
Motie ”Ook verbonden partijen ondernemen maatschappelijk verantwoord en 

duurzaam circulair” 

 

               
De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 25 november 2021 ter bespreking van 

de Nota Verbonden Partijen 

 

Constaterende dat 

• De gemeente Haarlem een deel van de uitvoering van de publieke taken heeft 

overgedragen aan een aantal Gemeenschappelijke Regelingen (8x) en een aantal 

privaatrechtelijke rechtspersonen (5x); 

• Er van maatschappelijk verantwoord ën duurzaam circulair ondernemen gesproken 

kan worden wanneer de activiteiten van een organisatie bewust gericht zijn op het 

toevoegen van waarde aan zowel people, planet als profit, daarin steeds opnieuw 

gezocht wordt naar een zorgvuldige balans, daarover op een actieve en transparante 

manier verantwoording afgelegd wordt en daarover met de stakeholders een open 

dialoog gevoerd wordt;  

• De gemeente Haarlem bestuurlijk en beleidsmatig nauw betrokken is bij de gang van 

zaken binnen de hierboven bedoelde verbonden partijen; 

 

Overwegende dat 

• Niet alleen van commerciële ondernemingen maar ook, en wellicht juist in de eerste 

plaats, van organisaties die belast zijn met de uitvoering van publieke taken verwacht 

mag worden dat zij het concept van het maatschappelijk verantwoord en duurzaam 

circulair ondernemen omarmen en daaraan zo concreet mogelijk invulling willen 

geven; 

• De gemeente Haarlem op dit gebied een stimulerende rol dient te spelen door alle 

betrokken verbonden partijen op hun verantwoordelijkheid in deze te wijzen en hen uit 

te dagen om op dit gebied met aansprekende en concrete plannen te komen; 

 

Roept het College op 

• Om alle betrokken verbonden partijen op de hoogte te stellen van de door Haarlem 

ondertekende City Deal Impact Ondernemen; 

• Om in overleg met alle betrokken verbonden partijen te komen met een inventarisatie 

van de stand van zaken op het gebied van maatschappelijk verantwoord en duurzaam 

circulair ondernemen; 

• Om op basis van de verkregen inzichten te komen met een plan om te borgen dat 

zowel voor de kortere als de langere termijn alle verbonden partijen een acceptabele 

invulling zullen geven aan hun verantwoordelijkheid op het gebied van 

maatschappelijk verantwoord en duurzaam circulair ondernemen; 

• Om de Raad over de voortgang van één en ander te informeren bij gelegenheid van de 

Kadernota 2022. 

 

En gaat over tot de orde van de dag 

Bas Sepers   Anne Feite Bloem  Gertjan Hulster 

(PvdA)   (SP)    (Actiepartij) 


