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1. Het college besluit om het beschikbaar gestelde budget van de provincie Noord-Holland in te
zetten voor het opstellen van het Regionaal Actieprogramma Zuid-Kennemerland/ IJmond
2011-2015.

2. De financiële gevolgen van dit budgettair neutrale besluit worden verwerkt in de 2e

bestuursrapportage 2011.
3. De provincie Noord-Holland en de betrokken regiogemeenten ontvangen na besluitvorming

informatie over dit besluit.
4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Ontwikkeling.
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DOEL: Besluiten

De gemeenteraad is bevoegd tot het wijzigen van de begroting (budgetrecht). In de 2e

bestuursrapportage wordt daarom een voorstel voor een begrotingswijziging aan de gemeenteraad
voorgelegd.
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Onderwerp: Uitvoeringsregeling Regionaal Actieprogramma (RAP) Zuid-
Kennemerland/ IJmond 2011-2015
Reg. Nummer: WWGZ/2011/67809

1. Inleiding
In de provinciale woonvisie (september 2010) heeft de provincie Noord-Holland als
doel gesteld dat de provincie in 2020 beschikt over voldoende woningen met een
passende kwaliteit en in een aantrekkelijk woonmilieu. Om dit doel te
verwezenlijken wil de provincie bestuurlijke afspraken maken met de regio’s.
De afspraken worden vastgelegd in een Regionaal Actieprogramma (RAP).
Noord-Holland is opgedeeld in vier regio’s. De regio Zuid-Kennemerland/ IJmond
is een van deze regio’s. Per regio is er geld beschikbaar gesteld om tot een RAP te
komen (2011-2015). Voor de regio Zuid-Kennemerland/ IJmond is er eenmalig €
50.000,- beschikbaar gesteld door de provincie. Uit een selectie van drie bureaus
heeft onze regio het bureau BMC gekozen die een drietal taken heeft gekregen: het
begeleiden van het proces van het opstellen van het RAP, de inhoudelijke analyse
van de beschikbare informatie en het schrijven van het RAP.

De provincie Noord-Holland neemt op verzoek van de regiogemeenten Zuid-
Kennemerland/ IJmond de rol van regiocoördinator van het RAP op zich in plaats
van iemand van de regio zelf. Voorwaarde hierbij is dat de gemeente Haarlem om
subsidietechnische redenen de subsidie ad € 50.000,- aanvraagt bij de provincie en
hiermee het financieel opdrachtgeverschap op zich neemt. Er zijn voor de gemeente
Haarlem verder geen kosten of andere financiële risico’s aan deze constructie
verbonden. De € 50.000,- wordt eenmalig beschikbaar gesteld door de provincie en
is voldoende om een RAP op te stellen voor 2011-2015.

2. Besluitpunten college
1. Het college besluit om het beschikbaar gestelde budget van de provincie

Noord-Holland in te zetten voor het opstellen van het Regionaal
Actieprogramma Zuid-Kennemerland/ IJmond 2011-2015.

2. De financiële gevolgen van dit budgettair neutrale besluit worden verwerkt
in de 2e bestuursrapportage 2011.

3. De provincie Noord-Holland en de betrokken regiogemeenten ontvangen na
besluitvorming informatie over dit besluit.

4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie
Ontwikkeling.

3. Beoogd resultaat
Door de inhuur van een extern adviesbureau kan een Regionaal Actieprogramma
(RAP) voor de regio Zuid-Kennemerland/ IJmond voor de periode 2011-2015
opgesteld worden. Het doel van het RAP is om te komen tot een regionale
woningbouwprogrammering, waarbij op regionaal niveau de afstemming tussen
vraag en aanbod centraal staat.
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4. Argumenten

Het voorstel past in ingezet beleid
Het traject van het opstellen van het RAP verloopt gelijktijdig met het opstellen van
de Haarlemse woonvisie en sluit aan op het programma 5, wonen, wijken en
stedelijke ontwikkeling. In het kader van de regionalisering van de woningmarkt, is
het komen tot een afstemming van een regionaal woningbouwprogramma een
logische stap.

Het bedrag is toegekend door de provincie Noord-Holland
De provincie Noord-Holland heeft eenmalig het bedrag van € 50.000,- verleend.
Deze bijdrage is bedoeld voor het opstellen van het RAP en voor de proceskosten
voor het opstellen van het RAP voor de periode 2011-2015. Door middel van de
RAP’s werkt de provincie aan de regionalisering van het woonbeleid.

Gemeente Haarlem is financieel opdrachtgever
Met de provincie Noord-Holland en met instemming van de andere regiogemeenten
van Zuid-Kennemerland/ IJmond is afgesproken dat het financiële
opdrachtgeverschap bij de gemeente Haarlem ligt. Dit opdrachtgeverschap is
voorwaarde voor het verkrijgen van de € 50.000. Er zijn voor de gemeente Haarlem
verder geen kosten of andere financiële risico’s aan deze constructie verbonden. De
€ 50.000,- wordt eenmalig beschikbaar gesteld door de provincie en is voldoende
om een RAP op te stellen voor 2011-2015.

5. Kanttekeningen
n.v.t.

6. Uitvoering
De planning is dat voor de zomer van 2011 het RAP gereed is. De besluitvorming
staat gepland in het najaar van 2011. De gemeenteraden van de betrokken
regiogemeenten alsmede de Provinciale Staten van de provincie Noord-Holland
moeten het RAP vaststellen, waarna het RAP t/m 2015 geldig is. Tussentijds vindt
er een evaluatie door de provincie Noord-Holland plaats.

7. Bijlagen
n.v.t.

Het college van burgemeester en wethouders

de secretaris de burgemeester


