
OPLEGNOTITIE 

Onderwerp: Benoemen leden werkgroep Communicatie 

geen deel meer uitmaken van de werkgroep; 
mevrouw W. Booij-van Eck en de heer H.P. Spijker te 
benoemen tot lid van de raadswerkgroep Communicatie. 
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Haarlemmermeer 

Onderwerp Benoemen leden werkgroep Communicatie 
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steiler S.F.S. Manting-Peters 

Collegevergadering 
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1 .  Samenvatting en uiltvverking 
Wat willen we bereiken? 
Op 22 april 2010 heeft de raad de volgende raadsleden benoemd in de werkgroep 
Communicatie: mw. M.M. Setz, mevr. C.H.M. Berk, mevr. K. Bouman, mevr. M.P. van der 
Helm-Chandansingh, dhr. M. Jonkhout, dhr. P.C.I. Meijer, mevr. M.L. Sedee-Schuitemaker, 
dhr. A. Slotboom, mevr. M. Steffens-van de Water, dhr. H. Tuning. Deze raadswerkgroep 
zorgt aan de hand van het communicatieplan voor de vormgeving, invulling en sturing van 
de gezamenlijke communicatie van de raad en daaruit voortvloeiende specifieke activiteiten 
zoals het Politiek Café, Raadslid in de Klas, Ervaar de Raad en het jaarlijkse 
Haarlemmermeers Scholieren Debattoernooi. 
Er is besloten geen limiet te stellen aan het aantal raadsleden dat deel uitmaakt van de 
werkgroep, maar voor de uitvoering van de specifieke activiteiten ook een beroep te doen 
op de overige raadsleden en de fractieassistenten. 

In januari 2012 hebben de heren A. Slotboom en P.C.I. Meijer hun lidmaatschap van de 
werkgroep opgezegd. De heer H.P. Spijker en mevrouw W. Booij-van Eck hebben te kennen 
gegeven voortaan deel uit te willen maken van de raadswerkgroep Communicatie. 

Wat gaan we daarvoor doen? 
Met dit raadsvoorstel wordt vastgesteld dat de heren A. Slotboom en P.C.I. Meijer geen deel 
meer uitmaken van de werkgroep en voorgesteld de heer H.P. Spijker en mevrouw W. Booij- 
van Eck te benoemen tot lid van de raadswerkgroep Communicatie. 

Wat mag het kosten? 
Aan de benoeming van leden in de werkgroep Communicatie zijn geen kosten verbonden. 
Activiteiten worden betaald uit het communicatiebudget, dat in de reguliere begroting van de 
raad is opgenomen. 

Wie is daarvoor verantwoordelijk? 
De gemeenteraad benoemt de leden van de werkgroep Communicatie. 

Wanneer en hoe zal de raad over de voortgang worden geïnformeerd? 
De werkgroep communicatie informeert de raad jaarlijks over de activiteiten van de 
werkgroep met een kort evaluatieverslag. 
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Volgvei 2 

2. Voorstel 
Op grond van het voorgaande wordt de raad voorgesteld om: 

vast te stellen dat de heren A. Slotboom en P.C.I. Meijer geen deel meer uitmaken 
van de werkgroep; 
mevrouw W. Booij-van Eck en de heer H.P. Spijker te benoemen tot lid van de 
raadswerkgroep Communicatie. 


