
 
 
 

 

 

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 

Samenleving 
 

6 september 2018 ajhinkoerai@haarlem.nl (Samenleving) 

 

Onderwerp  nota/brief e.d.  

Informatienota 2018 Jaar van de Toegankelijkheid 

Ref. Nr.: 2018/181041 
  

 

Indieners GroenLinks Mw. Timmer-Aukes  

Portefeuillehouder J. Botter 

In te vullen door (schaduw)raadslid of fractie: 
 

Motivatie van agendering  

Het is dit jaar het jaar van de toegankelijkheid en het lijkt me daarom goed om de uitwerking ervan 
te bespreken in de commissie samenleving. Nu het instrument van het Jaar van de Toegankelijkheid 
beschikbaar is kunnen we meters maken.   

 

Doel van de bespreking 

Samen kijken hoe het jaar van de toegankelijkheid vordert. Wat is er gedaan en wat wordt er 
gedaan? Is dit waar het jaar van de toegankelijkheid voor bedoeld is? Gaan we onze doelstelling 
halen? Wat zijn de doelen die tot nog toe behaald zijn? Komen de plannen los van het papier? Hoe 
gaan we ervoor zorgen dat toegankelijkheid ook in de toekomst in de ruimste zin van het woord 
geborgd is?  
 

 

 Wat wordt aan de andere fracties gevraagd? 

Hoe wordt de uitwerking van het Jaar van de Toegankelijkheid door de andere fracties ervaren? 
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Wat wordt aan de portefeuillehouder/college gevraagd? 

Hoe wordt het Jaar van de Toegankelijkheid tot nog toe door het college ervaren? Wat is er voor 
nodig om een wezenlijk verschil te maken? 
 

 


