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Onderwerp: Beantwoording raadsvragen Meet & Share 24 september 2019

Geachte raadsleden Otten en Van Zetten,

Op 27-09-2019 heeft u vragen gesteld ex art. 38 RvO inzake de Meet & Share bijeenkomst op 24 
september jongst leden.
Met deze brief geven wij antwoord op uw vragen. Hieronder is uw vraag steeds cursief weergegeven 
waarna het antwoord van het college volgt.

1. Wat zijn de kosten voor deze avond geweest?

De kosten van de avond inclusief voorbereiding, catering, zaalhuur, toneelspel, techniek en 
begeleiding zijn 10.873,50 euro.

2. Welk doel wilde u bereiken en is dat doel van te voren meetbaar gemaakt?
Doelen van de bijeenkomst waren:

Het bedanken van alle vrijwilligers voor hun inzet voor onze stad.
Het organiseren van een jaarlijks contactmoment tussen wijkraden en actieve Haarlemmers 
met het gemeentebestuur. Dit is afgesproken in de motie Van de Wijk van de Raad Samen 
Haarlem (2014) en is beschreven in coalitieakkoord 'Duurzaam Doen' (p,17)als 'meet & share 
bijeenkomst'
De vraag van wijkraden en initiatiefnemers om vaker in gesprek te komen met raadsleden en 
collegeleden die nadrukkelijk naar voren is gekomen in 'de maand van de democratie januari 
2019' en de wijkradenconferentie van maart 2019.
Het organiseren van het 'goede gesprek' over de samenwerking met elkaar; gemeenteraad, 
actieve bewoners, ambtenaren en college. Het inzichtelijk maken van het speelveld en de 
rollen die ieder hierin heeft.
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3. Heeft u uw doel bereikt, indien meetbaar?

Gemeten zijn de opbrengsten van deze avond niet. Wel zijn de wijkraden en initiatiefnemers 
hiermee bedankt voor hun inzet, om Haarlem een nog mooiere stad te maken.

Het ontmoeten en het delen van activiteiten en de wens om de samenwerking te verbeteren, 
is tot uitdrukking gekomen in de nagesprekken en tijdens de netwerkborrel.

Er zijn veel positieve reacties binnengekomen op de avond zelf. Hierbij gaf een aantal 
mensen aan door het theaterspel en het gesprek erna een beter inzicht te hebben gekregen 
in de verschillende rollen van raadsleden, collegeleden, initiatiefnemers en ambtenaren.

Het combineren van de verschillende doelen in 1 bijeenkomst in plaats van twee 
verschillende, is op deze wijze bereikt en werkt kosten- en tijdbesparend.

Met wat is opgehaald deze avond kunnen na evaluatie mogelijk actie- en/of 
aandachtspunten komen om de samenwerking verder te verbeteren.

4. En waarom spreekt u niet van ontmoeten & delen? Gewoon in het Nederlands?

Deze titel is overgenomen van een eerdere bijeenkomst door de raad georganiseerd Meet & Greet 
op 26 januari 2017 en die in het coalitieakkoord opvolging heeft gevonden als Meet & Share.

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders.
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