Amendement: Al in 2011 participatietrajecten vóór besluitvorming door
college of raad
De gemeenteraad in vergadering bijeen op 29 juni gehoord hebbende de discussie over het
Initiatiefvoorstel: Visie op de positie van de raad bij herinrichtingsplannen fysiek domein.
Constaterende dat:
-de gemeenteraad in 2011 zich diepgaand heeft gebogen over het participatie- en het
inspraaktraject (Raadsstuk: Onderwerp: vernieuwing participatie & inspraak en wijkraden
Reg.nummer: CS/SB 2011/151502 met bijlagen);
-de gemeenteraad zich in 2011, onder meer, als volgt uitsprak:
Participatie kan plaatsvinden in allereerste beginstadium - het kan bijdragen aan de definitie van
een probleem - of in een van de stadia die daarop volgen, vóórdat een uitgewerkt voorstel wordt
voorgelegd aan het college of de raad ter vaststelling.;
-in het Initiatiefvoorstel participatie pas start na vaststelling van het PvE;
-in de Kadernota 2023 (pagina 15, 2e alinea) dit ook wordt geadstrueerd door de tekst:
Bij de start van het project is bekend binnen welke beleids- en financiële kaders het project
gerealiseerd moet worden en kan de realisatie in overleg met de bewoners starten.
Participatie richt zich dan vooral op de wijze waarop de ambities worden gerealiseerd en dus niet
meer primair op de ambitie zelf. Daarmee zijn de kaders voor inspraak helder; dit versterkt de
mogelijkheid om een project ook binnen de afgesproken kaders en termijnen te realiseren

Overwegende dat:
-anno 2022 de behoefte aan participatie en ook inspraak ten opzichte van 2011 eerder is
toegenomen dan afgenomen;
-er een nadrukkelijke ambitie is om samen met de Haarlemmers de stad vorm te geven;
-Haarlemmers in staat zijn om met meerwaarde te participeren in trajecten die gaan over de
vormgeving van hun stad in het fysieke domein;
-het initiatiefvoorstel, ongetwijfeld onbedoeld, niet het instrument mag zijn om participatie
te laten verworden tot een marginale bijdrage van de Haarlemmers en dat de
gemeenteraad er ook behoefte aan heeft om de mening van Haarlemmers te kunnen
wegen.

Besluit om in de beide Infographics het Participatieblokje één positie hoger te plaatsen en
waar nodig de tekst van het raadsstuk hieraan aan te passen.

