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Kernboodschap Met deze informatienota wordt inzicht gegeven in de uitvoering van het 

Actieprogramma Nieuwe Democratie 2019-2022. Onder invloed van de corona 

pandemie zijn een aantal zaken uiteraard vertraagd gestart. Maar veel van de 

activiteiten zijn opgepakt en in uitvoering of uitgevoerd. Zo vindt momenteel de 

tweede editie van Schalkwijk aan Zet plaats, wordt door de wijkraden in 

samenwerking met de gemeente gewerkt aan de wijkcontracten. De 

wijkradenconferentie is gepland voor eind oktober, het twaalfde initiatievencafé 

op 2 november, staat cursusaanbod in de planning en wordt de meet &share op 

17 november georganiseerd voor al die actieve bewoners die meewerken de 

lokale democratie in Haarlem sterk en levendig te houden. Aan de vele initiatieven 

in de wijken om elkaar te ontmoeten, de stad te vergroenen, duurzamer te 

worden is te zien dat Haarlem bruist van de energie en inzet van inwoners om de 

stad mooi en leefbaar te maken en te houden.   

Behandelvoorstel voor 

commissie 

Het college stuurt de informatienota ter kennisname naar de commissie Bestuur. 

 

Relevante eerdere 

besluiten 

2019/316944 1. Actieprogramma Nieuwe Democratie 2019-2022 Raad 11 juli 2019 

19:30:00, Gemeente Haarlem 

 

Besluit College  

d.d. 12 oktober 2021 

1. Het college stelt de informatienota aan de commissie vast. 

 

de secretaris,                                                de burgemeester, 

 

 

 

 

  

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2019/11-juli/19:30/Actieprogramma-Nieuwe-Democratie-2019-2022
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2019/11-juli/19:30/Actieprogramma-Nieuwe-Democratie-2019-2022
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Inleiding  

Bij het opstellen en vaststellen van het Actieprogramma Nieuwe Democratie is met uw raad 

afgesproken de voortgang van het programma op gezette tijden met u te delen. Met deze nota 

geven wij u een overzicht van de uitvoering.  

 

2. Kernboodschap 

Met deze informatienota wordt inzicht gegeven in de uitvoering van het Actieprogramma Nieuwe 

Democratie 2019-2022. Onder invloed van de corona pandemie zijn een aantal zaken uiteraard 

vertraagd gestart. Maar veel van de activiteiten zijn opgepakt en in uitvoering of uitgevoerd. Zo vindt 

momenteel de tweede editie van Schalkwijk aan Zet plaats, wordt door de wijkraden in 

samenwerking met de gemeente gewerkt aan de wijkcontracten. De wijkradenconferentie is gepland 

voor eind oktober, het twaalfde initiatievencafé op 2 november, staat cursusaanbod in de planning 

en wordt de meet &share op 17 november georganiseerd voor al die actieve bewoners die 

meewerken de lokale democratie in Haarlem sterk en levendig te houden. Aan de vele initiatieven in 

de wijken om elkaar te ontmoeten, de stad te vergroenen, duurzamer te worden is te zien dat 

Haarlem bruist van de energie en inzet van inwoners om de stad mooi en leefbaar te maken en te 

houden.   

 

3. Consequenties 
Het ondersteunen en versterken van stadmakers (initiatiefnemers), wijkraden en 
bewonersorganisaties is een belangrijke pijler uit het Actieprogramma. Het versterken van het 
netwerk van actieve bewoners en een duidelijk loket voor initiatiefnemers blijft een belangrijk 
fundament voor de lokale democratie. Denk hierbij aan de organisatie van het initiatievencafé, het 
bemensen van het initiatievenloket, de organisatie van de initiatievenschool en de redactie van het 
initiatievenplatform HaarlemLInk. Maar ook de wijkradenconferentie en de meet en share.  

Daarnaast worden de experimenten met overdragen van zeggenschap afgemaakt, gefinetuned waar 

mogelijk en geëvalueerd. Aangezien de experimenten nog vol in uitvoering zijn zullen de evaluaties 

op een later moment met u worden gedeeld. Afhankelijk van de evaluaties en het gemeentebestuur 

dat vanaf 2022 aantreedt kunnen dan over dit deel beslissingen worden genomen om de 

experimenten al dan niet en in welke vorm voort te zetten.  

4. Vervolg 

De financiering van het programma is tot en met 2022 geregeld. Het is aan het nieuwe bestuur te 

bepalen of de activiteiten van het programma vanaf 2023 worden gecontinueerd. Daarvoor zal dan 

bij de Kadernota 2023 structureel financiering, voor activiteiten en capaciteit, in de begroting 

moeten worden opgenomen. 

 

5. Bijlagen 

Bijlage 1: Stand van Zaken Programma Nieuwe Democratie 


