
Concept Raadsjaaragenda 2019 t.b.v. behandeling in commissies van oktober

onderwerp toelichting (indien nodig) gemeente

bestuur

programma/

beleidveld

commissie behandelwijze commissie 

datum of 

maand

portefeuille

houder

afdeling

Omgevingsdienst IJmond : 

meerjarenprogramma 2019-2023

Om de vier jaar stelt de 

omgevingsdienst IJmond een 

meerjarenbeleidsprogramma vast. De 

vaststelling is een bevoegdheid van het 

college. Op grond van het Besluit 

Omgevingsrecht is het college verplicht 

dit meerjarenprogramma aan de raad 

bekend te maken

Haarlem 6.3 beheer informatie 1 CYS VTH

Evaluatie Ecologisch beleidsplan volgens besluit raad 19 dec 2013 Haarlem 5.1 beheer informatie 1 MS BBOR

Geothermie: 

Samenwerkingsovereenkomst onderzoek 

en ontwikkeling

Met partijen voor de O en O fase, 

waarbij afspraken worden gemaakt 

over verdeling van werkzaamheden en 

financiering in deze fase

Haarlem 4.1 beheer informatie 1 CYS ECDW

Voortgang warmtenetwerken Bij voorkeur  een technische sessie om 

nav. de informatienota november 2018 

de commissie de gelegenheid te geven 

om vragen te stellen.

Haarlem 4.1 beheer bespreken 2 CYS ECDW

Biomassa: Nota strategie en locatie 

centrale Meerwijk

de strategie hoe biomassa in te zetten 

in Meerwijk en mogelijke locatie

Haarlem 4.1 beheer advies 2 CYS ECDW

SOR Uitvoeringsprogramma Haarlem 5.1 beheer bespreken 3 MS PG

Afvalstoffenverordening Bijstelling van bestaande verordening Haarlem 5.1 beheer advies 3 MS BBOR

Beleidsplan zwerfafval Nieuw beleid Haarlem 5.1 beheer informatie 3 MS BBOR

Verkeersveiligheidsbeleid Actualisatie Haarlem 5.1 beheer advies 3 CYS BBOR

Herziening bomenbeleidsplan actualisatie van beleidsnota uit 2009 Haarlem 5.1 beheer informatie 5 MS BBOR

Omgevingsdienst Ijmond, begroting 2020 

en Kadernota 2020

De ontwerpbegroting en de Kadernota 

worden toegezonden aan de raden van 

de deelnemende gemeenten. De raden 

worden in de gelegenheid gesteld de 

ontwerpbegroting c.a. te bespreken. 

Het college bereidt het raadsstuk voor 

met de concept zienswijze van de raad. 

Haarlem 6.3 beheer advies 6 CYS VTH
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Omgevingsdienst IJmond: jaarverslag en 

jaarrekening 2018

Stukken gaan ter informatie naar de 

raad. Als de raad geen behandeling in 

de commissie wenst, doet het college 

de stukken af. (stemt in met). In het 

andere geval wel naar de raad)

Haarlem 6.3 beheer advies 6 CYS VTH

Omgevingsdienst IJmond, 1e 

bestuursrapportage 2019

stukken gaan ter informatie naar de 

raad. Als de raad geen behandeling in 

de commissie wenst, doet het college 

de stukken af (stemt in met)

Haarlem 6.3 beheer advies 6 CYS VTH

Handboeken Inrichting Openbare Ruimte 

voor Oost, Waarderpolder en Zuidwest

Vaststellen beleidskader hoe openbare 

ruimte in te richten; al gereed voor de 

andere stadsdelen

Haarlem 5.1 beheer informatie 6 MS BBOR

Lokaal Klimaat Akkoord Een akkoord van gemeente met 

partners in de stad over invulling van 

de duurzaamheidsagenda.

Haarlem 4.1 beheer bespreken 6 CYS ECDW

Geothermie: Financiering onderzoek Met verdeling tussen de aangesloten 

partijen voor de O en O-fase

Haarlem 4.1 beheer bespreken 6 CYS ECDW

Fietsparkeerbeleid Nieuw beleid Haarlem 5.2 beheer advies 7 CYS BBOR

Jaarplan GR Regionale bereikbaarheid 

Zuid-Kennemerland

Haarlem 5.1 beheer advies 7 CYS BBOR

Jaarverslag GR regionale bereikbaarheid 

Zuid-Kennemerland

Haarlem 5.1 beheer advies 7 CYS BBOR

Jaarlijkse rapportage 

verkeersveiligheidsanalyse

Haarlem 5.1 beheer advies 7 CYS BBOR

Wilhelminastraat / Raaksbruggen 

onderzoek herinrichting

Diverse beleidskaders en wensen 

uitzoeken tbv uitvoering, Nota van 

uitgangspunten reconstructie

Haarlem 5.1 beheer informatie 8 MS PG

Amerikaweg kruispunten kredietaanvraag Haarlem 5.1 beheer advies 9 MS PCM

Autoluwe Vijfhoek Op verzoek van de bewoners wordt er 

gekeken naar de mogelijkheden om de 

Vijfhoek autoluw te maken,startnotitie

Haarlem 5.1 beheer informatie 9 CYS PG

Programma Duurzaamheid /  Duurzaamheidsmonitor 2019 Haarlem 4.1 beheer informatie 10 CYS PG
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Nota P+R Moderniseren Parkeren en de 

Structuurvisie Openbare Ruimte wordt 

gewerkt aan P+R voor Haarlem. De 

raad stelt uitgangspunten vast voordat 

P+R verder ontwikkeld kan worden.

Haarlem 5.2 beheer bespreken 10 CYS BBOR

Ontwikkelovereenkomst 

distributienetwerk Warmte Meerwijk

Overeenkomst met parttijen om 

distributienetwerk in meerwijk te 

ontwikkelen

Haarlem 4.1 beheer bespreken 10 CYS ECDW

Omgevingsdienst Ijmond, 2e 

bestuursrapportage 2019

stukken gaan ter informatie naar de 

raad. Als de raad geen behandeling in 

de commissie wenst, doet het college 

de stukken af (stemt in met)

Haarlem 6.3 beheer informatie 11 CYS VTH

Financiering warmtenet Meerwijk Voorstel ter financiering van het 

distributienetwerk

Haarlem 4.1 beheer advies 11 CYS ECDW

Geothermie: Locatie centrale Mogelijke aankoop van locatie voor 

geothermie centrale 

Haarlem 4.1 beheer advies 11 CYS ECDW

Actualisatie mobiliteitsbeleid Haarlem 5.1 beheer advies 12 CYS BBOR

Uitgiftecriteria 

bedrijfsparkeervergunningen

I.h.k.v. Moderniseren parkeren worden 

de huidige uitgfitecriteria van 

parkeervergunningen voor bedrijven 

ingrijpend gewijzigd. Dit vraagt een 

expliciet raadsbesluit.

Haarlem 5.2 beheer informatie 12 CYS BBOR

Beleidsregels uitbreiding gereguleerd 

gebied

Het moderniseren parkeren is een 

ingrijpende wijziging en vergt een 

expliciet raadsbesluit.

Haarlem 5.2 beheer informatie 12 CYS BBOR

Oprichting netwerkbedrijf Het bedirjf dat het distributienetwerk 

gaat ontwikkelen en exploiteren

Haarlem 4.1 beheer informatie 12 CYS ECDW

Biomassa: Gunning aanbesteding 

centrale

Gunning van de biomassacentrale Haarlem 4.1 beheer informatie 12 CYS ECDW
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