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Motie Vreemd “Geef overzicht en vorm aan wensen en bedenkingen van de raad” 

De Gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen, op donderdag 17 februari 2022, naar 

aanleiding van de aanbesteding jeugdzorg, 

constaterende dat, 

- de gemeentewet op 3 plaatsen de gemeenteraden stelt dat het college geen besluit 

mag nemen voordat de raad in de gelegenheid is gesteld wensen en bedenkingen te 

uiten (artikel 160 lid 2: oprichting van en de deelneming in stichtingen, 

maatschappen, vennootschappen, verenigingen, coöperaties en onderlinge 

waarborgmaatschappijen, artikel 165 lid 3: overdragen bevoegdheden, artikel 169 lid 

4: verantwoording door college gevoerd bestuur), 

- uit de financiële verordening van de Gemeente Haarlem: 

Artikel 7. Informatieplicht 

1. Het college besluit niet over zaken met ingrijpende gevolgen voor de gemeente, 

zoals: 

a. de aan- en verkoop van onroerende goederen groter van € 500.000 en meer; 

b. omvangrijke, meerjarige verplichtingen met aanmerkelijke risico’s; 

c. overige bijzondere contracten en bijzondere aanbestedingen; en 

d. de bijstelling van doelstellingen uit een beleidsprogramma, 

dan nadat de raad is geïnformeerd over het voornemen en hiertoe in de gelegenheid 

is gesteld zijn wensen en bedenkingen ter kennis van het college te brengen. 

 

mede overwegende dat, 

- de gemeentewet geen duidelijke uitleg geeft over wat er precies wordt verstaan onder 

‘wensen en bedenkingen’, 

- het uiten van ‘wensen en bedenking’ niet geborgd is in het reglement van orde van de 

gemeenteraad van Haarlem, 

- de afgelopen periode herhaaldelijk aanbestedingen zijn gestart waarbij het voor de 

leden van de commissie - waarin het stuk behandeld werd - onduidelijk was dat dit 

het moment was om wensen en bedenkingen te uiten, 

- de verwerking van de geuite wensen en bedenkingen niet werd teruggekoppeld aan 

de commissieleden en/of de leden van de raad,  
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- bij onderhoud en vervanging wensen en bedenkingen vaak als gelijkwaardige 

zienswijze worden meegenomen in de inspraakprocedure, 

 

verzoekt het college; 

- een overzicht te geven van de besluiten van de afgelopen vier jaar en de datum en 

wijze waarop de raad in de gelegenheid is geweest om wensen en bedenkingen te 

uiten, 

- heldere afspraken voor te leggen over het proces van het verzamelen van wensen en 

bedenkingen, op welke momenten in het proces die moeten plaats vinden, en hoe die 

worden vastgelegd en teruggekoppeld aan de raad of betreffende commissie, 

- de voorstellen in het Seniorenconvent te bespreken met de fractievoorzitters alvorens 

ter bekrachtiging aan de raad te sturen, 

 

en gaat over tot de orde van de dag 

Gertjan Hulster   Frans Smit 

Actiepartij   OPH 


