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Het nieuwe coalitieakkoord ‘Duurzaam Doen’ geeft aanleiding om de scope van
het programma Overheidsparticipatie te herijken naar het programma Nieuwe
Democratie. Namelijk, niet alleen inzetten op het ruimte bieden aan en faciliteren
van initiatieven. Ook het bieden van ruimte en samenwerken met Haarlemmers bij
het besluitvormingsproces van de gemeente zelf horen nadrukkelijk bij het
programma.
De startnotitie schetst:
- de achtergrond, trends en ontwikkelingen, hoofddoelstellingen van het
programma Nieuwe Democratie, de bestuurlijke thema’s en procesinformatie.
-In de startnotitie wordt een voorstel gedaan voor een eerste dialoog met en in de
stad om het programma betekenis en richting te geven bij belangenorganisaties,
partners, ondernemers en Haarlemse inwoners.
- Daarnaast wordt de commissie gevraagd aan te geven hoe zij als raad betrokken
wil worden in het programma nieuwe democratie.

Behandelvoorstel voor
commissie

Het college stuurt dit besluit ter bespreking naar de commissie
- De commissie bestuur heeft het college verzocht een startnotitie te schrijven om
geïnformeerd te worden over het programma Nieuwe Democratie.
- Het college vraagt de commissie in te stemmen met de voorgestelde werkwijze.

Relevante eerdere
besluiten

Overzicht relevante documenten
-Brief burgemeester Wienen commissie bestuur 2018/71277
-Programma overheidsparticipatie (2016/013666 ) zoals besproken in de vergadering van de commissie Bestuur van 18 februari 2016
-Stand van zaken nieuwe bestuursstijl juni 2016 (2016/237290) zoals
besproken in de commissie Bestuur van 23 juni 2016
- Nieuwe bestuursstijl gemeente Haarlem (2015/231065) zoals besproken in
de vergadering van de commissie Bestuur van 3 september 2015
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Besluit College
d.d. 27 november 2018

Het college van burgemeester en wethouders
Besluit:
1. Het college besluit de startnotitie Nieuwe Democratie, en het
programmacontract 2019 vast te stellen.
2. Het besluit van het college wordt ter bespreking gestuurd aan de commissie
Bestuur.
de secretaris,

de burgemeester,

1. Inleiding
Het nieuwe coalitieakkoord ‘Duurzaam Doen’ geeft aanleiding om de scope van het programma
Overheidsparticipatie te herijken. Namelijk, niet alleen inzetten op het ruimte bieden aan en
faciliteren van initiatieven. Ook het bieden van ruimte en samenwerken met Haarlemmers bij het
besluitvormingsproces van de gemeente zelf horen nadrukkelijk bij het programma. In deze
startnotitie schetsen we u welke projecten en activiteiten we het komende jaar inzetten om het
programma Nieuwe Democratie verder vorm te geven en zo uitvoering te geven aan de paragraaf ‘
meedenken, meepraten, meedoen’ van het coalitieakkoord. Ook wordt een voorstel gedaan voor
een eerste dialoog met en in de stad om het programma betekenis en richting te geven bij
belangenorganisaties, partners, ondernemers en Haarlemse inwoners.
2. Besluitpunten college
1. Het college besluit de startnotitie Nieuwe Democratie, en het programmacontract 2019 vast te
stellen.
2. Het besluit van het college wordt ter bespreking gestuurd aan de commissie Bestuur.
3. Beoogd resultaat
Het vaststellen van het programmacontract en de startnotitie vormen het begin van een traject voor
de komende jaren om in samenwerking tussen raad, college en stad nieuwe manieren van
samenwerken vorm te geven. Met als doel nog meer gebruik te kunnen maken van de energie uit de
stad om Haarlem nog mooier en prettiger om te wonen te maken.
4. Argumenten
De trends en ontwikkelingen in de samenleving vragen ons na te denken over nieuwe vormen van
democratie.
Het coalitieakkoord heeft de richting aangegeven over meepraten, meedenken, meedoen. Het
raamwerk om hiermee aan de slag te gaan wordt met deze startnotitie aangegeven. De invulling
wordt vorm gegeven in samenwerking met de Haarlemmers en de raad.
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5. Risico’s en kanttekeningen
Niet van toepassing
6. Uitvoering
De uitvoering van het programma is al gestart vanuit eerdere activiteiten en projecten. In 2019 krijgt
dit verder vorm nadat in de ‘maand van de democratie’ met de stad en daarna met de raad wordt
besloten over verdere invulling van het programma.
7. Bijlagen
Bijlage 1 Startnotitie Nieuwe Democratie
Bijlage 2 Praatplaat Nieuwe Democratie
Bijlage 3 Programmacontract Nieuwe Democratie
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