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Geachte heer, mevrouw, 

Ten vervolge op de sessie van 26 april doe ik u hierbij nadere voorstellen voor de 
vormgeving van uw door het College van B&W en onze strateeg buitengewoon 
gewaardeerde betrokkenheid bij de uitvoering van het programma van de strateeg en meer 
in het bijzonder bij de totstandkoming van verkenningen en scenario's. 

Het voorstel voor algemene voortgangsrapportage luidt dat deze plaats vindt middels een 
brief aan de raad per half jaar. In het presidium is ook te bespreken of de informerende 
sessie over toekomst denken die op 6 september a.s. plaats vindt een vervolg moet krijgen. 

Voorts staat voor ogen dat voor elke verkenning en voor de totstandkoming van scenario's 
er een groep wordt ingericht van raadsleden op basis van intekening. leder raadslid mag 
zich voor een of meer groepen intekenen. Iedere groep cocreëert, dat wil zegen: wordt 
betrokken in ideeënvorming, digitaal op de hoogte gehouden van de voortgang en bij 
nadering van afronding van iedere fase in de voortgang in het werk vindt een bespreking van 
concepten plaats. Zodoende kunnen ideeën en opvattingen van raadsleden naast die van 
burgers, professionals en B&W hun weg vinden in de voortbrengselen van het programma 
van de strateeg. Uiteraard is ook de leerervaring tijdens de ontmoetingen van belang. 

Daarnaast willen wij het ook mogelijk maken, dat raadsleden participeren in de dialogen met 
externe stakeholders, die eveneens zullen zijn ingericht in vier circuits. Deze dialogen zullen 
deels digitaal van karakter zijn en deels plaats vinden in werkelijke ontmoetingen. Hoe we 
dat technisch realiseren weten we nog niet. Over de voorzieningen daartoe wordt nu 
nagedacht. 
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Het tijdsbeslag voor een raadslid in een van de  groepen schatten wij per verkenning, die 
medio 2013 zal zijn afgerond, op 80 uur en voor de scenariostudie, die ultimo 2013 hun 
voltooiing zullen vinden, op 120 uur. Wij verzoeken ieder van u haar belangstelling kenbaar 
te maken voor 15 juni a.s. voor deelname aan een of meer van de volgende groepen: 

- Verkenning Watergovernance 
- Verkenning Cohesie en participatie 
- Verkenning Sociaal domein 
- Scenario's Duurzaam Haarlemmermeer 

U kunt zich per mail opgegeven bij C:ristir~~,Lo~~g.@l~~.~rlemme~~eer.nI onder vermelding 
van uw naam en de groep waaraan u wilt deelnemen. 




