
  

  

 

Aan de Raad der gemeente Haarlem 

 

Inhoud van het voorstel 
De raad verzoekt het college om een nota “Uitbreiding gemeentelijke 

monumentenlijst” op te stellen.  

 

Aanleiding + fase van besluitvorming 

 In september is het burgerinitiatief “Uitbreiding gemeentelijke 

monumentenlijst” bij de gemeenteraad ingediend. Initiatiefneemster is mw. 

M.J. Rietvink. Tevens hebben meer dan 180 burgers het initiatief ondertekend. 

 Het burgerinitiatief voldoet aan de eisen van een dergelijk initiatief en is 

zodoende in behandeling genomen. Op 11 oktober jl. is allereerst een 

stadsgesprek over het onderwerp georganiseerd, waar ca. 30 ondertekenaars bij 

aanwezig waren. Vervolgens is het initiatief besproken in de commissie 

Ontwikkeling van 1 november jl. Dit voorstel is het resultaat van de 

commissiebehandeling. 

 Het voorstel moet resulteren in een bestuursopdracht aan het college van B&W 

om te komen tot een Uitvoeringsplan “Uitbreiding gemeentelijke 

monumentenlijst”. Deze nota zal uiteindelijk behandeld worden in de raad. 

 

Samenvatting is leeswijzer t.b.v. commissie en/of raad 

 Met deze opdracht aan het college wil de raad uitwerking geven aan het 

burgerinitiatief “Uitbreiding gemeentelijke monumentenlijst”. 

 

Financiële paragraaf 

 Dit besluit valt onder het programma 5 Wonen, Wijken en Stedelijke 

Ontwikkeling. 

 Deze bestuursopdracht heeft geen financiële gevolgen, maar vraagt wel inzet 

van ambtenaren. 

 

Participatie / communicatie 

 De initiatiefnemer en ondertekenaars van het Burgerinitiatief zullen na de 

besluitvorming over de bestuursopdracht geïnformeerd worden via de 

Stadskrant. 
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Bestuursopdracht n.a.v. Burgerinitiatief “Uitbreiding gemeentelijke 

monumentenlijst” 
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Planning 

 Besluitvorming in de Raad – 22 november 2007 

 Nota van B&W met aantal besluitpunten, Plan van aanpak en tijdsschema – 

medio januari 2008 

 Uitvoeringsplan “Uitbreiding gemeentelijke monumentenlijst” – vóór de 

behandeling van de kadernota (van 9 t/m 12 juni) – mei 2008 

 

Wij stellen de raad voor: 

 

1. Het college op te dragen een reactie te formuleren op de inhoud van het 

burgerinitiatief “Uitbreiding gemeentelijke monumentenlijst” (6 onderdelen) 

2. En een reactie te formuleren op de commissiebehandeling van het 

burgerinitiatief van 1 november jl. 

3. het college op te dragen om uiterlijk medio januari als tussenstap een nota met 

een aantal besluitpunten en een Plan van Aanpak inclusief een tijdsschema op te 

stellen. 

4. Het college op te dragen om een Uitvoeringsplan “Uitbreiding gemeentelijke 

monumentenlijst” op te stellen vóór de behandeling van de Kadernota. 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

de secretaris, de burgemeester, 

drs. W.J. Sleddering mr. B.B. Schneiders 
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De Raad der gemeente Haarlem, 

 

Gelezen het voorstel van de commissie Ontwikkeling; 

 

Besluit: 

 

1. het college op te dragen een reactie te formuleren op de inhoud van het 

burgerinitiatief “Uitbreiding gemeentelijke monumentenlijst” (6 onderdelen); 

  

2. en een reactie te formuleren op de commissiebehandeling van het 

burgerinitiatief van 1 november jl.; 

 

3. het college op te dragen om uiterlijk medio januari als tussenstap een nota met 

een aantal besluitpunten en een Plan van Aanpak inclusief een tijdsschema op te 

stellen; 

 

4. het college op te dragen om een Uitvoeringsplan “Uitbreiding gemeentelijke 

monumentenlijst” op te stellen vóór de behandeling van de Kadernota. 

 

Gedaan in de vergadering van …….. 

 

 

De griffier      De voorzitter,  
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