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Raadsstuk 

 

Onderwerp  

Raadsbesluit Burgerinitiatief Plan B 

Nummer 2021/513115 

Portefeuillehouder Berkhout, R.A.H. 

Programma/beleidsveld 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit 

Afdeling griffie 

Auteur Mw. mr. M.E. van der Mede 

Telefoonnummer 023-5113034 

Email griffiebureau@haarlem.nl 

Kernboodschap Als een burgerinitiatief voldoet aan de in de Verordening op het burgerinitiatief 

gestelde voorwaarden, behandelt de raad het onderwerp of voorstel in zijn 

vergadering. 

Het burgerinitiatief Plan B van de wijkraad Vijfhoek, Raaks en Doelen voldoet aan 

de voorwaarden en is meest recent behandeld in de commissie Beheer van 9 

september 2021. Hierbij heeft de commissie besloten het burgerinitiatief als 

bespreekpunt naar de raad te sturen.  

Met de wijkraad constateerde de commissie Beheer dat veel onderdelen uit het 

Plan B overgenomen zijn in het Mobiliteitsbeleid en de daarbij behorende 

Uitvoeringsagenda. 

Behandelvoorstel voor 

commissie 

Nvt. Raadsstuk is opgesteld na de commissie Beheer van 9 september 2021 

 

Relevante eerdere 

besluiten 

Verordening op het burgerinitiatief (dd 24-06-2005) 

Besluit Raad 

d.d. ………. 

(wordt ingevuld door de 

griffie) 

De raad der gemeente Haarlem,  

Gelezen het burgerinitiatief Plan B van de Wijkraad Vijfhoek, Raaks en Doelen, 

Gelezen de reactie van het college op het burgerinitiatief Plan B, 

Gelezen het Mobiliteitsbeleid en de daarbij behorende Uitvoeringsagenda, 

Gehoord de beraadslagingen in de commissie Beheer van 9 september 2021, 

 

Besluit: 

1. Die onderdelen uit het burgerinitiatief Plan B die reeds zijn verwerkt in het 

vastgestelde Mobiliteitsbeleid en de daarbij behorende Uitvoeringsagenda, 

over te nemen; 

2. De overige onderdelen uit het burgerinitiatief Plan B niet over te nemen. 

 

 

 

 

de griffier,     de voorzitter,  

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR56418/1
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1. Inleiding 

 

De wijkraad Vijfhoek, Raaks en Doelen heeft op 27 oktober 2020 het burgerinitiatief Plan B aan de 

raad aangeboden.  

Als een burgerinitiatief voldoet aan de in de Verordening op het burgerinitiatief gestelde 

voorwaarden, behandelt de raad het onderwerp of voorstel in zijn vergadering. 

Het burgerinitiatief Plan B van de wijkraad Vijfhoek, Raaks en Doelen voldoet aan de voorwaarden en 

is meest recent behandeld in de commissie Beheer van 9 september 2021. Eerder besprak de 

commissie Beheer reeds het Burgerinitiatief op 11 februari 2021. Na bespreking in de commissie van 

9 september 2021 heeft de commissie besloten het burgerinitiatief als bespreekpunt naar de raad te 

sturen.  

Met de wijkraad constateerde de commissie Beheer dat veel onderdelen uit het Plan B overgenomen 

zijn in het Mobiliteitsbeleid en de daarbij behorende Uitvoeringsagenda. 

 

 

2. Voorstel aan de raad 

De commissie Beheer stelt de raad voor, gelezen het burgerinitiatief Plan B van de Wijkraad Vijfhoek, 

Raaks en Doelen, gelezen de reactie van het college op het burgerinitiatief Plan B, gelezen het 

Mobiliteitsbeleid en de daarbij behorende Uitvoeringsagenda, en gehoord de beraadslagingen in de 

commissie Beheer van 9 september 2021: 

 

1. Die onderdelen uit het burgerinitiatief Plan B die reeds zijn verwerkt in het vastgestelde 

Mobiliteitsbeleid en de daarbij behorende Uitvoeringsagenda, over te nemen; 

2. De overige onderdelen uit het burgerinitiatief Plan B niet over te nemen. 

 

3. Beoogd resultaat 

Het nemen van een besluit over het burgerinitiatief Plan B van de wijkraad Vijfhoek, Raaks en Doelen 

zoals ingediend op 27 oktober 2020. 

 

 

4. Argumenten 

1. De raad neemt conform de Verordening op het Burgerinitiatief een besluit over burgerinitiatief Plan 

B en neemt dit Burgerinitiatief deels over 

 
Tijdens de behandeling in de commissie, en dit is ook aangegeven door de Wijkraad zelf, 

constateerde de commissie dat veel onderdelen uit het Plan B overgenomen zijn in het 

Mobiliteitsbeleid en de daarbij behorende Uitvoeringsagenda. Dat zijn dan ook de onderdelen die de 

raad over wil nemen. De overige onderdelen die niet terug te vinden zijn in het Mobiliteitsbeleid en 

de Uitvoeringsagenda neemt de raad dan ook niet over.  
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5. Bijlagen 

 

Bijlage 1: Aanbiedingsbrief Burgerinitiatief Plan B 

Bijlage 2: Burgerinitiatief Plan B 

Bijlage 3: reactie college van BenW op Burgerinitiatief Plan B 

 

 

 


