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Onderwerp: Wat stemt mijn raad  

Reg. Nummer: 2011/466206 

Van: Presidium 

 

 

1. Inleiding 

In het Werkplan Gemeenteraad en griffie 2011 is opgenomen dat we ‘Wat stemt 

mijn raad’ evalueren, omdat het operationeel is maar nauwelijks wordt 

geraadpleegd. 

 

2. Kernvraag aan de commissie 

Gaat de commissie er mee akkoord dat we deelname aan “Wat stemt mijn raad 

beëindigen”? 

We constateren dat de communicatiecampagne die we verwacht hadden, is 

uitgebleven en dat we deze campagne niet meer verwachten. Dit betekent dat de 

Haarlemse gemeenteraad per 2012 niet meer deelneemt aan ’Wat stemt mijn raad’.  

Bij het vernieuwen van het BIS systeem wordt bekeken of de besluitvorming van de 

fracties in de raad goed en duidelijk weergegeven kan worden en dat het 

gemakkelijk vindbaar is. 

 

3. Achtergrond. 

Tijdens de kadernota 2008 is de motie ‘Motie kieskleurig (Wat zegt mijn stem…?)’ 

2008-K8/78 aangenomen (zie bijlage 1). Op initiatief van de actiepartij, partij 

Spaarnestad, D66 en Groen Links is de motie ingebracht en aangenomen. PvdA en 

de VVD stemden tegen. (zie bijlage 1). 

De beheerder van  

Het programma Burgerlink had www.watstemtmijnraad.nl in beheer. Vanaf 31 

maart 2011 heeft de organisatie ’Het Huis voor de democratie’ de website 

overgenomen en beraden ze zich wat ze er verder mee gaan doen. 

Tot een grote communicatiecampagne is het nooit gekomen. 

De organisatie ‘Het huis van de democratie’ kan alleen een grote 

communicatiecampagne opzetten als gemeenten financieel gaan bijdragen. In deze 

tijd van bezuinigingen hoeft niet te worden verwacht dat dit gaat lukken. 

 

4. Vervolg 

1. de griffie continueert de huidige communicatie over de besluitvorming 

in de raad, met uitzondering van pubklicatie via Wat stemt mijn raad: 

- Na iedere raadsvergadering wordt er een persbericht gemaakt 

waarin aandacht besteed wordt aan de genomen besluiten. 

- Op www.haarlem.nl/bis/ worden twee werkdagen na de vergadering 

de ‘raadsverslagen kort’ geplaatst. 

- Het persbericht wordt in de stadskrant en op de website geplaatst. 

- Het kort verslag wordt in BIS opgenomen met daarbij de gescande 

moties. 

- Bij het betreffende stuk staat in BIS het raadsbesluit vermeldt. 

Daaraan worden na de vergadering de aangenomen moties en 

amendementen toegevoegd, de stemming vermeldt en wie een 

stemverklaring heeft afgelegd. De burger kan dit vinden door te 

zoeken op een onderwerp. 

Opinienota 

http://www.watstemtmijnraad.nl/
http://www.haarlem.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/gemeenteraad-stelt-begroting-2012-vast/bis/
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- Na de begroting en kadernota besteden we in de stadskrant onder 

Raad en Daad aandacht aan de resultaten van deze vergaderingen. 

- Het woordelijke verslag wordt op BIS gezet. 

- De vergadering is live te volgen en na afloop te beluisteren vanaf de 

computer. 

2. Bij het vernieuwen van het BIS systeem wordt bekeken of de 

besluitvorming van de fracties in de raad goed en duidelijk 

weergegeven kan worden en dat het gemakkelijk vindbaar is. 

 

 

5.  Bijlage 

Bijlage 1: Motie Kieskleurig (Wat zegt mijn stem …? 2008-K/78) 


