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1. Het college besluit de toekomstige stedelijke vernieuwing in Haarlem 

verder uit te werken op basis van de volgende aanbevelingen: 

a. Inzetten op stedelijke vernieuwing op uitnodiging: investeringen en 

initiatieven door derden worden maximaal ontlokt; 

b. Ruimte geven aan maatschappelijke initiatieven: de gemeentelijke 

organisatie faciliteert deze binnen haar bestaande mogelijkheden; 

c. Aanhaken op het gebiedsgericht werken: de uitvoeringsagenda 

stedelijke vernieuwing wordt verankerd in de gebiedsopgaven. 

2. Het besluit heeft geen budgettaire consequenties, de kosten van 

kansrijke activiteiten voor de doorontwikkeling van de stedelijke 

vernieuwing zijn gedekt in de reserve ISV Wonen (Woonvisie 2012-

2016).  

3. De betrokken deelnemers bij de uitwerking van de toekomstige 

stedelijke vernieuwing, ontvangen na besluitvorming digitaal 

informatie over het besluit. 

4. Het college stuurt dit voorstel ter bespreking naar de Commissie 

Ontwikkeling.  
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Samenvatting/Doel/grond besluit 

De gemeenteraad heeft bij de vaststelling van de kadernota 2013 het 

college verzocht nieuwe mogelijkheden voor stedelijke vernieuwing te 

verkennen. Na 2015 zullen de ISV-middelen ophouden . Het raadsbesluit is 

ingegeven door de noodzaak om te blijven werken aan de kwaliteit van het 

woon- en leefklimaat en aan de verbinding daarvan met het sociaal domein. 

Het coalitieprogramma Haarlem 2014-2018 heeft als motto 'samen doen'. 

Een belangrijk onderdeel van dit coalitieprogramma is dat de gemeentelijke 

organisatie initiatieven van de (netwerk)samenleving faciliteert. De 

afgelopen maanden is een brede verkenning uitgevoerd met interne en 

externe partijen en zijn er ideeen verzameld over de mogelijke invulling 

van de nieuwe aanpak stedelijke vernieuwing in Haarlem. Deze verkenning 

is in lijn met ons coalitieprogramma. Daarnaast wil het college kansrijke 

activiteiten ondersteunen om ervaring voor de toekomstige stedelijke 

vernieuwing op te doen, mogelijk gemaakt door verankering in de 

woonvisie Haarlem 2012-2016. Het college wil de opbrengst van deze 

verkenning omzetten in uitgangspunten voor de toekomstige stedelijke 

vernieuwing in Haarlem wat resulteert in een (gebiedsgerichte) 

uitvoeringsagenda stedelijke vernieuwing. De uitkomsten van de lopende 

en nog te starten activiteiten zijn hier onderdeel van. 
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