
 

Motie “Breng de raad in positie voor een goede samenwerking” 

 

 

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 7 april 2022 

Constaterende dat 

• Vele partijen gedurende de verkenning hebben uitgesproken dat de hoeveelheid 
fracties in onze raad noopt tot goede afspraken over samenwerking, efficiënt 
vergaderen en daadkrachtig besturen;  

• Er grote gemeentelijke opgaven liggen die om goede en effectieve sturing vragen;  
• Vele partijen gedurende de verkenning hebben uitgesproken dat het belangrijk is dat 

de raad de komende bestuursperiode optimaal in positie is en ook voorstellen heeft 
gedaan om die doelstelling te bereiken.   
 

Overwegende dat 

• Het takenpakket, de begroting en de verantwoordelijkheden van de gemeenten zijn 

toegenomen zonder dat de ondersteuning van de raad(sleden) gelijke pas heeft 

gehouden; 

• De raad de wens heeft uitgesproken te investeren in meer betrokkenheid van 

inwoners bij de totstandkoming van beleid; 

• De mogelijkheden die het Reglement van Orde hiervoor biedt niet onbenut noch 

onderbenut mogen blijven; 

• Het zeker in het licht van de grote hoeveelheid fracties zaak is voldoende tijd uit te 

trekken voor de grote maatschappelijke dossiers die op de raad afkomen; 

• Het seniorenconvent vanaf mei 2021 een verbetertraject is opgestart om de raad 

beter in positie te brengen en dat dit reeds ingezette traject onverminderd wordt 

voortgezet; 

• Het “Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de 

raad van Haarlem 2022´ en nieuwe ´Verordening op de raadscommissies gemeente 

Haarlem 2022´ meer ruimte biedt voor nieuwe vormen van participatie en 

positionering van de raad; 



• Het definiëren welke instrumenten (bijvoorbeeld raadsmarkten, technische sessies, 

beeldvormende vergaderingen op locatie in kader van het Beeldvorming 

Oordeelsvorming Besluitvorming-model, raadswerkgroepen en dossier rapporteurs) 

de raad kan inzetten bij welke dossiers kan bijdragen aan het versterken van de raad. 

Besluit 

• Om het presidium te vragen in kaart te brengen wat de belangrijkste 

onderwerpen/dossiers zijn voor de periode 2022-2026 en voorstellen uit te werken 

zodanig dat de positie van de raad wordt versterkt; 

• Bij de nadere uitwerking hiervan het seniorenconvent te betrekken; 

• Het uiteindelijke voorstel waarin de wensen en ambities en de werkwijze beschreven 

staan om als raad de komende periode in positie te zijn voor te leggen ter 

besluitvorming.  
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