
 
 
 

VERZOEK AGENDERING TER KENNISNAME STUK (COMMISSIE) 

 

In te vullen door raadslid of commissielid: 
 

Commissie Datum 

Ontwikkeling 2 februari 2023 

 

Agendanummer/letter Titel ter kennisname stuk  

2.3 tkn Motie 31.4 BIS Haal De Parade naar Haarlem BIS 

Raadslid/commissielid Ienke Verhoeff  

Portefeuillehouder Jos Wienen, maar gezien invalshoek  Cultuur juist: Diana van Loenen 

 

Motivatie van agendering  

De motie “Haal de parade naar Haarlem” is in door de Raad unaniem aangenomen. 
In de raad was het duidelijk dat De Parade een prachtige aanvulling kan zijn in de cultuurarme 
zomermaanden, dan moet een dergelijk door de raad aanbevolen streven zeer ambitieus worden 
opgepakt. Na een eerste kennismaking lijken de contacten slechts op ambtelijk niveau afgedaan.  
De focus in de beantwoording ligt nu erg op de in kaart gebrachte hindernissen. Wat mist is inzicht 
hoe dit (laagdrempelige) evenement jaarlijks, of andere frequentie, naar Haarlem te halen. De 
verwijzing naar de tender voor de Veerplas is geen zinvolle suggestie. Hierdoor is niet de wens van 
de Raad centraal gesteld, maar ligt de bal bij de organisator van de Parade. 

 

Doel van de bespreking 

Het als nog prominent op de agenda van het college zetten, om binnen afzienbare tijd te komen 
met een voorstel om de Parade naar Haarlem te halen.  

 

 Wat wordt aan de andere fracties gevraagd? 

Gezien het brede draagvlak voor het naar Haarlem halen van de Parade, vragen wij van de overige 
fracties mee te denken en discussiëren over mogelijkheden om dit evenement daadwerkelijk naar 
Haarlem te halen. Hierbij dient rekening te worden gehouden met de voorbereidingstijd van een 
dergelijk evenement. De motie spreekt over realiseren “uiterlijk 2022”, dit werd in 1e instantie 
door het college als te voortvarend gezien.  
De commissie wordt ook gevraagd zich uit te spreken over het karakter van dit vraagstuk: is dit 
één van de evenementen dit strijden om een plek op de kalender, of is dit een cultureel 
waardevolle culturele uiting die wij als Raad in Haarlem willen ontvangen. 

 

Wat wordt aan de portefeuillehouder/college gevraagd? 

Met name met de portefeuillehouder Cultuur willen wij bespreken welke mogelijkheden zij ziet 
om wel aan de wens van de Raad te kunnen voldoen, mede gezien het belang van het profileren 
van de Cultuursector in Haarlem door dit zomerevenement. 

 

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. 
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