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onderwerp toelichting (indien nodig) gemeente

bestuur

programma/

beleidveld

commissie behandelwijze commissie 

datum of 

maand

portefeuille

houder

opmerking tbv 

griffie/raad

afdeling

Investeringsplan toegankelijkheid 

(Kadernota)

Op basis van de ervaringen van het 

jaar van de toegankelijkheid 2018 

wordt een plan opgesteld waarin de 

belangrijkste maatregelen en 

investeringen benoemd worden die de 

komende jaren nodig zijn om Haarlem 

toegankelijk te maken

Haarlem 1.2 samenleving advies 1 MTM MO

Beleidsnota Handhaven met zorg, Wmo 

2015 en Jeugdwet

raadsstuk met beleidsplan Haarlem 2.2 samenleving advies 2 MTM SMSR

Beleidsnota Handhaven met zorg, Wmo 

2015 en Jeugdwet

raadsstuk met beleidsplan Haarlem 2.2 samenleving advies 2 MTM SMSR

Nota beschut werk (wettelijke verplichting) financiele Haarlem 3.1 samenleving bespreken 3 FR WI

Evaluatie 'Ik doe mee' verantwoording regulier vanuit het 

Koersdocument

Haarlem 3.1 samenleving bespreken 3 FR WI

Doorontwikkeling Toezicht en 

Handhaving kwaliteit en rechtmatigheid 

Wmo

Informatienota over welke stappen de 

gemeente zet om het toezicht op de 

kwaliteit en de rechtmatigheid van de 

Wmo maatwerkvoorzieningen te 

verbeteren

Haarlem 2.1 samenleving informatie 3 MTM MO

Focusproject evaluatie van aanpak 

Bespreekbaar maken van 

homoseksualiteit in vluchtelingen- en 

migrantenkringen.

Als onderdeel van het regenboogbeleid 

is er specifieke aandacht voor het 

besprekbaak maken van 

homoseksualiteit onder inwoners met 

een migratie achtergrond. Dit heeft 

geresulteerd in het focus project. Het 

project is lopend en de verwachting is 

dat het in de eerste kwartaal van 2019 

afgerond wordt. De evaluatie zal dan 

plaats vinden.

Haarlem 1.2 samenleving informatie 3 MTM MO
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Regiovisie Geweld hoort nergens thuis Gemeenten gaan samen met het Rijk 

de strijd aan tegen huiselijk geweld en 

kindermishandeling. Eind april is door 

de VNG, samen met de ministeries van 

JenV en VWS, het 

meerjarenprogramma ‘Geweld hoort 

nergens thuis’ gepresenteerd. Hierin 

staan veel maatregelen om huiselijk 

geweld en kindermishandeling terug te 

dringen en duurzaam op te lossen. 

Ambitie van het programma is huiselijk 

geweld en kindermishandeling terug te 

dringen, de schade van geweld te 

beperken en de cirkel van geweld, de 

overdracht van generatie op generatie, 

duurzaam te doorbreken. Het is de 

bedoeling dat elke regio een 

regioaanpak inricht. Deze regionale 

aanpak neemt de uitvoering van de 

actielijnen van het programma binnen 

de regio ter hand. Hiervoor kan de 

regio gebruik maken van hetgeen al 

ontwikkeld is (bv. regiovisie) en dit 

waar nodig aanvullen met de nog 

ontbrekende ambities uit het 

programma. 

Haarlem 2.3 samenleving informatie 3 MTM MO

Huisvesting Internationale School 

Haarlem

De raad wordt gevraagd een besluit te 

nemen over de tijdelijke huisvesting 

van de Internationale school Haarlem 

na augustus 2020 en de definitieve 

huisvesting op middellange termijn.

Haarlem  1.1 samenleving bespreken 3 JB JOS

Paswerk Begroting 2020 Het bestuur zendt jaarlijks vóór 15 april 

een ontwerpbegroting, voorzien van 

een toelichting, aan de raden van de 

deelnemende gemeenten. De raden 

kunnen bij het bestuur vóór 1 juli hun 

zienswijze over de ontwerpbegroting 

naar voren brengen. Het college 

bereidt het raadsstuk met concept-

zienswijze raad voor.

Haarlem 3.1 samenleving advies 4 FR WI

Paswerk Begroting 2020 Het bestuur zendt jaarlijks vóór 15 april 

een ontwerpbegroting, voorzien van 

een toelichting, aan de raden van de 

deelnemende gemeenten. De raden 

kunnen bij het bestuur vóór 1 juli hun 

zienswijze over de ontwerpbegroting 

naar voren brengen. Het college 

bereidt het raadsstuk met concept-

zienswijze raad voor.

Haarlem 3.1 samenleving advies 4 FR WI

Clientervaringsonderzoek Wmo 2018 Wettelijk verplicht jaarlijks 

clientervaringsonderzoek onder 

gebruikers van Wmo voorzieningen

Haarlem 2.1 samenleving bespreken 4 MTM MO

Clientervaringsonderzoek WMO 2018 Wettelijk verplicht jaarlijks 

clientervaringsonderzoek onder 

gebruikers van Wmo voorzieningen

Haarlem 2.1 samenleving bespreken 4 MTM MO
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Paswerk Jaarrekening 2018 Het college stemt in met de 

jaarrekening en is bevoegd om de 

jaarrekening door te sturen aan het 

bestuur. 

Haarlem 3.1 samenleving informatie 5 FR WI

Paswerk Jaarrekening 2018 Het college stemt in met de 

jaarrekening en is bevoegd om de 

jaarrekening door te sturen aan het 

bestuur. 

Haarlem 3.1 samenleving informatie 5 FR WI

Verordening loondispensatie Nadere invulling nav. komend 

kabinetsbesluit

Haarlem 3.1 samenleving advies 6 FR WI

Verordening inburgering met plan van 

aanpak

wetgeving is in de maak. Nieuwe 

verordening vanuit het Rijk

Haarlem 3.1 samenleving advies 6 FR WI

Zienswijze begroting GR Schoolverzuim 

en voortijdig schoolverlaten (Leerplein) 

2019.

De ontwerpbegroting wordt 

toegezonden aan de raden van de 

deelnemende gemeenten. De raden 

worden in de gelegenheid gesteld hun 

zienswijze te geven.

Haarlem 1.1 samenleving bespreken 6 JB JOS

Integraal uitvoerignsplan 

sportaccommodaties in verband met de 

"Groei van de stad"

Vaststellen integraal uitvoeringsplan 

"Sport aan zet"met uitwerkng plannine 

investeringen binnen- en buitensport 

2019-2022 a.g.v. Groei in de stad.

Haarlem 1.1 samenleving bespreken 6 MS JOS

Evaluatie 'Banen in het groen' uitvoering van een motie 

eindrapportage

Haarlem 3.1 samenleving bespreken 9 FR WI

Beleidsplan Minimabeleid 2020-2023 raadsstuk met beleidsplan Haarlem 3.3 samenleving advies 9 FR SMSR

Beleidsplan Minimabeleid 2020-2023 raadsstuk met beleidsplan Haarlem 3.3 samenleving advies 9 FR SMSR

Update Verordening voorzieningen 

huisvesting onderwijs Haarlem

Vanwege wettelijke aanpassingen en 

lokale ontwikkelingen is het 

noodzakelijk de huidige verordening 

aan te passen.

Haarlem 1.1 samenleving bespreken 9 JB JOS

Jaarverslag 2018 Onderwijs Stichting 

Zelfstandige Gymnasia

De raad is als extern toezichthouder 

bevoegd om vast te stellen dat op 

basis van het jaarverslag 2017 de 

instandhouding van openbaar 

voortgezet gymnasiaal onderwijs 

gerealiseerd is.

Haarlem 1.1 samenleving bespreken 11 JB JOS

Jaarverslag 2018 Stichting Spaarnesant De raad is als extern toezichthouder 

bevoegd om vast te stellen dat op 

basis van het jaarverslag 2017 de 

instandhouding van openbaar primair 

onderwijs gerealiseerd is.

Haarlem 1.1 samenleving bespreken 11 JB JOS

Jaarverslag 2018 Stichting Dunamare 

Onderwijsgroep

De raad is als extern toezichthouder 

bevoegd om vast te stellen dat op 

basis van het jaarverslag 2017 de 

instandhouding van openbaar 

voortgezet onderwijs gerealiseerd is.

Haarlem 1.1 samenleving bespreken 11 JB JOS

Nota integraal jeugdbeleid 'Samen voor jeugd' Haarlem 1.1 samenleving bespreken 11 JB JOS

Jaarverslag GR Schoolverzuim en 

Voortijid Schoolverlaten Leerplein 2017-

2018

Jaarlijks brengt het College B&W in het 

kader van de informatieplicht verslag 

uit aan de raad over het gevoerde 

beleid ten aanzien van schoolverzuim 

en voortijdig schoolverlaten

Haarlem 1.1 samenleving informatie 11 JB JOS

Investeringen bestaand areaal 

sportaccommodaties / velden 2020

Vrijgeven van kredieten voor 

vervangingsinvesteringen / renovaties 

sportvelden

Haarlem 1.1 samenleving advies 11 MS JOS

Krediet sloop en nieuwbouw Sporthal 

Schotercollege incl. Uitbreiding leslokalen 

Schoter

Afronding planvoorbereiding met 

vastleggen definitief ontwerp en 

begroting stichtingskosten

Haarlem 1.1 samenleving bespreken 11 MS JOS
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Eindevalautie Agenda voor de Sport 2015-

2019, inclusief nieuwe Agenda voor de 

sport 2020-2023

Rapportage over behaalde resultaten 

Agenda voor de sport 2015-2019 en 

nieuwe Agenda voor de Sport 2020-

2023

Haarlem 1.1 samenleving bespreken 11 MS JOS

Beleidsplan Integrale schuldhulpverlening 

2020-2023

raadsstuk met beleidsplan Haarlem 3.3 samenleving advies 12 FR SMSR
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