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Onderwerp: Burgerinitiatief Paradijsje
Reg.nummer: 2011/159782

1. Inleiding

Op 9 juni jl is in de commissie Samenleving een burgerinitiatief aangeboden. Dit
burgerinitiatief vraagt de raad zich te oriënteren op mogelijkheden om speeltuin Het
Paradijsje open te laten blijven.
Een burgerinitiatief is een voorstel van een initiatiefgerechtigde om een onderwerp of
een voorstel op de agenda van de raad te plaatsen.
De procedure bij een burgerinitiatief is als volgt. Het raadspresidium beoordeelt of een
burgerinitiatief voldoet aan alle voorwaarden. Zo ja, dan volgt er een inhoudelijke
behandeling in de betrokken raadscommissie en vervolgens in de raadsvergadering.
Als niet aan de voorwaarden is voldaan – ook niet na de indieners in de gelegenheid te
hebben gesteld hun verhaal aan te passen – komt het zonder commissiebehandeling in
de raad aan de orde. De raad kan dan eventueel alsnog besluiten dat het burgerinitiatief
inhoudelijk behandeld wordt.

2. Voorstel aan de raad

- Het burgerinitiatief formeel niet als burgerinitiatief te agenderen in een
commissie, omdat het betrekking heeft op een onderwerp dat niet behoort tot de
bevoegdheid van de raad

3. Beoogd resultaat

- Toepassing van de verordening op het burgerinitiatief.

4. Argumenten

Het burgerinitiatief voldoet aan wel aan een aantal vereisten uit de verordening.
Het initiatief wordt ondersteund door 100 handtekeningen met bijbehorende
gegevens. Bij de gemeentelijke basisadministratie van de gemeente Haarlem is
gecheckt dat de indiener inwoner is van de gemeente Haarlem, de kiesgerechtigde
leeftijd heeft en voldoet aan de vereisten van het kiesrecht.
Het burgerinitiatief kan echter niet als formeel burgerinitiatief worden geagendeerd,
omdat het betrekking heeft op een onderwerp dat niet behoort tot de bevoegdheid van
de raad.
Allereerst heeft het burgerinitiatief betrekking op subsidie en prestatieplan van de
stichting Haarlem Effect, waarvan speeltuin Het Paradijsje onderdeel is. Binnen de
beleidskaders die door de gemeenteraad worden vastgesteld, zijn B&W (en niet de
gemeenteraad) bevoegd om subsidies te verlenen op basis van prestatieplannen. Ten
opzichte van deze B&W-beslissing heeft de raad een controlerende rol. Voorzover het
burgerinitiatief betrekking heeft op het onderwerp beëindiging subsidiëring ID- en
WIW-subsidiering, betreft ook dit een bevoegdheid van B&W, waarover B&W
overigens regelmatig rapporteren aan de gemeenteraad (commissie Samenleving).
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5. Kanttekeningen

De beslissing om het burgerinitiatief niet als formeel burgerinitiatief te agenderen
betekent niet dat de door de initiatiefnemers aangekaarte problematiek bij het
Paradijsje niet aan de orde komt in de raadscommissie. B&W hebben de nota
“voortgang afbouw loonkostensubsidie”, waarin ook Het Paradijsje wordt genoemd,
ter bespreking aangeboden aan de commissie Samenleving en komt naar verwachting
in de cyclus van 7/14 juli a.s op de agenda. Uiteraard wordt de inhoud van dit
burgerinitiatief ter kennis van de commissieleden gebracht.

7. Bijlagen

- burgerinitiatief

Het raadspresidium,

de griffier, de burgemeester,
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Raadsbesluit

De raad der gemeente Haarlem,

Gelezen het voorstel van het raadspresidium,

Besluit:
het burgerinitiatief met betrekking tot Het Paradijsje formeel niet als burgerinitiatief te
agenderen in een commissie, omdat de betrekking heeft op een onderwerp dat niet
behoort tot de bevoegdheid van de raad

Gedaan in de vergadering van … … ……

De griffier, De voorzitter,



Bijlage I Verzoek burgerinitiatief

Aan de gemeenteraad van Haarlem, ter attentie van de voorzitte-, de

heer Schneiders.

Ondergetekende verzoekt hierbij het volgende voorstel of onderwerp op de

agenda van de gemeenteraad te plaatsen:

Speeltuin het Paradijsje is een veilige speelplaats voor stadskinderen die niet veilig voor hun deur kunnen speten. Veel

kinderen uit Haartem centrum hebben in het Paradijsje leren fietsen. Ook is het een plaats waar kinderen met een

verstandelijke beperking en of autisme van harte welkom zijn. Doordat de speeltuin beheerd wordt door een betaalde

kracht die zich met hart en ziel inzet voor een goede sfeer in de speeltuin is het een zeer geliefde plaats van veel

gezinnen met kinderen in Haarlem. Ook wordt er intensief gebruik gemaakt van de speeltuin door medewerkers van

organisaties die werken met kinderen met een beperking.

De vaste beheerder Edward Bieriing van het Paradijsje heeft te horen gekregen dat hij vanwege bezuinigingen per

januari 2012 waarschijnlijk niet meer of minder uren werkzaam zal zijn bij de speeltuin. In het verleden hebben er zeer

gevaarlijke incidenten plaatsgevonden onder beheer van vrijwilligers. Met dit burgerinitiatief proberen wij zo veel

mogelijk handtekeningen te verzamelen in de hoop dat de gemeente zich nog eens wil buigen over het belang van het

aanblijven van de vaste beheerder van de speeltuin. Dit omdat hij voor ouders en kinderen al 24 jaar een vertrouwd

gezicht is. Er zijn op dit moment ouders in de speeltuin die vroeger zelf als kind bij Edward gespeeld hebben.

Kortom, wij vragen de gemeenteraad zich te oriënteren op mogelijkheden om het Paradijsje open te laten blijven.

Noémi Zaalberg

, » . »- -e. — - .' - -. ? - - — ".- f. -U r-, •! S


