Raadsstuk
Onderwerp

22/2007
Keuze hoofdthema’s stadsgesprekken 2007

Aan de Raad der gemeente Haarlem
Inhoud van het voorstel
De hoofdthema’s kiezen voor de stadsgesprekken in 2007.
Toelichting
Ook in 2007 zal de gemeenteraad (in samenspraak met B&W) het gesprek met de
stad organiseren over een aantal belangrijke (kaderstellende) onderwerpen.
In de afgelopen weken is het nu voorliggende voorstel tot stand gekomen.
Tijdens de informatiemarkt van 25 januari hebben raadsleden onderwerpen
genomineerd
Op de commissieavond van 1 februari hebben de raadsleden in de refter stemmen
uitgebracht op de onderwerpen uit de termijnagenda en de daaraan op 25 januari
toegevoegde onderwerpen.
Het presidium heeft de onderwerpen in volgorde van de meeste stemmen gezet.
De 10 meest gesteunde onderwerpen zijn:
-

Beleid jeugdgezondheidszorg (m.n. alcohol en drugs) (16)
Aanpak daklozenzorg (15)
Integrale aanpak autoluwe binnenstad (bereikbaarheid) (14)
Beleid stimulering sportdeelname jongeren (13)
Communicatie met burgers (inrichting interactief bestuur) (13)
Faciliteren (particulier) ondernemerschap(12)
Beleid sociale veiligheid (12)
Wijze afvalinzameling (11)
WMO-beleidsnota 2008-2012 (10)
Beleid starters woningmarkt (7)

Het presidium stelt voor om nu 4 thema’s te kiezen; dat biedt de ruimte om in de
loop van 2007 nog een ander onderwerp toe te voegen1. We komen dan in totaal in
2007 uit op 5 thema’s.
1

Het is belangrijk om ruimte te houden om in de loop van het jaar nog een extra
onderwerp toe te voegen, bijv. een onderwerp waar de gemeenten over moeten nadenken
vanwege het regeerakkoord in Den Haag
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Overigens zullen naast de stadsgesprekken over deze hoofdthema’s in de loop van
2007 tijdens de donderdagse informatiemarkt ook nog andere gesprekken met de
stad worden gehouden. Deze zullen worden georganiseerd als de noodzaak zich
voordoet. Dit zal ongetwijfeld gelden voor de kadernota en de begroting.
Per thema zijn raadsleden nodig die met betrokken wethouder en ambtelijke
ondersteuning (griffie+ ambtelijke organisatie) het proces organiseren. Dat gaat dus
niet alleen om het stadsgesprek zelf, maar ook om een goede inbedding in het
bredere proces waarvan het stadsgesprek een onderdeel is. Dat moet in z’n geheel
kloppen en voor de betrokken burgers herkenbaar zijn.
Het presidium stelt voor dat het seniorenconvent per thema 3 raadsleden (onder wie
een presidiumlid) aanwijst die het proces regelen met de wethouder en met
ambtelijke ondersteuning (griffie+ ambtelijke organisatie).
Aandachtspunten voor de werkgroepen per thema zijn:
* voor een goed proces en een goed stadsgesprek is het essentieel dat er een
goede rolverdeling is tussen B&W en raad;
* het is belangrijk om per thema goed te benoemen waar het gesprek met de stad
in elk geval over moet gaan ( welke politieke keuzevraagstukken zijn er bij dit
thema aan de orde?).
Het raadspresidium adviseert thema’s te kiezen die voldoen aan de volgende
criteria:
* het onderwerp heeft brede aandacht in de stad;
* er zijn duidelijke politieke keuzes (verschil van inzicht) aan de orde;
* de gemeenteraad gaat over het onderwerp beslissingen nemen.
Het presidium geeft de raad voor de keuze van de thema’s in overweging dat een
inhoudelijk thema wellicht beter voldoet dan het thema Communicatie met burgers
(inrichting interactief bestuur) (proces). Daarnaast kan een evenwichtige spreiding
over commissies (beleidsterreinen, programma’s) een overweging zijn.
Het presidium zal de planning van de stadsgesprekken in onderlinge samenhang
coördineren.
Financiële paragraaf
In het werkplan van raad en griffie is rekening gehouden met het organiseren van
deze stadsgesprekken. Daarnaast is er de inzet van wethouders en ambtelijke
ondersteuning.
Participatie / communicatie
Het presidium stelt voor om de themakeuze voor de stadsgesprekken 2008
interactief te organiseren. De stad zou (bijv. via internet) in de gelegenheid kunnen
worden gesteld onderwerpen gemotiveerd aan te dragen. Die kunnen dan door
raadsleden worden geadopteerd
Het raadspresidium stelt de raad voor:
1 als hoofdthema’s voor de stadsgesprekken in 2007 een keuze te maken uit de
volgende onderwerpen:
- Beleid jeugdgezondheidszorg (m.n. alcohol en drugs)
022-2

022/2007

- Aanpak daklozenzorg
- Integrale aanpak autoluwe binnenstad (bereikbaarheid)
- Beleid stimulering sportdeelname jongeren
- Communicatie met burgers (inrichting interactief bestuur)
- Faciliteren (particulier) ondernemerschap
- Beleid sociale veiligheid
- Wijze afvalinzameling
- WMO-beleidsnota 2008-2012
- Beleid starters woningmarkt.
N.B in het voorgelegde raadsbesluit staan de eerste vier onderwerpen opgenomen.
Dit gebeurt om de besluitvorming in de raad procedureel mogelijk te maken. De
raad is uiteraard geheel vrij in haar keuze.
2 het seniorenconvent te verzoeken per thema 3 raadsleden (onder wie een
presidiumlid) aan te wijzen die het stadsgesprek regelen in overleg met
desbetreffende collegelid, met ambtelijke ondersteuning van griffie en
ambtelijke organisatie.
Raadspresidium,
de griffier,
B. Nijman

de burgemeester,
mr. B.B. Schneiders
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De Raad der gemeente Haarlem,
Gelezen het voorstel van het raadspresidium;
Besluit:
1 als de 4 hoofdthema’s voor de stadsgesprekken in 2007 te kiezen:

-

Beleid jeugdgezondheidszorg (m.n. alcohol en drugs)
Aanpak daklozenzorg
Integrale aanpak autoluwe binnenstad (bereikbaarheid)
Beleid stimulering sportdeelname jongeren

2 het seniorenconvent te verzoeken per thema 3 raadsleden (onder wie een

presidiumlid) aan te wijzen die het stadsgesprek regelen in overleg met
desbetreffende collegelid, met ambtelijke ondersteuning van griffie en
ambtelijke organisatie.
Gedaan in de vergadering van ……..
De griffier

022-4

De voorzitter,

