Motie: Inspreken bij de raad verdient een reactie
De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 21/22 april, in beraadslaging over de locatiekeuze voor
het realiseren van een Domus(Plus) en Skaeve Huse,
Constaterende dat
• Het college voornemens is een Domus(plus) opvangvoorziening te vestigen aan de Nieuweweg 2 en een
Skaeve Huse opvangvoorziening aan de Vergierdeweg 452/454;
• De participatie rondom het vestigen van de voorzieningen slechts eenmaal digitaal heeft plaatsgevonden
(en verder via afvaardigingen);
• Niet alle bewoners tijdens de digitale sessie en/ of per e-mail een antwoord hebben ontvangen of
überhaupt het ‘woord’ hebben kunnen voeren;
• Er tijdens de behandeling in de commissie op 31 maart 2021, 36 personen ingesproken hebben
• Het vervolg van de commissiebehandeling 14 dagen later plaatsvond
• Het college op 31 maart slechts mondjesmaat kon reageren in verband met het gebrek aan tijd
• Het college in de periode tussen 31 maart en 14 april geen reactie heeft gestuurd op alle aangedragen
zorgen en vragen van zowel insprekers als commissieleden
• Het college op 14 april grotendeels de woorden van 31 maart herhaalde en verder niet reageerde op de
zorgen en vragen van commissieleden en insprekers
• Er veelvuldig insprekers zijn bij de verschillende commissies waarbij zorgen en/ of vragen vervolgens
onbeantwoord blijven

Overwegende dat
• Het college al een tijdje inzet op ‘nieuwe democratie’ en probeert inwoners te betrekken bij het openbaar
bestuur
• Inspraak bij de commissie met een degelijke reactie de veronderstelde kloof tussen inwoners en politiek
kan verkleinen
• Het college het maximale zou moeten doen (in ieder dossier) om de zorgen weg te nemen en vragen te
beantwoorden
• De locatiekeuze van de opvangvoorzieningen en beladen onderwerp is in de stad
• Een reactie op de inspraak zou kunnen leiden tot meer begrip en/ of draagvlak voor een plan of project

Verzoekt het college
• Om een proces op te zetten waarbij de inspraak bij een commissie kan rekenen op een schriftelijke reactie
• De 36 insprekers en schriftelijke inspraken rondom de locatiekeuze Domus(Plus) en Skaeve Huse alsnog
te voorzien van een schriftelijke reactie
• De insprekers bij de commissievergaderingen van april eveneens te voorzien van een schriftelijke reactie

En gaat over tot de orde van de dag.
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