
 

  

Motie vreemd 25-01-2023  Prioritering 2023 Beperk je tot de basis: De gemeentelijke wettelijke 

taken, het coalitieakkoord, plus enkele prioriteiten die bij onze bewoners leven. 

Wetende dat: 

* De financiën, maar vooral de ambtelijke capaciteit schaars en beperkt is ( soms zelfs  bijna 

 ontoereikend voor de gestelde doelen)  

* Er in de commissie bestuur, ook door wethouder Roduner gesproken werd over een 

 mogelijk idee om de gemeentelijke wettelijke taken en een soort “plus pakket” te hanteren 

Mede wetende dat : 

* Politici er in de basis zijn om het leven van de bewoners beter, mooier en dragelijker te 

 maken 

* Er beperkt budget en capaciteit is om elke wens vanuit de raad of burgerij in te willigen. 

* Het college altijd de knoppen doorhakt met een meerderheid van de raad als steun, maar 

 het ook handig en wenselijk is te weten welke wensen van de bewoners breed gedragen 

 worden door de bewoners. Zodat de raad, de coalitie en het college hier rekening mee 

 zou kunnen houden bij het maken van moeilijke besluiten welke richting we opgaan  in de 

 gemeente Haarlem. 

* Gedacht kan worden aan de vraag of naast de wettelijke taken en het coalitieakkoord, de 

 bewoners een aantal thema’s kunnen meegeven waardoor het college daardoor inzicht 

 heeft waar voor de bevolking de prioriteit qua thema’s op zou moeten komen te liggen 

Draagt het college op: 

* Met een voorstel te komen hoe bewoners een paar voorkeur thema’s kunnen meegeven 

 in deze tijden van duidelijke keuzes maken ( ivm beperkte ambtelijke capaciteit en 

 financiën)  Als het bevalt wellicht ook bij de volgende verkiezingen zodat coalitievorming 

 ondersteunende houvasten heeft qua thema’s. Gedacht kan worden aan een  burgerberaad 

 of digitaal panel, maar het college staat vrij haar eigen voorstel te doen en stuurt dit naar 

 de raad ter bespreking 

gaat over tot de orde van de dag 

  

Sander van den Raadt Trots Haarlem  


