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Collegebesluit 

 

Onderwerp  

P&C-kalender 2019 

 

Nummer 2018/685677 

Portefeuillehouder Snoek, M. 

Programma/beleidsveld 7.2 Algemene dekkingsmiddelen 

Afdeling CC 

Auteur Berg, K. van den 

Telefoonnummer 023-5113046 

Email kvandenberg@haarlem.nl 

Kernboodschap  Het college stelt de bestuurlijke P&C-kalender voor 2019 vast en informeert 

hiermee de raad over planning en behandelwijze van de verschillende P&C-

producten.  

 

Onderliggende kalender betreft de ambtelijke en bestuurlijke planning voor de 

gemeente Haarlem. Er wordt gewerkt aan een geïntegreerde planning waarbij 

zowel het bestuurlijk traject van de gemeente Zandvoort als de gemeente Haarlem 

is opgenomen. Mede door de hiervoor benodigde afstemming met de beide 

griffies wordt deze begin 2019 verwacht. Indien de integrale planning beschikbaar 

is zal deze aan beide colleges worden voorgelegd.   

Behandelvoorstel voor 

commissie 

 

Het college stuurt dit besluit ter informatie naar de commissie bestuur zodat zij 

wordt geïnformeerd over de planning voor komend jaar.  

 

Relevante eerdere 

besluiten 

n.v.t 

Besluit College  

d.d. 20 november 2018 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders 

Besluit:  

 

1. De P&C-kalender 2019 vast te stellen 

 

de secretaris,                                           de burgemeester, 
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1. Inleiding  

Jaarlijks informeert het college de raad voor het einde van het jaar over de planning en 

behandelwijze van de verschillende P&C-producten voor het komende jaar middels de Bestuurlijke 

P&C-kalender.  

 

Naast behandelwijze en planning zijn hierin ook de aandachtspunten voor de gehele P&C-cyclus in 

2019, evenals de aandachtspunten voor de afzonderlijke producten opgenomen. 

 

2. Besluitpunten college 

1. De P&C-kalender 2019 vast te stellen 

 

 

3. Beoogd resultaat 
Informeren over de behandelwijze en planning van de P&C-producten in 2019. 

4. Argumenten 

1. De Bestuurlijke P&C-kalender is het middel de raad te informeren over de behandelwijze en 

planning van de P&C-producten voor het komende jaar 

 

5. Risico’s en kanttekeningen 

De planning kan in de loop van 2019 worden aangepast indien de raad besluit tot een andere 

vergadersystematiek en/of behandelwijze.  

 

6. Uitvoering 

N.v.t 

 

7. Bijlagen 
1. P&C-kalender 2019 


