MOTIE : MAAK DE RUIMTE VOOR DE PROFESSIONAL MEETBAAR
De Haarlemse gemeenteraad bijeen in vergadering op donderdag 18 april 2019
Constaterende dat
• Het college de voormalige basisinfrastructuur, nu sociale basis, opnieuw vorm
wil geven door middel van het systeem van thematafels
• Het college hiertoe een kader stellende nota heeft opgesteld en deze nota heeft
aangeboden aan de commissie samenleving ter advisering
• De partijen (professionals) die deel nemen aan de thematafels zich hebben
gecommitteerd om vanuit hun expertise en ervaring doelen en effecten tijdens
het proces in gezamenlijkheid vast te stellen te benoemen
• Dit benoemen van de doelen onderdeel uitmaakt van een volgordelijke
werkwijze zoals omschreven in de nota
• De RKC zich, na lezing van de nota, kritisch heeft uitgelaten over de wijze waarop
de gemeenteraad in staat is de ‘outcome’ van de nieuwe methode te controleren
• De gemeenteraad na eventueel akkoord gaan met deze nota geen verdere
mogelijkheden meer heeft om in het nieuwe proces te sturen door middel van
bindende besluitvorming
Overwegende dat
• De gemeenteraad haar controlerende rol ten allen tijde moet kunnen uitvoeren
• Er op dit moment te weinig duidelijkheid is over de (hardheid en meetbaarheid
van) doelen en effecten zoals te benoemen door de partijen aan de thematafels
• Dit het resultaat is van de verkozen methode waarbij de doelen en effecten door
de partijen zelf en in gezamenlijkheid in het proces worden benoemd
• De gemeenteraad als gevolg hiervan geen zicht heeft op de uitkomst van dit
proces en zich geen beeld kan vormen van de manier waarop dit proces wordt
vormgegeven en of dit recht doet aan de wens van de gemeenteraad om tijdig te
kunnen sturen wanneer nodig
Verzoekt het college:
• Voorafgaande aan het collegebesluit van 15 oktober een bijeenkomst te beleggen
met de commissie samenleving waarbij de door de partijen benoemde output en
outcome, beoordeeld worden
• Standaard aan elke thematafel de onafhankelijke regievoerder mede de opdracht
te geven om het benoemen van de doelen tussentijds op het gewenste (waar
mogelijk smart) niveau te krijgen
En gaat over op de orde van de dag
PVDA, John Oomkes GroenLinks, Ziggy Klazes

