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Actieprogramma VTH 2019 Vanuit de Verordening VTH vloeit de 

verplichting voor jaarlkijks een nieuw 

beleidsprogramma VTH vast te stellen

Haarlem 6.3 bestuur informatie 1 JW VTH H.T.T. de 

Boer

Motie 9.3 onderzoek aansluiting 

gezamenlijke ombudsman

Motie is erop gericht te onderzoeken of 

aansluiting bij de gezamenlijke 

ombudsman MRA toegevoegde 

waarde heeft boven de Nationale 

ombudsman als klachteninstantie in de 

2e lijn voor alle klachten die bij de 

gemeente worden ingediend. In 2016 

is de motie ingediend en tussentijds is 

de raad geinformeerd over de stand 

van zaken. Onlangs heeft de Nationale 

ombudsman een rapport naar de 

ombudsfunctie in het sociaal domein 

afgerond. De beantwoording van deze 

motie is tot slot op  het verschijnen van 

deze rapportage aangehouden.

Haarlem 6.2 Bestuur bespreken 1 JW JZ R. Hermans

Rapportage interim bevindingen controle 

2018 van PWC

Het college geeft jaarlijks een reactie 

op de bevindingen van de PWC.

Haarlem 7.2 bestuur informatie 2 MS CC M. Jonker

Wijziging APV happy hour horeca n.a.v. intrekken eerdere voorstel Haarlem 6.3 bestuur advies 2 JW VH K. Roos

wijziging APV prostitutieparagraaf n.a.v. intrekken eerdere voorstel Haarlem 6.3 bestuur advies 3 JW VH K. Roos

MRA Jaarverslag 2018 en globale 

begroting 2019

Zienswijze vragen aan de raad over 

jaarverslag 2018 en globale begroting 

2020 van de MRA.

Haarlem 6.2 bestuur informatie 4 CYS BC W. Stigter

Programma Nieuwe Democratie,  programmacontract Haarlem 6.2 bestuur informatie 4 MS PG A. Scalzo

Actieprogramma IVH Haarlem 6.3 bestuur informatie 4 JW VH K. Roos

Klachtenregeling Haarlem 6.1 bestuur advies 4 JW JZ R. Hermans

Herziening nota Verbonden Partijen Elke vier jaar wordt de nota verbonden 

partijen herzien op basis van nieuwe 

inzichten en ontwikkelingen.

Haarlem 6.2 bestuur bespreken 5 MS BC W. Stigter / E. 

Kingma

Innovative Public Procurement Urban 

Agenda

Voortgangsrapportage 1 Haarlem 6.2 bestuur informatie 5 JB PG V. Schippers-

Opejko

raadsinformatie avond VRK info over VRK Haarlem 6.3 bestuur informatie 5 JW raadsmarkt VH K. Roos

jaarrekening en programmabegroting 

VRK

Haarlem 6.3 bestuur advies 5 JW VH K. Roos

Belastingverordeningen Haarlem 7.2 bestuur advies 5 MS JZ R. Hermans

VP Cocensus; begroting 2020 De ontwerpbegroting wordt 

toegezonden aan de raden van de 

deelnemende gemeenten. De raden 

worden in de gelegenheid gesteld hun 

gevoelens kenbaar te maken over de 

ontwerpbegroting. Het college bereidt 

het raadsstuk met concept-zienswijze 

raad voor.

Haarlem 7.1 bestuur advies 5 MS CC P. de Kruijf
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VP Cocensus; jaarverslag 2018 Van de inkomsten en uitgaven van 

Cocensus over het afgelopen jaar 

wordt vóór 1 april door het dagelijks 

bestuur verantwoording afgelegd aan 

het algemeen bestuur.  Het college 

bereidt het raadsstuk met concept-

zienswijze raad voor.

Haarlem 7.1 bestuur advies 5 MS CC P. de Kruijf

Richtlijnen begroting 2020 Het college is het bevoegde orgaan om 

de begroting voor te bereiden binnen 

de uitgangspunten van de vastgestelde 

P&C-kalender 2017. Hiertoe dienen 

tijdig de begrotingsuitgangspunten te 

worden vastgesteld. De financiële 

consequenties van de richtlijnen 

maken onderdeel uit van de 

besluitvorming bij de Kadernota 2018

Haarlem 7.2 bestuur informatie 5 MS CC P. de Kruijf

Verordening op de behandeling van 

bezwaarschriften

Haarlem 6.1 bestuur advies 6 JW JZ R. Hermans

Meicirculaire 2019 Na ontvangst van de meicirculaire van 

het Rijk wordt de raad geinformeerd 

over de financiele consequenties. 

Haarlem 7.2 bestuur informatie 6 MS CC M. Welsink / 

W. Stigter

Kadernota 2019 Het college stelt de raad voor om de 

Kadernota vast te stellen. De 

Kadernota is een eerste aanzet naar 

de begroting 2019 - 2023. 

Haarlem 7.2 bestuur bespreken 6 MS CC L. Goudsmit / 

K. van den 

Berg

Vaststelling jaarrekening en jaarverslag 

2018

Op grond van artikel 198 Gemeentewet 

stelt de raad de jaarrekening vast in 

het jaar volgend op het begrotingsjaar 

vóór half juli. De jaarrekening en het 

jaarverslag betreft volgens artikel 198 

GW alle baten en lasten van de 

gemeente.

Haarlem 7.2 bestuur bespreken 6 MS CC M. Jonker

Vaststelling reactie op verslag van 

bevindingen van de RKC bij de 

jaarstukken 2018

Het college geeft jaarlijks een reactie 

op de bevindingen van de RKC.

Haarlem 7.2 bestuur informatie 6 MS CC M. Jonker

Jaarverslagen van deelnemingen Informeren van de raad van financiële 

resultaten gemeentelijke deelnemingen 

en het effect daarvan op dividend en 

solvabiliteit 

Haarlem 7.2 bestuur informatie 9 MS CC P. Jongkees

MRA Werkplan en begroting 2020 Zienswijze vragen aan de raad over 

werkplan en gedetailleerde begroting 

2020 van de MRA.

Haarlem 6.2 bestuur bespreken 9 CYS BC W. Stigter

Benoemen leden commissie 

bezwaarschriften 

Haarlem 6.1 bestuur advies 9 JW JZ R. Hermans

Septembercirculaire 2019 Na ontvangst van de 

septembercirculaire van het Rijk wordt 

de raad geinformeerd over de 

financiele consequenties. 

Haarlem 7.2 bestuur informatie 9 MS CC M. Welsink / 

W. Stigter

Bestuursrapportage 2019 Het college stelt de raad voor om de  

Bestuursrapportage vast te stellen. In 

de Bestuursrapportage wordt 

verantwoording afgelegd over de 

voortgang van de beleidsrealisatie en 

financiën in het lopende begrotingsjaar. 

De rapportage geeft een vooruitblik 

van de te verwachten realisatie over 

het gehele jaar. 

Haarlem 7.2 bestuur bespreken 9 MS CC M. van 

Geffen / C. 

Lensen 
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Communicatieonderzoek Haarlem Onderzoek onder Haarlemmers naar 

de wens over meepraten, meedenken 

en meedoen en hun bevindingen over 

de huidige communicatiemiddelen en 

kanalen.

Haarlem 6.2 bestuur informatie 10 JW BC M. Bergkamp

Programmabegroting 2020 - 2024 Het college stelt de raad voor om vóór 

15 november de begroting 2019 - 

2023, incl. het Investeringsplan.

Haarlem 7.2 bestuur bespreken 11 MS CC L. Goudsmit / 

K. van den 

Berg

Innovative Public Procurement Urban 

Agenda

Voortgangsrapportage 2 Haarlem 6.2 bestuur informatie 11 JB PG V. Schippers-

Opejko

Programmabegroting 2020 - 2024 Het college stelt de raad voor om vóór 

15 november de begroting 2019 - 

2023, incl. het Investeringsplan.

Haarlem 7.2 bestuur bespreken 11 MS CC L. Goudsmit / 

K. van den 

Berg

Financiële wijziging 2019 Betreft alleen de financiële wijzigingen 

van de lopende begroting. Deze 

moeten worden vastgesteld door de 

raad.

Haarlem 7.2 bestuur bespreken 11 MS CC M. Jonker / 

C. Lensen

Plan van aanpak 213a onderzoeken De resultaten van het 213a onderzoek 

door het college worden ter informatie 

naar de commissie gestuurd.

Haarlem 7.2 bestuur informatie 12 MS CC L. Goudsmit 

Aanbesteding accountant 

Haarlem/Zandvoort

In 2019/ voorjaar 2020 zal de 

certificerende functie accountant 

worden aanbesteed gelijktijdig voor 

Haarlem en Zandvoort. Selectieproces 

nog nader in te vullen met 

Auditcommissie, inclusief 

consulterende en besluitvormende 

documenten.

Haarlem 7.2 bestuur bespreken 12 MS CC M. Jonker

Haarlemse belastingvoorstellen 2019 Ingevolge artikel 216 van de 

gemeentewet besluit de raad tot het 

invoeren, wijzigen of afschaffen van 

gemeentelijke belastingen door het 

vaststellen van een 

belastingverordening.

Haarlem 7.1 bestuur advies 12 MS CC P. de Kruijf

Bestuurlijke planning&controlkalender 

2019

Het college stelt jaarlijks de P&C-

kalender voor het komende jaar vast. 

Over de bestuurlijke planning van 

behandeling van de P&C-documenten 

wordt de commissie geïnformeeerd.

Haarlem 7.2 bestuur informatie 12 MS CC L. Goudsmit / 

K. van den 

Berg

Normenkader financiële rechtmatigheid 

2018

De raad is bevoegd het normenkader 

financiële rechtmatigheid vast te stellen 

op grond van het Besluit 

accountantscontrole decentrale 

overheden (Bado). Op basis van dit 

normenkader worden de jaarstukken 

2016 getoetst. Auditcommissie 

adviseert raad

Haarlem 7.2 bestuur advies 12 MS CC E. Kingma
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