dat het erfgoed onderdeel uit gaat maken in de profilering van Haarlem als cultuurstad.  
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 Wat wordt aan de andere fracties gevraagd? 

Steun voor bovenstaande zienswijze en steun voor het gevraagde aan de portefeuillehouder/het 
college zoals hieronder verwoord. 

 

Wat wordt aan de portefeuillehouder/college gevraagd? 

 
1) Creativiteit in de organisatie om door samenwerking de potentie van Haarlem als 

erfgoedstad alsnog te benutten. 
2) Het erfgoed onderdeel uit laten maken in de profilering van Haarlem als cultuurstad. 

 

 


