
Haarlem

Onderwerp: Bekrachtigen geheimhouding op de CV’s van de nieuwe leden voor de 
commissie voor bezwaarschriften 
Reg. nr: 2019/104287A Raadsbesluit

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Haarlem,

Besluit op grond van artikel 25 van de Gemeentewet de geheimhouding te bekrachtigen op

Oplegging geheimhouding op de CV's van leden van de commissie voor bezwaarschriften 
behorende bij Wijziging van de Verordening op de behandeling van bezwaarschriften en 
benoeming van nieuwe leden voor de commisssie voor bezwaarschriften 2019/104287

2 1 NOV 2019
Gedaan in de vergadering van................. (ingevuld door de griffie)



Haarlem Raadsstuk
Onderwerp: Bekrachtigen geheimhouding bijlagen 1 en 2 bij Verkoop uitgeefbare
grond aan de Minckelersweg
Reg. nr: 2019/294481A Raadsbesluit

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Haarlem,

Besluit op grond van artikel 25 van de Gemeentewet de geheimhouding te bekrachtigen op

Bijlage 1 Verkoopovereenkomst uitgeefbare grond en Bijlage 2 Financiële informatie 
behorende bij de Verkoop uitgeefbare grond aan de Minckelersweg Waarderpolder

Gedaan in de vergadering van movjisvuld door de griffie)



Collegebesluit

Onderwerp
Verkoop uitgeefbare grond aan de Minckelersweg

Nummer 2019/294481
Portefeuillehouder Botter, J.
Programma/beleidsveld 5.3 overige beheerstaken
Afdeling Vastgoed
Auteur Mense, K.
Telefoonnummer 023-5115495
Email kmense@haarlem.nl
Kernboodschap De gemeente is voornemens om uitgeefbare bedrijfsgrond aan de Minckelersweg 

met een grootte van 9.703 m2 te verkopen. De kopende partij wil een bedrijfspand 
realiseren aan de Minckelersweg in de Waarderpolder. Met voorliggende nota 
neemt het college het voorgenomen besluit om de grond te verkopen. Daarnaast 
zal het college bij de Kadernota 2020 een voorstel aan de raad voorleggen om de 
watercompensatie voor nog uit te geven gronden in de Waarderpolder te regelen.

Behandelvoorstel voor
commissie

Het college is op grond van art. 160, eerste lid aanhef en onder e van de 
Gemeentewet bevoegd inzake de aan- en verkoop van onroerend goed. Bij aan- 
en verkoop van onroerende goederen groter dan 500.000 euro beslist het college 
niet voordat de raad is geïnformeerd over het voornemen van het college, en in de 
gelegenheid is gesteld zijn wensen en bedenkingen aan het college te melden, 
hetgeen volgt uit artikel 169 vierde lid Gemeentewet en artikel 7 eerste lid onder 
a. van de Financiële Verordening. Het college stuurt dit voorgenomen besluit ter 
advisering aan de commissie Ontwikkeling en vervolgens naar de raad met het 
verzoek binnen 6 weken zijn zienswijze te geven.

Relevante eerdere
besluiten

Derde Convenant Waarderpolder (2016/104414) in commissie
Ontwikkeling van 24 november 2016.
Nota 'Heriiking grondexploitaties Waarderpolder' (2015/27174) in 
raadsvergadering van 12 maart 2015.
Nota 'Gestandaardiseerde werkwijze voor de verkoop van gemeentelijk 
bezit' (2017/504166) in commissie Ontwikkeling van 7 december 2017.
Nota 'Grondoriisbeleid 2018' (2018/753413) in raadsvergadering van 31 
januari 2019.

Besluit College
d.d. 17 september 2019

Het college van burgemeester en wethouders
Besluit:
1. tot verkoop van ca. 9.703 m2 bouwgrond gelegen aan de Minckelersweg in de 

Waarderpolder, kadastraal bekend gemeente Haarlem II, sectie N, nummer
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Collegebesluit

2240 (ged.) grootte ca. 9.703 m2, waaraan door het Kadaster een voorlopige 
kadastrale grens en oppervlakte wordt toegekend zoals op bijgaande tekening 
nummer 2019/105-92 d.d. 2 augustus 2019 met arcering is aangegeven, onder 
voorwaarde dat het overleg in de commissie en de zienswijze van de raad 
geen aanleiding geven om het besluit te wijzigen of in te trekken.

2. de raad te verzoeken binnen 6 weken zijn zienswijze te geven.
3. Op de bij dit besluit behorende bijlagen 2 en 3 geheimhouding te leggen met 

inachtneming van artikel 25, tweede lid van de Gemeentewet, ter 
bescherming van de economische en financiële belangen van de gemeente 
alsmede het voorkomen van een onevenredige bevoordeling of benadeling 
van derden als bedoeld in artikel 10, tweede lid aanhef onder b en g van de 
Wet openbaarheid van bestuur. Geheimhouding van de genoemde bijlagen 
wordt opgelegd tot en met de definitieve transactie en de verwerking ervan in 
de registers.

4. De raad te verzoeken deze voorlopig opgelegde geheimhouding te 
bekrachtigen en deze pas op te heffen nadat de notariële levering heeft 
plaatsgevonden en de financiële belangen van de gemeente zijn gewaarborgd.

5. Het college zal in de eerstvolgende bestuursrapportage de raad verzoeken om 
het netto-verkoopresultaat toe te voegen aan de reserve Vastgoed, 
overeenkomstig bestaand beleid.

de secretaris, de burgemeester,

De raad der gemeente Haarlem,
Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders ,
Geeft zijn zienswijze op het voornemen van het college te besluiten tot de verkoop 
van ca. 9.703 m2 de uitgeefbare grond aan de Minckelersweg.

Zienswijze raad Zienswijze Raad

Gedaan in de vergadering van
2 1 NOV 2019

(wordt ingevuld door de griffie)
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Collegebeslui

1. Inleiding

De kopende partij is opgericht in 1922 en heeft zich ontwikkeld tot een toonaangevend 
internationaal opererende specialist in aandrijftechniek, motion control en robotics. Het 
familiebedrijf is al sinds 1959 gevestigd in Haarlem. Deze kopende partij richt zich op zowel eigen 
productie, als vervaardiging van elektromotoren, elektrische generatoren en transformatoren. 
Handelsactiviteiten als in- en export van - en de (groot)handel in producten op het gebied van 
aandrijf- en besturingstechniek & support als het geven van adviezen en het verlenen van diensten 
op dit gebied en vindt in de Waarderpolder plaats. Met het oog op uitbreiding heeft het bedrijf 
behoefte aan een nieuw bedrijfspand. Het aantal arbeidsplaatsen bedraagt nu 75. Na de nieuwbouw 
aan de Minckelersweg zal het aantal arbeidsplaatsen groeien tot ruim boven de 100.

2. Besluitpunten college

Het college besluit:
1. tot verkoop van ca. 9.703 m2 bouwgrond gelegen aan de Minckelersweg in de Waarderpolder, 

kadastraal bekend gemeente Haarlem II, sectie N, nummer 2240 (ged.) groot ca. 9.703 m2, 
waaraan door het Kadaster een voorlopige kadastrale grens en oppervlakte wordt toegekend 
zoals op bijgaande tekening nummer 2019/105-92 d.d. 2 augustus 2019 met arcering is 
aangegeven, onder de voorwaarde dat het overleg met de commissie Ontwikkeling en de 
zienswijze van de raad geen aanleiding geven om het besluit te wijzigen of in te trekken.

2. de raad te verzoeken binnen 6 weken zijn zienswijze te geven.
3. Op de bij dit besluit behorende bijlagen 2 en 3 geheimhouding te leggen met inachtneming van 

artikel 25, tweede lid van de Gemeentewet, ter bescherming van de economische en financiële 
belangen van de gemeente alsmede het voorkomen van een onevenredige bevoordeling of 
benadeling van derden als bedoeld in artikel 10, tweede lid aanhef onder b en g van de Wet 
openbaarheid van bestuur. Geheimhouding van de genoemde bijlagen wordt opgelegd tot en met 
de definitieve transactie en de verwerking ervan in de registers.

4. De raad te verzoeken deze voorlopig opgelegde geheimhouding te bekrachtigen en deze pas op te 
heffen nadat de notariële levering heeft plaatsgevonden en de financiële belangen van de 
gemeente zijn gewaarborgd.

5. Het college zal in de eerstvolgende bestuursrapportage de raad verzoeken om het netto- 
verkoopresultaat toe te voegen aan de reserve Vastgoed, overeenkomstig bestaand beleid.

3. Beoogd resultaat

Verkoop van circa 9.703 m2 uitgeefbare bedrijfsgrond aan de Minckelersweg in de Waarderpolder 
voor een marktconforme verkoopprijs ten behoeve van bedrijfsuitbreiding en het creëren van 
werkgelegenheid.
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4. Argumenten

Collegebesluit

De verkoop past binnen het Derde Convenant Waarderpolder
Deze verkoop is in lijn met de afspraken uit het Derde Convenant Waarderpolder (2016/104414) 
Hierin hebben gemeente en de Industriekring Haarlem (IKH) afspraken gemaakt over de 
herstructurering van de Waarderpolder, onder andere over werkgelegenheidseisen. Het beleid is om 
acht arbeidsplaatsen te realiseren per 1.000 m2 bedrijfsoppervlak. Kopende partij verwacht met deze 
aankoop binnen enkele jaren te kunnen groeien naar ruim 100 medewerkers. In hun huidige 
bedrijfspand werken 75 medewerkers. De grondaankoop aan de Minckelersweg betreft uitbreiding.

De verkoop is in lijn met de nota Grondprijsbeleid 2018
De verkoop past binnen de gemaakte afspraken uit de nota Grondprijsbeleid 2018 (2018/753413). 
Voor bedrijfsgrond geldt een basisbedrag van 300 euro per vierkante meter voor de eerste 2.500 m2 
met op-en-afslagen voor de liggingsfactoren, waarna een bedrag van 270 euro per m2 wordt 
aangehouden voor alle extra uitgeefbare vierkante meters.

De verkoopprocedure is in lijn met de nota 'Gestandaardiseerde werkwijze voor de verkoop van 
gemeentelijk bezit'
Deze verkoop past binnen de gemaakte afspraken uit de nota 'Gestandaardiseerde werkwijze voor 
de verkoop van gemeentelijk bezit' (2017/504166).
De uitgeefbare gronden in de Waarderpolder worden via de website www.waarderpolder.nl online 
te koop aangeboden voor eindgebruikers c.q. bedrijven die passen in de visie en de verdere 
ontwikkeling van de Waarderpolder. Dit geldt dus ook voor de uitgeefbare gronden aan de 
Minckelersweg.

5. Risico's en kanttekeningen

Kosten voor verplichte regeling watercompensatie
Voor het uitgeefbare terrein dient watercompensatie voor de extra verharding geregeld te worden. 
Voor de Kadernota 2020 ontvangt de raad hierover een voorstel waarin wordt aangegeven waarom 
en hoeveel watercompensatie er nodig is, welke kosten daarmee gemoeid zijn en op welke wijze dat 
wordt bekostigd.

Meerkosten vanwege aanwezige funderingspalen voormalige gashouder 
Op het uitgeefbare terrein heeft in het verleden een gashouder gestaan het voormalige 
Energiebedrijf Haarlem. Deze is verwijderd en de aanwezige funderingspalen zijn in het proces van 
bouwrijp maken van de Minckelersweg vanaf maaiveldniveau tot 3 meter diepte afgekapt. Uitgaande 
van de aanwezigheid van deze funderingspalen, dient koper bij de realisatie van haar bouwplannen 
op verschillende plaatsen extra funderingsmaatregelen te treffen, bestaande uit het slaan van extra
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Collegebesluit

palen en/of andere aanpassingen, zoals extra wapening, funderingspoeren of -balken. De aan deze 
extra maatregelen verbonden kosten zijn voorlopig geraamd op 70.000 euro die voor rekening 
komen van de gemeente. Bij uitvoering van de bouwplannen zal de kopende partij in goed overleg 
met de gemeente deze kosten definitief vaststellen op basis van de aanneemsom en onderliggende 
begroting.

6. Uitvoering

Na het besluit wordt:

1. De koper schriftelijk geïnformeerd over het besluit.
2. De koopovereenkomst door de gemeente getekend.
3. De grond wordt binnen één maand na bestuurlijke goedkeuring overgedragen.

7. Bijlagen

1. Uitgiftetekening met nummer 2019/105-92 d.d. 2 augustus 2019.
2. GEHEIM Verkoopovereenkomst Minckelersweg
3. GEHEIM Financieel
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Gemeente
Haarlem

Raadsstuk

Onderwerp
Vaststellen bestemmingsplan reparatieplan B

Nummer 2019/673096
Portefeuillehouder Roduner, F.J.
Programma/beleidsveld 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling
Afdeling OMB
Auteur Brink, N.
Telefoonnummer 023-5114293
Email nbrink@haarlem.nl
Kernboodschap Bestemmingsplan Reparatieplan B herstelt een aantal onvolkomenheden in 

andere bestemmingsplannen. Het plan bevat ook een regeling om de 
bouwhistorie van panden in de binnenstad te beschermen. De toezegging aan de 
raad 'waarborgen niet slopen erfgoed' van 13 december 2018 wordt hiermee 
afgedaan.

Behandelvoorstel voor
commissie

De commissie Ontwikkeling wordt verzocht advies te geven aan de raad over het 
voorstel van het college in paragraaf 2 en over de wijze van agendering van het 
raadsstuk in de raadsvergadering.

Relevante eerdere
besluiten

Ontwerp bestemmingsplan Reparatieplan B vrijgeven voor de inspraak 
(2019/367834)

Besluit College 
d.d. 1 oktober 2019

1. het college stelt het voorstel aan de raad vast.

de secretaris, de burgemeester,

Besluit Raad
d.d..... .? 1 NOV 2019

De raad der gemeente Haarlem,
Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders,
Besluit:

1. het bestemmingsplan Reparatieplan B met identificatienummer 
NL.IMR0.0392.BP012003-va01 vast te stellen;

de^n^j^/| de voorzitter^^^—

Kenmerk: 2019/453883 1/3



1. Inleiding
Bestemmingsplan Reparatieplan B herstelt een aantal onvolkomenheden in andere 
bestemmingsplannen. Het doet dit op gebiedsniveau. Deze onvolkomenheden zijn ontstaan door 
wijzigingen in regelgeving en een enkele vergissing bij het opstellen van het betreffende 
bestemmingsplan. Het plan bevat ook een regeling om de bouwhistorie van panden in de binnenstad 
te beschermen. De toezegging aan de raad 'waarborgen niet slopen erfgoed' van 13 december 2018 
wordt hiermee afgedaan.

Eerder is reparatieplan A aan de orde geweest. Plan A herstelt onvolkomenheden in andere 
bestemmingsplannen op perceelsniveau. Plan A is op 19 september 2019 vastgesteld door de 
gemeenteraad.

2. Voorstel aan de raad
Het college stelt de raad voor:
1. Het bestemmingsplan Reparatieplan B met identificatienummer 

NL.IMR0.0392.BP012003-va01 vast te stellen;

3. Beoogd resultaat
Het vaststellen van het bestemmingsplan Reparatieplan B.

4. Argumenten
1. Vaststelling is nodig om het reparatieplan in werking te laten treden
Het reparatieplan heeft vaststelling nodig zodat het in werking kan treden. Hierdoor zijn de 
onvolkomenheden in andere bestemmingsplannen daadwerkelijk gerepareerd.

2. De zienswijzen staan vaststelling niet in de weg
De zienswijzen tegen het reparatieplan en een reactie hierop staan in het wijzigingsoverzicht. De 
zienswijzen geven geen aanleiding het reparatieplan niet vast te stellen.

3. Om het bestemmingsplan goed te kunnen raadplegen moet de gebruikte ondergrond 
bekend zijn
Conform artikel 1.2.4. van het Besluit ruimtelijke ordening moet in het vaststellingsbesluit ook 
vastgelegd worden welke ondergrond is gebruikt voor het maken van het bestemmingsplan. Omdat 
het bestemmingsplan digitaal beschikbaar wordt gesteld, is het voor de raadpleegbaarheid van 
belang dat de gebruikte ondergrond bekend is. Voor het bestemmingsplan Reparatieplan B is als 
ondergrond de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) van 26-03-2019 gebruikt. 5

5. Risico's en kanttekeningen
1. Beroep bij de Raad van State
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Het ongegrond verklaren van de zienswijzen kan leiden tot beroep bij de Raad van State. Dit hoeft in 
beginsel de inwerkingtreding van het reparatieplan niet in de weg te staan.

6. Uitvoering
Na vaststelling volgt publicatie. Het reparatieplan treedt in werking wanneer de beroepstermijn van 
zes weken afloopt.

7. Bijlagen
1. bestemmingsplan Reparatieplan B
2. plankaart Gebiedskaart
3. plankaart Bakenes
4. plankaart Burgwal
5. plankaart Heiliglanden - De Kamp
6. plankaart Nieuwstad
7. plankaart Oude Stad
8. plankaart Papentorenvest
9. plankaart Vijfhoek
10. wijzigingsoverzicht Reparatieplan B
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Gemeente
Haarlem

Raadsstuk

Onderwerp
Advies aanwijzing lokale publieke media-instelling

Nummer 2019/747408
Portefeuillehouder Meijs, M.-Th.
Programma/beleidsveld 4.2 Economie, toerisme en cultuur
Afdeling ECDW
Auteur Roest, C.M.J.
Telefoonnummer 023-5115065
Email cmroest{5)haarlem.nl
Kernboodschap Per 25 november 2019 verloopt de aanwijzing lokale publieke media-instelling 

voor Stichting Lokale Omroep Haarlem (HaarlemlOS RTV). Stichting Lokale
Omroep Haarlem (Haarlem 105 RTV) heeft bij het Commissariaat voor de Media 
een aanvraag tot aanwijzing als lokale publieke media-instelling voor gemeente 
Haarlem en Heemstede voor de opvolgende periode ingediend. Voordat het 
Commissariaat voor de Media een beslissing neemt op de aanvraag, dient de 
gemeenteraad te adviseren over de vraag of Stichting Lokale Omroep Haarlem 
(HaarlemlOS RTV) voldoet aan de eisen van de Mediawet.
De Haarlemse gemeenteraad wordt voorgesteld om een positief advies uit te 
brengen en de zendtijdvergunning voor de gemeente Haarlem voor een periode 
van vijf jaar toe te kennen aan de Stichting Lokale Omroep Haarlem (HaarlemlOS 
RTV). De raad voor Heemstede is voornemens een positief advies te geven.

Behandelvoorstel voor
commissie

De commissie Ontwikkeling wordt verzocht advies te geven aan de raad over het 
voorstel van het college in paragraaf 2 en over de wijze van agendering van het 
raadsstuk in de raadsvergadering.

Relevante eerdere
besluiten

2013/276050 Toewiizine zendtijd lokale omroep, zoals besproken in de raad van
30 oktober 2014.

Besluit College 
d.d. 8 oktober 2019

Het college stelt het voorstel aan de raad vast.

de secretaris, de burgemeester.
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Besluit Raad

Z^uwurn
griffie)

De raad der gemeente Haarlem,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders,

Besluit:
Een positief advies uit te brengen aan het Commissariaat voor de Media (CvdM) 
over de aanvraag van de Stichting Lokale Omroep Haarlem (Haarlem 105 RTV) tot 
aanwijzing als lokale publieke media-instelling voor Heemstede en Haarlem.

-------- de voorzitter^^^^
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1. Inleiding
Per 25 november 2019 verloopt de aanwijzing lokale publieke media-instelling voor Stichting Lokale 
Omroep Haarlem (HaarlemlOS RTV). Stichting Lokale Omroep Haarlem (Haarlem 105 RTV) heeft bij 
het Commissariaat voor de Media een aanvraag tot aanwijzing als lokale publieke media-instelling 
voor gemeente Haarlem en Heemstede voor de opvolgende periode ingediend. Voordat het 
Commissariaat voor de Media een beslissing neemt op de aanvraag, dient de gemeenteraad te 
adviseren over de vraag of Stichting Lokale Omroep Haarlem (HaarlemlOS RTV) voldoet aan de eisen 
van de Mediawet.
De Haarlemse gemeenteraad wordt voorgesteld om een positief advies uit te brengen en de 
zendtijdvergunning voor de gemeente Haarlem voor een periode van vijf jaar toe te kennen aan de 
Stichting Lokale Omroep Haarlem (HaarlemlOS RTV). De raad van Heemstede is voornemens een 
positief advies te geven.

2. Voorstel aan de raad
Het college stelt de raad voor:
Een positief advies uit te brengen aan het Commissariaat voor de Media (CvdM) over de aanvraag 
van de Stichting Lokale Omroep Haarlem (Haarlem 105 RTV) tot aanwijzing als lokale publieke media- 
instelling voor Heemstede en Haarlem.

3. Beoogd resultaat
Het gemeentebestuur hecht er waarde aan dat er een lokale publieke omroep - met een 
representatief programmabeleidbepalend orgaan (PBO) - actief is in de gemeente Haarlem die 
voldoet aan de eisen van de Mediawet.

4. Argumenten
4.1 Haarlem 105 RTV voldoet aan de eisen die gelden voor de aanwijzing als lokale publieke media- 
instelling.

Op grond van de Mediawet dient het advies van de gemeenteraad zich te richten op een 
toets van 3 eisen die in artikel 2.61, lid 2 van de Mediawet staan:

a) Is Stichting Lokale Omroep Haarlem (Haarlem 105 RTV) een rechtspersoon naar Nederlands recht 
met volledige rechtsbevoegdheid?

b) Stelt Stichting Lokale Omroep Haarlem (Haarlem 105 RTV) zich volgens de statuten uitsluitend of 
hoofdzakelijk ten doel het op regionaal respectievelijk lokaal niveau uitvoeren van de publieke 
mediaopdrachten door het verzorgen van media-aanbod dat gericht is op de
bevrediging van maatschappelijke behoeften die in een provincie, een gemeente op 
een deel van de provincie waarop de instelling zich richt leven, en het verrichten van 
alle activiteiten die nodig zijn om daarmee een publieke taak te vervullen?
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c) Heeft Stichting Lokale Omroep Haarlem (Haarlem 105 RTV) volgens de statuten een orgaan dat het 
beleid voor het media-aanbod bepaalt en dat representatief is voor de belangrijkste in de 
desbetreffende provincie of gemeente voorkomende maatschappelijke, culturele, 
godsdienstige en geestelijke stromingen?

De Stichting Lokale Omroep Haarlem (Haarlem 105 RTV) doorstaat de toets aan de drie 
eisen uit de Mediawet die de grondslag vormen voor het advies van de gemeente.

De statuten van de stichting zijn als volgt getoetst aan bovenstaande eisen:

a) Een rechtspersoon naar Nederlands recht met volledige rechtsbevoegdheid
De Stichting Lokale Omroep Haarlem (Haarlem 105 RTV) is een stichting die is opgericht bij 
notariële akte op 16 januari 1970, laatst gewijzigd op 30 december 2014. Aan deze eis wordt dan ook 
voldaan zoals blijkt uit het uittreksel van de Kamer van Koophandel.

b) De stichting heeft zich ten doel gesteld om media-aanbod te verzorgen voor o.a. de gemeenten 
Haarlem en Heemstede. Daarbij wordt aansluiting gezocht bij behoefte in de samenleving
De stichting heeft zich ten doel gesteld om media-aanbod te verzorgen voor o.a. de gemeenten 
Haarlem en Heemstede. Daarbij wordt aansluiting gezocht bij behoefte in de samenleving.

Volgens artikel 3 van de statuten heeft de stichting als doel:
*Het verzorgen van media-aanbod bestemd voor de gemeente(n) waarvoor de Stichting is 
aangewezen door het Commissariaat voor de Media.
*Het op lokaal niveau uitvoeren van de publieke mediaopdrachten door het verzorgen van media- 
aanbod dat gericht is op bevrediging van de maatschappelijke behoeften die in de gemeente waarop 
de instelling zich richt leven, en het verrichten van alle activiteiten die nodig zijn om daarmee een 
publieke taak te vervullen.
*De Stichting gebruikt haar zendtijd geheel voor een media-aanbod dat in het bijzonder betrekking 
heeft op de gemeente. Zij tracht dit doel en al hetgeen daarmee in de ruimste zin verband houdt te 
verwezenlijken door het aanwenden van alle geoorloofde middelen, welke voor de verwezenlijking 
van het doel van de stichting bevorderlijk zijn.

c) De stichting heeft een Programmabeleidsbepalend orgaan (PBO) dat representatief is voor de 
maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen in Haarlem
In artikel 10 van de statuten wordt het programmabeleidsbepalend orgaan genoemd. Dit 
orgaan heeft tot taak:
*Het met uitzondering van ieder ander orgaan vaststellen van het media-aanbodbeleid.
Toetsing van de in het media-aanbodbeleid verwoorde uitgangspunten.
*Het geven van adviezen, gevraagd en ongevraagd aan het bestuur.
*Het opstellen van een jaarlijkse rapportage aangaande het gevoerde en 
gerealiseerd programmabeleid.
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De in artikel 2.61, tweede lid aanhef en onder c, van de Mediawet genoemde hoofdstromingen 
kunnen worden onderverdeeld in meer concreet aan te duiden sectoren van de samenleving binnen 
een gemeente. Er dienen minimaal vijf leden door het bestuur te worden benoemd. Zij dienen 
representatief te zijn voor de in de gemeente Haarlem voorkomende maatschappelijke, culturele, 
godsdienstige en geestelijke stromingen. De Haarlemse PBO-leden vertegenwoordigen de volgende 
sectoren:

Mevrouw Anita Kwakman/ Maatschappelijke zorg en Welziin/Heemstede = voorzitter 
Mevrouw Karlijn van Oirschot/Cultuur en kunst/Haarlem
De heer Tom de Haan/Kerkgenootschappen en genootschappen op geestelijke grondslag/Haarlem 
De heer Rob Wieleman/Werkgevers & Etnische en culturele minderheden/Haarlem 
De heer Hugo Essenboom/Onderwiis en educatie/Haarlem 
De heer Jeroen Bovelander/Sport en recreatie/Haarlem

Het PBO staat vermeld op de website van Stichting Lokale Omroep Haarlem en is openbaar 
toegankelijke informatie.

5. Risico's en kanttekeningen
Er zijn geen kanttekeningen bij dit besluit.

6. Uitvoering
Het Commissariaat voor de Media ontvangt een getekend besluit (inclusief het raadsvoorstel en de 
notulen van de raadsvergadering) van het advies over de aanwijzing. Het Commissariaat voor de 
Media heeft gevraagd uiterlijk 30 september 2019 het advies te ontvangen. De inmiddels gewijzigde 
planning hieromtrent is afgestemd met het Commissariaat voor de Media.
Het Commissariaat voor de Media neemt naar aanleiding van het advies een besluit over de 
toewijzing van de zendmachtiging. De raad zal hier een afschrift van ontvangen.

De gemeente heeft een bekostigingsplicht voor de lokale omroep. Op basis van hiervan wordt 
jaarlijks subsidie verstrekt (subsidie 2019 Stichting Lokale Omroep Haarlem is €104.863). De subsidie 
is opgenomen in de begroting. 7

7. Bijlagen
1. Brief 19 mei 2019 - Commissariaat voor de Media - Advies aanwijzing lokale publieke media- 
instelling
2. SLOH-statuten
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Gemeente
Haarlem

Raadsstuk

Onderwerp
Aanpassen Verordening Jeugdhulp gemeente Haarlem 2019

Nummer 2019/807397
Portefeuillehouder Botter, J.
Programma/beleidsveld 2.2 Voorzieningen Jeugd
Afdeling JOS
Auteur Schraven, M.H.M.
Telefoonnummer 023-5113526
Email mschraven@haarlem.nl
Kernboodschap De Verordening Jeugdhulp gemeente Haarlem 2019 is in de raadsvergadering van

11 juli 2019 vastgesteld. Ter vergadering is de motie 22.1 OPH, SP, PvdA, Motie
Zeer kwetsbare jongeren niet in de kou zetten! aangenomen (2019/569355).

Het doel van de motie is het voor bloed- en aanverwanten in de le en 2e graad 
mogelijk te maken om formele hulp te bieden aan PGB budgethouders.
Door de aanpassingen in artikel 7 Regels voor PGB en artikel 8 Onderscheid 
formele hulp en informele hulp en de bijbehorende toelichting van de
Verordening Jeugdhulp gemeente Haarlem 2019 wordt dit mogelijk gemaakt en 
geeft het college uitvoering aan de motie.

Behandelvoorstel voor
commissie

De commissie Samenleving wordt verzocht advies te geven aan de raad over het 
voorstel van het college in paragraaf 2 en over de wijze van agendering van het 
raadsstuk in de raadsvergadering.

Relevante eerdere
besluiten

Onderwero: Vaststellen Verordening Jeugdhulp gemeente Haarlem (2019/228846) 
in de raadsvergadering van 11 juli 2019.
Onderwerp: Uitvoeringsbesluit Persoonsgebonden Budget (PGB) gemeente
Haarlem 2018 (2017/492686) in het college van B&W op 23 januari 2018. 
Onderwerp: Verordening Jeugdhulp gemeente Haarlem 2017 (2017/59418) in de 
raadsvergadering van 20 juli 2017.

Besluit College 
d.d. 15 oktober 2019

1. het college stelt het voorstel aan de raad vast.

de secretaris, de burgemeester,
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Besluit Raad De raad der gemeente Haarlem,

^..... 2 1 NOV 2019
(wordt ingevuld door de Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders,
griffie)

Besluit:
• Het laten vervallen van artikel 7, lid 3, sub b en artikel 8, lid 1 het zinsdeel

"met uitzondering van bloed- of aanverwanten in de le of 2e graad van de 
budgethouder" en lid 2 in zijn geheel en bijbehorende toelichting van de 
Verordening Jeugdhulp gemeente Haarlem 2019.

de griffier, c*e voorzitter,

1. Inleiding
In de raadsvergadering van 11 juli 2019 is de Verordening Jedgdhulp gemeente Haarlem vastgesteld. 
Tegelijkertijd heeft de raad de motie 22.1 OPH, SP, Pvd/WMotie Zeer kwetsbare jongeren niet in de 
kou zetten! aangenomen. De motie verzoekt het college dat het voor bloed- en aanverwanten in de 
le en 2e graad mogelijk is, dan wel blijft om formele hulp te bieden aan PGB budgethouders.

Voorliggende nota betreft de vaststelling van de aangepaste artikelen 7 en 8 en bijbehorende 
toelichting van de Verordening Jeugdhulp gemeente Haarlem 2019. Hiermee geeft het college 
uitvoering aan de motie.

2. Voorstel aan de raad
Het college stelt de raad voor:

1. Te besluiten tot het laten vervallen artikel 7, lid 3, sub b en artikel 8, lid 1 het zinsdeel "met 
uitzondering van bloed- of aanverwanten in de le of 2e graad van de budgethouder" en lid 2 
in zijn geheel en bijbehorende toelichting van de Verordening Jeugdhulp gemeente Haarlem 
2019.

3. Beoogd resultaat
Met het uitvoeren van de motie wordt het voor bloed- en aanverwanten in de le en 2e graad 
mogelijk om formele hulp te bieden aan PGB budgethouders.

4. Argumenten
1. Het college voldoet aan de uitvoering van de motie 22.1 OPH, SP, PvdA, Motie Zeer kwetsbare 
jongeren niet in de kou zetten!

Door het aanpassen van artikel 7 en artikel 8 in de Verordening Jeugdhulp is de motie uitgevoerd. 
De tabel hieronder laat zien welke aanpassingen daarvoor zijn gedaan.
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Artikel 7 Wordt: Was (zoals vastgesteld op 11 juli 2019):

Regels voor pgb 3. De persoon aan wie een pgb wordt 
verstrekt, kan de jeugdhulp betrekken van 
een persoon die behoort tot het sociaal 
netwerk onder de voorwaarde dat 
bemiddeling, het voeren van een pgb 
administratie, tussenpersonen of 
belangbehartigers niet uit het pgb mogen 
worden betaald.

Lid 3 b is vervallen

3. De persoon aan wie een pgb wordt 
verstrekt, kan de jeugdhulp betrekken van 
een persoon die behoort tot het sociaal 
netwerk onder de voorwaarden:
a. dat bemiddeling, helvoeren van een pgb 
administratie, tussenpersonen of 
belangbehartigers niet uit het pgb mogen 
worden betaald;
b. dat jeugd-ggz behandeling niet door een 
bloed- of aanverwant in de le of 2e graad 
van de budgethouder kan worden 
geboden.

Artikel 8 Wordt: Was:

Onderscheid formele hulp en 
informele hulp

l.Van formele hulp is sprake als de hulp 
verleend wordt door onderstaande 
personen: toevoeging is vervallen.

Lid 2 is vervallen

1. Van formele hulp is sprake als de hulp 
verleend wordt door onderstaande 
personen, met uitzondering van bloed- of 
aanverwanten in de le of 2e graad van de 
budgethouder:
2. Indien de jeugdhulp geboden wordt door 
een bloed- of aanverwant in de le of 2e 
graad van de budgethouder, is altijd sprake 
van informele hulp.

5. Risico's en kanttekeningen
Deze zijn niet van toepassing.

6. Uitvoering
Na vaststelling van de aangepaste artikelen 7 en 8 en de bijbehorende toelichting van de verordening 
jeugdhulp door de raad, wordt deze met de bijbehorende stukken bekendgemaakt in het digitale 
gemeenteblad (GVOP) op www.officiëlebekendmakingen.nl. Tevens wordt de vastgestelde 
verordening gepubliceerd in de centrale voorziening voor de decentrale regelgeving op 
www.overheid.nl. Met de inwerkingtreding van de Verordening Jeugdhulp gemeente Haarlem 2019 
wordt de Verordening Jeugdhulp gemeente Haarlem 2017 ingetrokken. 7

7. Bijlagen
1. Verordening Jeugdhulp gemeente Haarlem 2019.
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Gemeente
Haarlem

Raadsstuk

Onderwerp
Vaststellen startnotitie nieuwbouwontwikkeling Sint Jacob Boerhaave

Nummer 2019/316010
Portefeuillehouder Roduner, F.J.
Programma/beleidsveld 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling
Afdeling PCM
Auteur S. Bukman
Telefoonnummer 023-5115692
Email sbukman@haarlem.nl
Kernboodschap Aan de raad wordt voorgesteld de startnotitie vast te stellen voor het project

Poort van Boerhaave-St. Jacob. De bestaande bebouwing wordt gesloopt en 
vervangen door circa 250 woningen in diverse varianten zorgwoningen en 
zorgfuncties. Ook wordt er een langzaamverkeer verbinding gerealiseerd van de 
Louis Pasteurstraat naar Boerhaavelaan.

Behandelvoorstel voor
commissie

De commissie Ontwikkeling wordt verzocht advies te geven aan de raad over het 
voorstel van het college in paragraaf 2 en over de wijze van agendering van het 
raadsstuk in de raadsvergadering.

Relevante eerdere
besluiten

Vaststellen van de Stedenbouwkundige randvoorwaarden Poort van Boerhaave
Sint Jacob d.d. 16 maart 2017 (2016/601470).

Besluit College 
d.d. 1 oktober 2019

1. het college stelt het voorstel aan de raad vast.

de secretaris, de burgemeester,
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Besluit Raad
d.d.... 1.1 NOV 2019

De raad der gemeente Haarlem,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders,

Besluit:
1. de startnotitie ontwikkellocatie Sint Jacob Boerhaave vast te stellen.

de grïffw^ de voorzitter^^

Z7
1. Inleiding
Stichting Sint Jacob, eigenaar van de voormalige Boer|réavekliniek, is voornemens om haar vastgoed 
te slopen en te vervangen door nieuwbouw. Sint Ja£ob wil hier, in de noordwesthoek van 
Boerhaavewijk circa 250 nieuwe zorgwoningen en zorgfuncties realiseren die passen bij de 
ontwikkelingen in de zorg. Sint Jacob had deze plannen al eerder. Het initiatief heeft circa 2 jaar stil 
gelegen door een heroriëntatie aan de zijde van Sint Jacob op haar vastgoedbeleid. Besloten is de 
herontwikkeling van deze locatie weer op te pakken. Het is wenselijk het project opnieuw te starten 
door een startnotitie conform het Haarlem ruimtelijk planproces in procedure te brengen.

2. Voorstel aan de raad
Het college stelt de raad voor:
1. de startnotitie ontwikkellocatie Sint Jacob Boerhaave vast te stellen.

3. Beoogd resultaat
Nieuwe woningen, zorgfuncties en een langzaamverkeerverbinding tussen de Louis Pasteurstraat en 
de Boerhaavelaan op het kavel dat in eigendom is van zorginstelling Sint Jacob. Samen met de 
naastgelegen ontwikkelingen op de Damiatelocatie en bij Elan Wonen aan de Louis Pasteurstraat 
draagt het plan bij aan de nieuwe aantrekkelijke entree van de Boerhaavewijk. 4

4. Argumenten
1. De vastgestelde Stedenbouwkundige randvoorwaarden Poort van Boerhaave (2017) zijn 
uitgangspunt
De stedenbouwkundige randvoorwaarden die Sint Jacob en de gemeente gezamenlijk opstelden in 
2017 blijven het uitgangspunt. Daarin zij de kaders vastgelegd voor onder andere de oriëntatie van 
de gebouwen, de afwikkeling van het verkeer, groen en parkeren. Binnen deze kaders is flexibiliteit 
mogelijk voor de uitwerking.
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2. Het gewenste concept en programma van Sint Jacob zijn bekend
Sint Jacob streeft ernaar mensen met een intensieve zorgvraag zodanig te ondersteunen dat ze hun 
eigen leefwijze kunnen behouden. Hiervoor is meer nodig dan een geschikte woning en zorg. Een 
fijne woonomgeving met enerzijds aandacht voor groen, rust en ruimte, en anderzijds voldoende 
complementaire functies die bijdragen aan de levendigheid. Zo kan het 'gewone' leven van cliënten 
van Sint Jacob zo lang mogelijk worden voortgezet. Het concept van Sint Jacob staat daarom in het 
teken van 'samen meer waarde' creëren voor de bewoner, de wijk en de medewerkers van Sint 
Jacob. Het voorgenomen programma omvat in totaal 240 woningen en suites, een restaurant, 
kantoren van Sint Jacob en een aantal commerciële functies (waaronder een kinderdagverblijf). Sint 
Jacob realiseert 160 woningen volgens het concept 'Beschermd Wonen', 60 woningen krijgen het 
predicaat 'Verzorgd Wonen' en 20 suites volgen het concept 'Tijdelijk te Gast'.
Het concept past binnen de Groei van Haarlem. Binnen ontwikkelzone Schipholpoort worden met dit 
initiatief woningen gerealiseerd als onderdeel van de woningbouwopgave voor Haarlem. Het draagt 
tevens bij aan een evenwichtige groei: er is een studie uitgevoerd dat antwoord geeft op de vraag in 
welke mate het voorzieningenniveau moet meegroeien met de woningbouwopgave (Informatienota 
'Programma Groei van Haarlem: studies groeipotentie en vervolgproces', 2019/146039). Met deze 
woonvormen voor kwetsbare inwoners draagt Sint Jacob hieraan bij.

3. De nieuwbouw past niet binnen het vigerende bestemmingsplan
Het initiatief van Sint Jacob op deze locatie sluit aan bij de gemeentelijke wensen om op deze plek in 
de wijk te vernieuwen én (zorg)woningen toe te voegen. Deze functie past echter niet in het vigerend 
bestemmingsplan waar de bestemming maatschappelijk geldt op de plek van het bestaande 
vastgoed. Zowel qua functie als qua bouwvlak is er geen mogelijkheid om de nieuwbouw te 
realiseren binnen het bestemmingsplan. Dat betekent dat een herziening van het bestemmingsplan 
nodig is in een later stadium. De raad stelt het bestemmingsplan uiteindelijk vast.

4. Het nieuwe fietspad zorgt voor directe verbinding tussen Vijverpark en het winkelcentrum 
Boerhaavewijk
Uitgangspunt in de stedenbouwkundige randvoorwaarden is de realisatie van een 
langzaamverkeerroute die de nieuwe woonwijk Vijverpark aan de noordzijde (Entree Oost) verbindt 
met het kerngebied van de Boerhaavewijk. Dit stond ook als majeur onderdeel genoemd in de 
Gebiedsvisie Boerhaavewijk (2012). Hierdoor ontstaat niet alleen een meer directe verbinding maar 
ook een kwalitatief betere verbinding dan over het oostelijk gelegen Zuster Rebelpad. Om een 
logische aansluiting te krijgen van de locatie St.Jacob op de Louis Pasteurstraat vind een grondruil 
plaats tussen St. Jacob en de gemeente. Die grondruil gaat met gesloten beurzen en betreft een 
gelijke oppervlakte van circa 980 m2. 5

5. De omgeving is op de hoogte van de sloop/nieuwbouwontwikkelingen op de locatie
Tijdens de terinzagelegging van de Stedenbouwkundige randvoorwaarden vond een informatieavond 
plaats voor de buurt. Die inspraakperiode leverde destijds geen zienswijzen op. Sinds begin dit jaar 
voerde Sint Jacob allerhande gesprekken met (zorg- en welzijnsorganisaties en de wijkraad
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Boerhaavewijk. Op 28 februari 2019 hield Sint Jacob een bijeenkomst 'Samen van meerwaarde' waar 
circa 25 lokale, maatschappelijke partners aanwezig waren om mee te denken over diensten en 
voorzieningen die naast wonen en zorg van meerwaarde zijn of kunnen zijn voor de 
Boerhaavelocatie. Op 11 april kreeg dit een vervolg. De opbrengst is input voor het programma van 
eisen van Sint Jacob. Zodra het stedenbouwkundig plan en het bestemmingsplan gereed zijn, vindt 
daarop participatie en inspraak plaats.

5. Risico's en kanttekeningen
In de omgeving van dit project worden de komende jaren veel woningen toegevoegd. Die hebben 
consequenties voor de verkeersdruk op de ontsluitende wegen. Sint Jacob kan het autoverkeer dat 
ontstaat als gevolg van haar ontwikkeling op twee manieren afwikkelen op de Amerikaweg en 
verder: via de Boerhaavelaan en via de Floris van Adrichemlaan. Beide wegen zijn al flink belast. De 
uitdaging is om evenwicht te vinden in de afwikkeling, verkeer door de wijk te beperken en zo 
draagvlak te creëren bij de buurt.

6. Uitvoering
De ontwikkeling doorloopt de fases van het Haarlems Ruimtelijk Planproces. Met het vaststellen van de 
startnotitie kan de initiatieffase afgerond worden. In de definitiefase worden de kaders voor de verdere 
uitwerking opgesteld. De planning is globaal als volgt:

© m(jw
PRE-INITIATIEFFASE INITIATIEFFASE DEFINITIEFASE ONTWERPFASE VOORBEREIDINGSFASE REALISATIEFASE

Fase Product Bevoegdheid Planning

Initiatieffase (uitgangspunten en 
randvoorwaarden, globale 
verkenning van opgave en kansen)

• Startnotitie • Raad Q4 2019

7. Bijlagen
Bijlage 1. Startnotitie ontwikkellocatie Sint Jacob Boerhaave
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Gemeente
Haarlem

Raadsstuk

Onderwerp
Vrijgeven krediet Digitale Transformatie ICT voor Sociaal Domein

Nummer 2019/813138
Portefeuillehouder Botter, J.
Programma/beleidsveld 7.2 Algemene dekkingsmiddelen
Afdeling MO
Auteur Bouman, W.G
Telefoonnummer 023-5114143
Email wbouman@haarlem.nl
Kernboodschap Op de afdelingen van het Sociaal Domein zijn de processen en informatiesystemen 

grondig geanalyseerd. Hieruit komt naar voren dat de huidige processen en 
bijbehorende informatiesystemen zijn verouderd en toe aan vernieuwing. 
Werkprocessen kunnen slimmer en efficiënter worden uitgevoerd als er 
aanpassingen gedaan worden, waardoor de dienstverlening aan de inwoners 
verbetert. Deze noodzakelijkheden zijn vertaald naar een digitale transformatie 
Sociaal Domein. Met de uitvoering hiervan zorgt de organisatie niet alleen voor 
kwaliteit en continuïteit van de bestaande ICT, maar ook voor een gerichte 
transformatie om slimmer en efficiënter te kunnen werken.

Behandelvoorstel voor De commissie Samenleving wordt verzocht advies te geven aan de raad over het
commissie voorstel van het college in paragraaf 2 en over de wijze van agendering van het 

raadsstuk in de raadsvergadering.

Relevante eerdere
besluiten

N.v.t.

Besluit College
d.d. 15 oktober 2019

1. Het college stelt het voorstel aan de raad vast.

de secretaris, de burgemeester,
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De raad der gemeente Haarlem,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders,

Besluit:
1. Een krediet van € 869.000 uit de post M.S 102 Digitale transformatie ICT 

vrij te geven voor de digitale transformatie Sociaal Domein.

1. Inleiding
Binnen het Sociaal Don- 
Daaruit is gebleken dat
en moeten worden gemoderniseerd. Daarbij is ook geconstateerd dat de digitale ondersteuning in 
het Sociaal Domein achterblijft en dat er een inhaalslag nodig is: een digitale transformatie. Deze 
inhaalslag moet er toe bijdragen dat er sneller en efficiënter gewerkt wordt en de dienstverlening 
voor de inwoner verbetert. Dit kan gerealiseerd worden met een aantal investeringen en hier liggen 
ook kansen voor. Kansen om digitale mogelijkheden te benutten en de informatieketen te 
vernieuwen, te verbeteren en toekomstbestendig te maken om zo de mogelijkheden die het digitale 
tijdperk biedt te benutten.

De digitale transformatie heeft als doel om de urgente problemen met de huidige 
informatievoorziening in het Sociaal Domein aan te pakken en deze te moderniseren en door middel 
van aanpassingen en innovaties sneller en efficiënter te maken. Specifieker bestaat de digitale 
transformatie uit verschillende onderling samenhangende projecten die toewerken naar:

• het verbeteren van de digitale dienstverlening;
• het automatiseren van interne processen;
• meer datagericht te werken;
• het upgraden en/of vernieuwen van informatiesystemen. 2

2. Voorstel aan de raad
Het college stelt de raad voor:

1. Een krediet van € 869.000 uit de post M.S 102 Digitale transformatie ICT vrij te geven voor de 
digitale transformatie Sociaal Domein.

Besluit Raad 
d.d.....-
(wordtTnge
griffie)
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3. Beoogd resultaat
Met de uitvoering van deze gerichte digitale transformatie zorgt de organisatie dat er slimmer en 
efficiënter gewerkt gaat worden in het Sociaal Domein, waardoor de dienstverlening aan de inwoner 
verbeterd wordt. Bovendien waarborgt deze digitale transformatie de kwaliteit en continuïteit van 
de bestaande ICT-systemen van het Sociaal Domein.

4. Argumenten
1. Snellere, betere en efficiëntere dienstverlening voor de inwoners
Binnen de dienstverlening van het Sociaal Domein ervaart de inwoner verschillende problemen. 
Zo werken we als gemeente bijvoorbeeld met achterstanden en wacht de inwoner langer dan de 
afgesproken servicenormen. Een deel van de oplossing voor deze problemen ligt in het 
investeren in digitale ondersteuning. In het Sociaal Domein blijft digitale ondersteuning op het 
werk namelijk nog ver achter. De samenleving wordt steeds digitaler en technologische 
ontwikkelingen zoals blockchain, big data, gepersonaliseerde dienstverlening volgen elkaar op de 
voet en worden vrijwel direct door de samenleving geadopteerd. De consument doet hier zijn 
voordeel mee en went aan het steeds grotere gebruiksgemak, de soepelere en efficiëntere 
digitale dienstverlening met snelle levertijden. De inwoner verwacht ook van de overheid dat zij 
meegaat in de mogelijkheden die de techniek met zich meebrengen. Binnen het Sociaal Domein 
zijn hier nog flinke stappen in te maken. Hier moet een nieuwe fase aanbreken voor de 
beveiliging, digitalisering en informatiestromen voor zowel de interne als de primaire 
dienstverlening. Dit betekent dat we de informatievoorziening van het Sociaal Domein naar een 
nieuw niveau moeten brengen. Een niveau dat gericht is op het digitaal maken van informatie en 
het automatiseren van bestaande processen. Belangrijk daarin is dat niet onze processen en 
regels centraal staan, maar die van onze 'klant', de inwoners. In de 'Eindevaluatie ik doe mee 
(2018/906061)' is ook opgenomen dat de afdeling Werk en Inkomen aan de slag gaat met een 
'procesoptimalisatie Wl' zodat de huidige administratieve lastendruk verlaagd kan worden en de 
klantmanagers meer tijd overhouden voor klantcontact. De grotere opgave die er nu ligt, de 
'digitale transformatie', gaat gepaard met grote aanpassingen en innovaties. Het vereist dat de 
overheid haar organisatie en werkwijze aanpast aan het digitale tijdperk en daar de 
mogelijkheden van optimaal benut. 2

2. Het beleid past in het ingezette beleid
De doelstelling van de gemeente Haarlem voor dienstverlening is dat digitale dienstverlening 
steeds verder wordt uitgebreid en geoptimaliseerd onder het motto: 'digitaal waar het kan, 
persoonlijk waar het hoort en maatwerk waar het moet'. Hierom wil de gemeente Haarlem 
steeds meer producten en diensten digitaal, op een gebruiksvriendelijke wijze en met 
inachtneming van de privacy, aanbieden. De gemeente heeft de afgelopen jaren veel 
geïnvesteerd in digitale dienstverlening in verschillende domeinen. Dit heeft er mede toe geleid 
dat de afhandelsnelheid in deze domeinen omhoog is gegaan. Binnen het Sociaal Domein zijn
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deze stappen nog onvoldoende genomen. Het Sociaal Domein is hier wel voor geschikt en veel 
andere gemeentes maken ook gebruik van uitgebreide digitale dienstverlening. Een eerste stap is 
al gezet door in de 'procesoptimalisatie Maatschappelijke Ondersteuning' uiteen te zetten wat 
de noodzakelijkheden zijn en dit te concretiseren in het project 'Optimaal en Digitaal MO'. De 
gemeente Haarlem wil in het Sociaal Domein, naast de bestaande kanalen, de digitale 
dienstverlening versterken door bijvoorbeeld digitale webformulieren, klantportalen en digitale 
notificaties aan te bieden.

3. Beheersbaarheid wordt vergroot
Om de inwoner optimaal te bedienen is een beheersbaar proces noodzakelijk. De processen in 
het Sociaal Domein moeten beter gemonitord worden dan nu mogelijk is zodat er ook beter op 
deze processen gestuurd kan worden. De verschillende informatiestromen zijn nu nog 
onvoldoende zichtbaar en compleet. Dit komt onder andere doordat de registratie vaak 
inefficiënt is en de systemen niet goed gevuld worden. Door proces- en systeemaanpassingen 
door te voeren en hierbij gebruik te maken van de digitale mogelijkheden zullen de daarvoor 
bedoelde systemen weer goed en compleet gevuld worden. Dit verbetert ons zicht op de 
dienstverlening naar de inwoners, waarna er ook beter op de processen gestuurd kan worden.
De digitale transformatie sluit wat betreft het "verbeteren van de datakwaliteit" nauw aan op 
het project 'Versterking Sturing en Programmering'. Dit project komt voort uit de aanbevelingen 
van AEF en is benoemd in de informatienota 'Versterking van de sturing op het sociaal domein 
(2019/608361)'. Voor de realisatie van het project 'Versterking Sturing en Programmering' wordt 
apart financiering aangevraagd.

4. Administratieve lasten worden teruggebracht
De vraag naar zorg/ondersteuning en daarmee gepaarde kosten zullen de komende decennia 
naar verwachting toenemen. Om deze kosten voor de gemeente Haarlem de komende decennia 
beheersbaar te houden moet er, mede met het oog op reductie van administratieve lasten, 
geïnvesteerd worden in de informatievoorziening van het Sociaal Domein. Dit gaat bijvoorbeeld 
om investeringen gericht op automatisering binnen de backofficeprocessen.

5. Continuïteit wordt gewaarborgd
Een aantal gebruikte informatiesystemen en applicaties werken op oude softwareversies en 
dienen te worden vervangen. Een noodzakelijke update is vereist om de continuïteit van de 
uitvoering te waarborgen. Het is noodzakelijk om de applicaties te updaten naar de recente 
softwareversie. Anders wordt de technische ondersteuning vanuit de leverancier niet langer 
gegarandeerd. 6

6. Nieuwe wetgeving en taken kunnen worden uitgevoerd
Per 2020 moet de gemeente Haarlem een aantal nieuwe taken uitvoeren. Zo is bijvoorbeeld voor 
de uitvoering van het abonnementstarief in 2020 een nieuwe manier van gegevensuitwisseling
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nodig tussen de gemeente en het CAK. Om deze en andere taken te kunnen uitvoeren en te 
voldoen aan de nieuwe wetgeving moeten de informatiesystemen noodzakelijke veranderingen 
ondergaan. Met de huidige inrichting is de uitvoering van deze wettelijke taak namelijk niet 
mogelijk.

5. Financiën
De kosten voor de digitale transformatie Sociaal Domein zijn begroot op € 869.000 en als volgt 
opgebouwd:

Investeringen 2019 2020 2021 Totaal
Upgrade Allegro naar 3.0 (backoffice applicatie proces 
Schulddienstverlening)

€ 85.000 €85.000

Upgrade Suite voor Sociaal Domein voor Wetswijzingen. € 65.000 €65.000

Project Optimaal en Digitaal MO € 50.000 € 170.000 € 220.000
Project procesoptimalisatie Werk en Inkomen €50.000 € 100.000 € 150.000
Haalbaarheidsstudie en implementatie applicatie Wmo van 
Zaanstad

€ 70.000 € 50.000 € 120.000

Uitfasering en vervanging MensCentraal € 100.000 € 50.000 € 150.000

Onvoorzien €79.000
Totaal € 250.000 € 440.000 € 100.000 € 869.000

Bedragen zijn exd. 21% BTW

6. Risico's en kanttekeningen
Het benoemde bedrag voor de applicatie IWMO van Zaanstad is bedoeld voor de 
haalbaarheidsstudie én de eventuele implementatie. Wanneer uit de haalbaarheidsstudie blijkt dat 
dit niet haalbaar is voor de gemeente Haarlem, wordt de gevraagde investering niet volledig ingezet. 7

7. Uitvoering
Na vaststelling van dit besluit starten de investeringen. De doorlooptijd van de digitale transformatie 
is twee jaar en in november 2021 afgerond.
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Raadsstuk*
★

Gemeente
Haarlem

Onderwerp
Vaststellen ontwikkelvisie Europaweg

Nummer 2019/676967
Portefeuillehouder Roduner, F.J.
Programma/beleidsveld 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling
Afdeling PG
Auteur Haker, P.
Telefoonnummer 023-5113431
Email phaker@haarlem.nl
Kernboodschap De woningbouwambitie van 10.000 woningen in Haarlem eind 2025 wordt 

voornamelijk uitgevoerd in de acht ontwikkelzones in de stad. Voor iedere zone is 
een ontwikkelvisie gemaakt.

Het doel van deze ontwikkelvisie is het schetsen van het richtinggevende 
toekomstperspectief voorde ontwikkelzone Europaweg. De ontwikkeling van de 
zone Europaweg zal vooral door anderen dan de gemeente worden opgepakt. De 
gemeente heeft namelijk zelf weinig grondpositie in het gebied. Daarom worden 
er een ontwikkelvisie en spelregels opgesteld om met de ontwikkeling van de zone 
beleidsdoelstellingen te realiseren. Gemeente, marktpartijen en corporaties 
werken hierin samen aan de zogenoemde samenwerkingstafel.

De visie voor de ontwikkelzone Europaweg dat nu voorligt, is ter inzage gelegd. 
Tijdens de inspraakperiode zijn er 20 reacties binnengekomen. Deze zijn allen 
beoordeeld en hebben nauwelijks geleid tot een wijziging van de conceptvisie.

Behandelvoorstel voor
commissie

De commissie Ontwikkeling wordt verzocht advies te geven aan de raad over het 
voorstel van het college in paragraaf 2 en over de wijze van agendering van het 
raadsstuk in de raadsvergadering.

Relevante eerdere
besluiten

Startnotitie ontwikkelstrateeie zone Europaweg (2018/140438)
Ontwikkelzones: olanning en procesgang (2018/702054) in de commissie 
Ontwikkeling van 6 december 2018
Programma Groei van Haarlem: studies groeipotentie en vervolgproces 
(2019/146039) in de commissie Ontwikkeling van 9 mei 2019
Concept ontwikkelvisie Europaweg ter inzage leggen (2019/330680)
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Kernboodschap
Haarlem heeft de ambitie 10.000 woningen toegevoegd te hebben in 2025. De kernboodschap over 
deze groei van de stad is de volgende.

'Haarlem is een eeuwenoude, mooie stad waar mensen graag wonen en leven. Dat zorgt voor grote 
druk op de woningmarkt. Daarom hebben we de ambitie om tot en met 2025 10.000 woningen toe te 
voegen. Deze zijn nodig om wachttijden voor sociale woningen te verkorten, doorstroom te 
vergemakkelijken en iedereen meer kans te geven een woning te vinden. We zorgen ervoor dat 
voorzieningen, zoals winkels, scholen en groen meegroeien met het aantal inwoners en dat we scherp 
toezien op de bereikbaarheid van de stad. Ook willen we meer werkgelegenheid in Haarlem mogelijk 
maken. De groei is een kans om de stad te verbeteren en duurzamer te maken. De lasten proberen we 
zo eerlijk mogelijk te verdelen over de stad. En hoe de stad eruit gaat zien bepalen we samen met de 
Haarlemmers, wantsamen maken we de stad!'

Kern van de ontwikkelvisie Europaweg
Het doel van de ontwikkelvisie is het schetsen van het richtinggevende toekomstperspectief voor de 
ontwikkelzone Europaweg.
Europaweg is de zone is met de grootste woningbouwopgave. In de ontwikkelvisie Europaweg is de 
herprofilering van de Europaweg naar een stadsstraat het belangrijkste aangrijpingspunt om de

Kenmerk: 2019/676967 2/7



gehele zone te ontwikkelen. Het is daarmee de drager voor de gehele ontwikkelzone. Speerpunten 
voor deze ontwikkeling zijn:
• Bereikbaar en verbonden:

> Bereikbaarheid op orde; focus op langzaam verkeer en OV
> Schalkwijk verbinden; wijk onderling en met de rest van Haarlem

• Gemengd en in balans
> Stad in balans; voldoende voorzieningen in de hele stad
> Van monofunctionele gebieden naar gemengde gebieden

• Meer en gedifferentieerd wonen
> Toevoegen van minimaal 2750 woningen
> Toevoegen vernieuwende woonconcepten en realiseren van gedifferentieerde woningbouw

• Duurzaam water en groen
> Uitgaan van bestaande (groen) kwaliteiten
> Duurzame toekomstbestendige gebiedsontwikkeling

Eén van de kenmerken van deze zone is dat de gemeente zelf weinig grondpositie in het gebied heeft 
en er tegelijkertijd al de nodige ontwikkelingen zijn gestart. De ontwikkeling van de zone Europaweg 
zal dan ook vooral door anderen dan de gemeente worden opgepakt. Daarom worden er in de 
ontwikkelvisie spelregels opgesteld om met de ontwikkeling van de zone beleidsdoelstellingen te 
realiseren. Gemeente, marktpartijen en corporaties werken hierin samen aan de zogenoemde 
samenwerkingstafel.
De zone Europaweg wijkt af van de andere ontwikkelzones in Haarlem omdat een groot deel van 
deze zone bestaat uit projecten waarvoor al afspraken over ontwikkeling gemaakt zijn. Dit zijn de 
gebieden: Schalkwijk centrum, Schalkwijk Midden en het Spaarne Gasthuis. Er worden geen nieuwe 
randvoorwaarden aan deze gebieden gesteld.

Werken aan draagvlak
De 10.000 woningen worden voor het merendeel in de ontwikkelzones gerealiseerd. Omdat het 
toevoegen van veel woningen ingrijpend is voor (delen van) de stad, is voor iedere zone een 
ontwikkelvisie opgesteld. In de informatienota 'Ontwikkelzones: planningen procesgang' is 
aangegeven dat ontwikkelvisies voor de ontwikkelzones, na voorbereiding samen met betrokkenen, 
aan de commissie Ontwikkeling worden aangeboden ter bespreking en vervolgens ter inzage gelegd. 
Dit traject is inmiddels doorlopen, zodat de ontwikkelvisie Europaweg nu ter vaststelling aan de Raad 
wordt aangeboden.

Inspraakreacties geven voornamelijk de belangen weer van bewoners en gebruikers van het gebied 
en de directe omgeving. Andere belangen, zoals die van woningzoekenden in het algemeen en 
mensen die aangewezen zijn op een sociale woning in het bijzonder komen bij inspraak minder in 
beeld. Binnen de ontwikkelvisie Europaweg zijn diverse belangen tegen elkaar afgewogen, 
waaronder die van huidige- en toekomstige bewoners, ondernemers en andere betrokkenen. Voor 
een toekomstbestendige en leefbare stad is het belangrijk dat, niet alleen op de korte termijn en
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naar de belangen van de huidige bewoners wordt gekeken. Waarbij hun opvattingen en wensen wel 
belangrijk zijn en serieus worden meegewogen. Er ligt een opgave voor de gemeente en 
ontwikkelaars samen het draagvlak voor de ontwikkelingen te vergroten, ook na vaststelling van de 
ontwikkelvisie.

2. Voorstel aan de raad

Het college stelt de raad voor de ontwikkelingsvisie Europaweg vast te stellen.

3. Beoogd resultaat

De ontwikkelingsvisie Europaweg beoogt:
• Toevoeging van woningen, culturele, maatschappelijke en commerciële functies
• Verhogen van de kwaliteit en leefbaarheid van de openbare ruimte
• Verbeteren van de aansluiting van Schalkwijk met de rest van Haarlem

Dat resultaat wordt bereikt doordat de ontwikkelingsvisie Europaweg:
• op hoofdlijnen richting geeft aan verdere ontwikkeling van het gebied
• als toetsingskader samenhang aanbrengt tussen de individuele projecten
• eerder geformuleerde ambities concreter vormgeeft
• een basis voor onderzoek naar de kosten en baten van de ingrepen
• een uitgangspunt vormt voor de samenwerking tussen de partijen en de gemeente

4. Argumenten

1. De ontwikkelvisie van de zone Europaweg sluit goed aan op de algemene uitgangspunten voor de 
groei van de stad, zoals die zijn geformuleerd in de kernboodschap
De ontwikkelvisie voor het gebied is niet alleen een ruimtelijk document. Inbreng uit alle 
beleidsvelden is onderdeel van de visie. Zo ook de studies groeipotentie die eerder dit jaarter 
bespreking naar de commissie Ontwikkeling zijn gezonden (2019/146039). Bijvoorbeeld 
beleidsvelden als wonen, mobiliteit, klimaatadaptatie en groen. Voor alle beleidsvelden is gekeken 
naar de historie, de huidige situatie in het gebied, het beleid en beleidsrichtingen. Ook zijn de 
ambities van alle betrokken partijen meegenomen. Op basis van dit geheel en de uitgangspunten 
voor de ontwikkeling van de zone zijn keuzes gemaakt. 2

2. Er kunnen op een verantwoorde manier minimaal 2.750 woningen in de zone worden toegevoegd 
en er is sprake van een evenwichtige groei
Onze conclusie is dat het aantal van 2.750 woningen op een stedenbouwkundig verantwoorde 
manier kan worden ingepast in dit gebied. De toevoeging van dit aantal woningen en de benodigde
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voorzieningen en werkgelegenheid is deels inpasbaar in de zone, deels daarbuiten. Er zijn 
mogelijkheden om het groen in het gebied te versterken.

3. De ontwikkelzone levert een bijdrage aan de ongedeelde stad
Ook in deze zone is sprake van een woningmix van sociale huur, middelduur en overige woningen.
Er zijn projecten die vallen onder uitgangspunt E van het collegebesluit 'uitwerking coalitie- 
programma woningbouwprogramma' (2018/514016): Projecten waarvoor privaatrechtelijke 
afspraken zijn gemaakt waarbij een programmatische wijziging naar 40-40-20 niet meer haalbaar is 
zonder verwachte vergaande juridische en/of financiële consequenties. In hetzelfde collegebesluit is 
aangegeven dat voor lopende projecten die buiten de onder uitgangspunt E genoemde projecten 
vallen, de inzet zal zijn om middels maatwerk de ambitie uit het coalitieprogramma maximaal tot 
stand te brengen. In een aantal gevallen heeft het college en/of de raad wel programmatische kaders 
vastgesteld, maar heeft dit nog niet tot privaatrechtelijke afspraken geleid. Een voorbeeld van 
dergelijke maatwerkafspraken staan opgenomen in de informatienota 'Ontwikkelzone Europaweg, 
drie maatwerkafspraken' (2019/195089).

4. De ontwikkelvisie is in samenspraak met belanghebbenden gemaakt.
Er zijn in het winkelcentrum van Schalkwijk en in de Moeder van de Verlosser kerk bijeenkomsten 
georganiseerd waar informatie over de zone is gegeven en waar tegelijk informatie opgehaald is om 
te gebruiken bij het opstellen van de visie. Naar schatting hebben in totaal 100 personen deze 
bijeenkomsten bezocht. Tijdens deze bijeenkomsten zijn reacties van belanghebbenden verzameld 
en is via stickers op borden van de gemeente aangegeven welke onderwerpen bezoekers graag 
terugzien in de visie. Onderwerpen die meer dan 50 keer als voorkeur zijn aangegeven zijn:
• veel ruimte voor fietsers en voetgangers
• busverbinding om te zetten in een tramverbinding (in de toekomst)
• zwembad
• nieuwbouw in bijzondere architectuur en groene gevels
• terrassen bij horeca
• watertappunten
• ruimte om te spelen

Er zijn tijdens deze bijeenkomsten ook zorgen geuit. Zorgen of Schalkwijk bereikbaar blijft als de 
Europaweg een stadsstraat wordt. Zorgen over de verkeersveiligheid. Zorgen over de mogelijke 
nieuwe bebouwing aan de westkant van de Europaweg. Ook zijn er zorgen geuit over de 
betaalbaarheid van de nieuwe woningen en tegelijk opmerkingen dat er juist duurdere woningen 
toegevoegd moeten worden aan Schalkwijk.

In de periode van 18 maart tot 1 april is via de website www.haarlem.nl/europazone informatie 
over de zone beschikbaar gesteld en was het mogelijk een reactie op het platform achterlaten. Er zijn 
in totaal 65 reacties gegeven. In april is in de Ringvaart een bijeenkomst georganiseerd waar de 
gemeente heeft aangegeven hoe de reacties zijn verwerkt en een eerste doorkijk heeft gegeven
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welke kant de visie opgaat. De opmerkingen die daar zijn gemaakt, zijn ook verwerkt in de visie die 
nu voorligt.

5. De ontwikkelvisie is ter inzage gelegd
Tijdens de inspraakperiode zijn er 20 reacties binnengekomen. Een deel hiervan betrof aanvullende 
vragen op de conceptvisie. Een ander deel betrof een aantal aandachtspunten of verzoeken. Deze 
zijn beoordeeld en gemotiveerd beantwoord. Ze hebben echter niet geleid tot een wijziging van de 
conceptvisie. De reacties inclusief de antwoorden zijn opgenomen in bijlage 2 Nota van antwoord.

6. De ontwikkelvisie is besproken in de commissie Ontwikkeling
De commissie ontwikkeling heeft bij de eerste bespreking haar zorg geuit over de realisatie van 
voldoende voorzieningen. Specifiek betreft het de school die niet inpasbaar is in de zone zelf. Maar 
ook ruimte voor cultuur en voor een wijkcentrum. Het college reserveert zo'n 15% ruimte voor 
voorzieningen met een buurtgerichte, vrije economische, culturele of maatschappelijke invulling en 
zal dit blijven monitoren.

Daarnaast maakt de commissie zich zorgen of er wel voldoende werkgelegenheid wordt gecreëerd, 
zeker voor een gebied als Schalkwijk juist van groot belang. Het college deelt deze zorg. Voor het 
realiseren van voldoende werkgelegenheid zoekt het college naar een aanpak voor de 
ontwikkelzones maar ook voor de stad als geheel. Dit is één van de redenen waarom er een herijking 
plaatsvindt van de Economische Visie.

Een aantal andere suggesties staan beantwoord in bijlage 2 van de Nota van antwoord.

7. De ontwikkelvisie geeft kaders voor de ontwikkelingen Europaweg
De ontwikkelvisie geeft een beeld van hoe het gebied er op termijn uit kan gaan zien. Het is een 
uitnodiging voor iedereen die in het gebied aan de slag wil om een mooi nieuw stuk stad te maken. 
Het is een document dat de ambities, wensen en eisen voor de mogelijke toekomst van het gebied 
weergeeft. De visie wordt verder uitgewerkt, bijvoorbeeld in een stedenbouwkundig plan en in 
bestemmingsplannen.

Wij denken dat de randvoorwaarden en ambities aantrekkelijk genoeg zijn voor belanghebbenden 
om het gebied mede te ontwikkelen. We willen hen nadrukkelijk uitnodigen om, op basis van deze 
visie, met de gemeente Haarlem in gesprek te gaan over de ontwikkeling van het gebied. Het 'hoe' 
van het daadwerkelijk realiseren van de ontwikkelvisie werken wij nader uit in een zogenaamde 
strategie, met aandacht voor bijvoorbeeld proces, ondersteuning, samenwerking, fasering, financiën 
en flexibiliteit van de visie.
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6. Uitvoering

De uitwerking van de ontwikkelvisie vindt plaats in de ontwikkelstrategie die in het najaar volgt. 
Hierin wordt onder meer opgenomen een kosten-baten-analyse, de wijze van samenwerken met 
betrokken partners, de planning c.q. volgorde van de verschillende projecten binnen de 
ontwikkelzone en de inzet van de verschillende stedenbouwkundige uitwerkingen.

7. Bijlagen

1. Ontwikkelvisie Europaweg
2. Nota van beantwoording inspraakreacties
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Gemeente
Haarlem

Raadsstuk

Onderwerp
Gestandhouden en gedeeltelijk opheffen geheimhouding van middels Wob-verzoek opgevraagde 
documenten Koepelgevangenis
Nummer 2019/787237
Portefeuillehouder Roduner, F.
Programma/beleidsveld 4.1 Duurzame ontwikkeling
Afdeling PGM
Auteur Kapteijn, K.
Telefoonnummer 023-5113979
Email kkapteijn@haarlem.nl
Kernboodschap Op 14 juli 2019 is een WOB-verzoek ingediend (bijlage 1) om de volgende 

documenten te verstrekken (openbaar te maken):
1) de (ver)koopovereenkomst (en daaraan gelijkwaardige documenten) van de 
directeurswoningen van de koepel met bijlagen;
2) alle (juridische) adviezen rondom de verkoop en ontwikkeling die aan uw 
college zijn uitgebracht;
3) documenten die inzicht geven in uitgaven, inkomsten en vorderingen van 
stichting Panopticon.

Op basis van het verzoek zijn 19 documenten geïnventariseerd die voldoen aan de 
in het Wob-verzoek genoemde specificaties (zie bijlage 2). Op acht documenten 
hiervan is echter geheimhouding opgelegd op grond van artikel 25 van de 
Gemeentewet juncto artikel 10, tweede lid, aanhef en onder b en/of g van de
Wob.
Op twee andere documenten is geheimhouding opgelegd op grond van artikel 55 
Gemeentewet resp. artikel 86 Gemeentewet juncto artikel 10, tweede lid, aanhef 
en onder b en/of g van de Wob. De geheimhouding dient ter bescherming van de 
economische en financiële belangen van de gemeente en ter voorkoming van 
onevenredige benadeling van de bij de overeenkomst betrokken partijen of 
derden. Vaste rechtspraak is dat de geheimhoudingsbepalingen uit de
Gemeentewet voor die documenten een uitputtend openbaarheidsregime 
vestigen, waardoor de Wob buiten toepassing blijft. Het Wob-verzoek is daarom 
tevens opgevat als een verzoek om de geheimhouding op de betreffende 
documenten op te heffen.

Het college stelt de raad voor om de gevraagde koopovereenkomst voor de 
directiewoningen tussen Panopticon en HBB, documentnr. 3 (GEHEIM, bijlage 2), 
(gedeeltelijk) openbaar te maken door het zwartmaken van de financiële én
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persoonlijke gegevens en informatie ten aanzien van economische en/of financiële 
positie van gemeente en/of derden en van persoonlijke gegevens.
Het college stelt de raad tevens voor om voor de overige zeven documenten 
waarop de raad ingevolge artikel 25 GW geheimhouding heeft gelegd (bijlage 2), 
de geheimhouding in stand te laten.
Het college besluit voorts om voor documentnr. 11 (GEHEIM, bijlage 2) waarop zij 
zelf ingevolge artikel 55 GW geheimhouding heeft opgelegd, de geheimhouding in 
stand te laten en de commissie Ontwikkeling voor te stellen om voor 
documentnummer4 (GEHEIM, bijlage 2) waarop de commissie ingevolge artikel
86 GW geheimhouding heeft gelegd, de geheimhouding in stand te laten.
In tegenstelling tot de koopovereenkomst, geldt voor deze negen documenten dat 
in de korte periode sinds geheimhouding de grondslag voor de geheimhouding 
niet is gewijzigd. Bovendien zijn de werkzaamheden nog in volle gang en is de 
koopovereenkomst met de daarop gesloten ailonges 1 en II tussen gemeente en 
Panopticon nog niet uitgewerkt waarvoor de informatie van belang is.

Behandelvoorstel voor
commissie

De commissie Ontwikkeling wordt verzocht de geheimhouding op documentnr. 4 
(GEHEIM) te in stand te laten, en tevens advies te geven aan de raad over het 
voorstel van het college en over de wijze van agendering van het raadsstuk in de 
raadsvergadering.

Relevante eerdere
besluiten

• Opleggen geheimhouding koopovereenkomst college vergadering
2019/469894, met bekrachtiging geheimhouding door de raad in haar 
vergadering d.d. 26 juni 2019

Besluit College 
d.d. 15 oktober 2019

1. Het college stelt het voorstel aan de raad vast.
2. Het college besluit voorts om voor documentnr. 11 (GEHEIM, zie bijlage 2) 

waarop zij zelf ingevolge artikel 55 GW geheimhouding heeft gelegd, de 
geheimhouding in stand te laten en de commissie Ontwikkeling voor te 
stellen om voor documentnr. 4 (GEHEIM, zie bijlage 2) waarop de 
commissie ingevolgde artikel 86 geheimhouding heeft gelegd, de 
geheimhouding te in stand te laten, totdat de koopovereenkomst met de 
daarop gesloten ailonges 1 en II is uitgewerkt.

de secretaris, de burgemeester,
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Besluit Raad
d d...... 2 1 NOV 2019
(wordt ingevuld door de 
griffie)

De raad der gemeente Haarlem,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders,

Besluit:
1.

2.

Tegemoet te komen aan het verzoek tot opheffen van de geheimhouding 
op de (ver)koopovereenkomst voor de directiewoningen tussen HBB en 
Panopticon, documentnr. 3 (GEHEIM, bijlage 2) en deze gedeeltelijk 
openbaar te maken, middels het zwartlakken van de passages met 
financiële informatie, bedrijfsgevoelige informatie en persoonsgegevens; 
het verzoek tot opheffing van de geheimhouding op de overige zeven 
documenten met de nummers 6, 7,10, 12 t/m 15 (GEHEIM, bijlage 2) niet 
in te willigen en geheimhouding hierop te in stand te laten totdat de 
koopovereenkomst met de daarop gesloten allonges I en II is uitgewerkt. 
Deze documenten betreffen informatie over de business case van de 
Koepel, de financiële positie van Panopticon, en adviezen en interne 
beraadslagingen ten aanzien van de economische en/of financiële 
(onderhandelings-)positie van de gemeente.

de griffier,
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1. Inleiding
Op 14 juli 2019 is in een WOB-verzoek ingediend (bijlage 1) om de volgende documenten te 
verstrekken (openbaar te maken): 1) de (ver)koopovereenkomst (en daaraan gelijkwaardige 
documenten) van de directeurswoningen van de koepel met bijlagen, 2) alle (juridische) adviezen 
rondom de verkoop en ontwikkeling die aan uw college zijn uitgebracht en 3) documenten die inzicht 
geven in uitgaven, inkomsten en vorderingen van stichting Panopticon.

Op basis van het verzoek zijn 19 documenten geïnventariseerd die voldoen aan de in het Wob- 
verzoek genoemde specificaties (zie bijlage 2). Hiervan zijn 8 documenten (gedeeltelijk) openbaar 
gemaakt (bijlage 4). Op tien documenten hiervan is echter geheimhouding opgelegd op grond van 
artikel 25 (8 documenten), artikel 55 (1 document) of artikel 86 (1 document) van de Gemeentewet 
juncto artikel 10, tweede lid, aanhef en onder b en/of g van de Wob, ter bescherming van de 
economische en financiële belangen van de gemeente en ter voorkoming van onevenredige 
benadeling van de bij de overeenkomst betrokken partijen of derden. Vaste rechtspraak is dat de 
geheimhoudingsbepalingen uit de Gemeentewet voor die documenten een uitputtende openbaar- 
heidsregime vestigen, waardoor de Wob buiten toepassing blijft. Het Wob-verzoek is daarom tevens 
opgevat als een verzoek om de geheimhouding op de betreffende documenten op te heffen.

Het college stelt de raad voor om de gevraagde koopovereenkomst voor de directiewoningen tussen 
Panopticon en HBB, documentnr. 3, gedeeltelijk openbaar te maken door het zwartmaken van de 
financiële én persoonlijke gegevens en informatie ten aanzien van economische en/of financiële 
positie van gemeente en/of derden en van persoonlijke gegevens.
Het college stelt de raad tevens voor om voor de overige 7 documenten waarop de raad 
geheimhouding heeft gelegd, de geheimhouding in stand te laten, en stelt de commissie 
Ontwikkeling voor om voor documentnummer 4 waarop de commissie geheimhouding heeft gelegd, 
de geheimhouding eveneens in stand te laten.

Het college besluit voorts om voor documentnr. 11 waarop zij zelf ingevolge artikel 55 
geheimhouding heeft opgelegd, de geheimhouding in stand te laten, en om de commissie 
Ontwikkeling voor te stellen om de geheimhouding op het advies van Pels Rijcken op de Allonge II 
(documentnr. 4) in stand te laten.

In tegenstelling tot de koopovereenkomst, geldt voor deze negen documenten dat in de korte 
periode sinds geheimhouding de grondslag voor de geheimhouding niet is gewijzigd. Bovendien zijn 
de werkzaamheden nog in volle gang, en is de koopovereenkomst tussen gemeente en Panopticon 
nog niet uitgewerkt waarvoor de informatie van belang is.
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2. Voorstel aan de raad
Het college stelt de raad voor:

1. Tegemoet te komen aan het verzoek tot opheffen van de geheimhouding op de 
(ver)koopovereenkomst voor de directiewoningen tussen HBB en Panopticon en deze 
gedeeltelijk openbaar te maken, middels het zwartlakken van de passages met financiële 
informatie, bedrijfsgevoelige informatie en persoonsgegevens;

2. het verzoek tot opheffing van de geheimhouding conform het ingediende Wob-verzoek 
(bijlage 1) op de overige zeven documenten niet in te willigen (bijlage 2) en geheimhouding 
in stand te laten totdat de koopovereenkomst met de daarop gesloten allonges I en II is 
uitgewerkt. Deze documenten betreffen informatie over de business case van de Koepel, de 
financiële positie van Panopticon, en adviezen en interne beraadslagingen ten aanzien van 
de economische en/of financiële (onderhandelings)positie van de gemeente.

3. Beoogd resultaat
Ingevolge het Wob-verzoek (bijlage 1) voldoen 19 documenten aan de vraagspecificatie (bijlage 2). 
Acht documenten zijn reeds (gedeeltelijk) openbaar gemaakt (bijlage 4). De gevraagde 
koopovereenkomst over de directiewoningen wordt gedeeltelijk openbaar gemaakt, echter zonder 
de financiële én persoonlijke gegevens en informatie ten aanzien van economische en/of financiële 
positie van derden.
Voor de andere documenten wordt geheimhouding in stand gelaten totdat de koopovereenkomst en 
de daarop gesloten Allonge I en II zijn uitgewerkt, ter bescherming van de economische en financiële 
belangen van de gemeente en ter voorkoming van onevenredige benadeling van de bij de 
documenten betrokken partijen, als bedoeld in artikel 10, tweede lid, aanhef en onder beng van de 
Wet openbaarheid van bestuur.

4. Argumenten

1. Het is raadzaam om een besluit te nemen over de geheimhouding om hiermee te voldoen aan 
uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (jurisprudentie).

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in zijn uitspraak van 23 november 2016 
gesteld dat een verzoek om openbaarmaking van documenten waarvan geheimhouding is opgelegd, 
mede moet worden opgevat als een verzoek om opheffing van die geheimhouding. 2

2. In de (korte) periode na de bekrachtiging zijn de gronden waarop de geheimhouding is opgelegd 
niet gewijzigd.

De geheimhouding op de acht documenten is door het college opgelegd - en door de raad 
bekrachtigd- op verschillende momenten sinds 1 januari 2018 op grond van artikel 25 van de 
Gemeentewet juncto artikel 10, tweede lid, aanhef en onder b en g van de Wob ter bescherming van 
de economische en financiële belangen van de gemeente en ter voorkoming van onevenredige 
benadeling van de bij de documenten betrokken partijen.
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In de (korte) periode na de bekrachtiging zijn de gronden waarop de geheimhouding is opgelegd niet 
gewijzigd. De koopovereenkomst is nog niet uitgewerkt. Panopticon heeft immers tot 1 december 
2019 om volledige financiering te verkrijgen voor de herontwikkeling. Openbaarmaking van de 
informatie in deze documenten kan de positie van Panopticon verzwakken om tot resultaat te 
komen. Anderzijds kan openbaarmaking van de informatie in deze documenten bij de uitvoering van 
de koopovereenkomst de economische en/of financiële (onderhandelings-)positie van de gemeente 
verzwakken.
De stichting Panopticon en HBB hebben naar aanleiding van het verzoek tot opheffing van de 
geheimhouding aangegeven dat zij geen bezwaar heeft tegen het openbaar maken van de 
koopovereenkomst waarbij de financiële, persoonlijke en bedrijfsmatige gegevens zijn zwartgelakt.

Voor de overige documenten echter ziet het college, gelet op de nog steeds aanwezig zijnde 
economische en/financiële belangen van de gemeente en/of betrokken partijen, geen reden om aan 
het verzoek tot opheffing van de geheimhouding tegemoet te komen. Die belangen zijn er totdat de 
koopovereenkomst met de daarop gesloten allonges I en II zijn uitgewerkt, en feitelijk de 
herontwikkeling van de Koepel gereed is.
Het voorstel aan de raad is dan ook om niet tegemoet te komen aan het verzoek tot opheffing van de 
geheimhouding op de overige zeven documenten waarop geheimhouding door de raad is gelegd.

3) de geheimhouding op de koopovereenkomst directiewoningen kan worden beperkt tot de 
financiële en bedrijfs- en persoonsgegevens middels zwartlakken
Aangezien de koopovereenkomst slechts enkele passages met financieel gevoelige en persoonlijke of 
bedrijfsmatig gevoelige informatie bevat, is het college van mening dat volledige geheimhouding van 
de document niet nodig is en beperkt kan worden tot de financiële gegevens en persoons- 
/bedrijfsgegevens door die gegevens zwart te lakken en aldus gedeeltelijk openbaar te maken. Dit 
vergroot de transparantie rondom de Koepelgevangenis waarmee het publieke belang is gediend.

5. Risico's en kanttekeningen
De Wob-indiener kan in bezwaar gaan tegen de voorgestelde afwijzing van het verzoek om opheffing 
van de geheimhouding. 6

6. Uitvoering
De indiener van het Wob-verzoek zal op de hoogte worden gebracht van het college-, commissie- en 
raadsbesluit. Conform dat besluit zullen de betreffende documenten (gedeeltelijk) openbaar worden 
gemaakt.
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7. Bijlagen
1. Wob-verzoek (geanonimiseerd)
2. Inventarisatielijst documenten
3. Koopovereenkomst, zoals deze middels dit voorstel aan de raad gedeeltelijk openbaar kan 

worden gemaakt (GEHEIM).
4. Brief met het Wob-besluit met inzake de (gedeeltelijke) openbaarmaking.
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RaadsstukHaarlem

Onderwerp: Oplegging geheimhouding rapportage van bevindingen van een intern 
onderzoek
Reg. nr: 2019/857560A Raadsbesluit 

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Haarlem,

Besluit op grond van artikel 25 van de Gemeentewet de geheimhouding te bekrachtigen op 
het rapport van bevindingen van een intern onderzoek dat heeft geleid tot de 
opdrachtverstrekking van het PwC-onderzoek

Gedaan in de vergadering van . (^gvuld door de griffie)



Gemeente
Haarlem

Collegebesluit

Onderwerp
Vaststellen verkoopdocumenten Egelantier
Nummer 2019/765013
Portefeuillehouder Botter, J.
Programma/beleidsveld 5.3 Overige beheerstaken
Afdeling PCM
Auteur Poot, S.
Telefoonnummer 06-13143940
Email spoot@haarlem.nl
Kernboodschap Het college is op grond van art. 160, eerste lid aanhef en onder e van de 

Gemeentewet bevoegd inzake de aan- en verkoop van onroerend goed. Bij aan- 
en verkoop van onroerende goederen groter dan € 500.000,-, beslist het college 
niet voordat de raad is geïnformeerd over het voornemen van het college, en in 
de gelegenheid is gesteld zijn wensen en bedenkingen (verder te noemen: 
zienswijze) ter kennis van het college te brengen, hetgeen volgt uit artikel 169 
vierde lid Gemeentewet en artikel 7 eerste lid onder a. van de Financiële 
Verordening.

Behandelvoorstel voor
commissie

Nu er aan de raad een zienswijze inzake het voorgenomen besluit wordt 
gevraagd (zware voorhangprocedure) adviseert de commissie Ontwikkeling de 
raad hierover.

Relevante eerdere
besluiten

Nota van Uiteanesounten verkoop Egelantier 2016/501465 en motie 
'Egelantier economisch en sociaal verantwoord verkocht'. 
Raadsinformatiebrief inzake hervatten verkoopprocedure Egelantier 
2018/570611.
Nota Kaders en instrumenten sociale huur en middensegment 2018/273161.
Inzet Instrumentarium antisoeculatiebeding 2019/237762.
Nota 'Gestandaardiseerde werkwijze voor de verkoop van gemeentelijk 
vastgoed 2019' 2019/441246.

Besluit College
d.d. 15 oktober 2019

Het college van burgemeester en wethouders is voornemens te besluiten, onder 
voorwaarde dat de zienswijze van de raad geen aanleiding geeft het besluit te 
wijzigen of in te trekken:
1. De selectie- en verkoopdocumenten, de optieovereenkomst en 

koopovereenkomst inclusief alle bijbehorende bijlagen inzake de verkoop 
Egelantier vast te stellen;

2. In te stemmen met de verkoop van de Egelantier aan de winnende partij van 
de nog te doorlopen verkoopprocedure Egelantier, voor een minimale 
prijsbieding van € 4.200.000,--;

3. Het college zal na verkoop in de eerstvolgende bestuursrapportage de raad 
verzoeken om het netto-verkoopresultaat toe te voegen aan de reserve 
Vastgoed, overeenkomstig bestaand beleid;

4. Het college verzoekt de raad binnen 6 weken zijn zienswijze te geven op de 
onder 1 en 2 genoemde besluiten.
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de secretaris, de burgemeester,

Zienswijze Raad
d.d..... .2 1 NOV 2019

De raad der gemeente Haarlem,

(wordt ingevuld door Gelezen het verzoek van het college van burgemeester en wethouders
griffie)

Geeft zijn zienswijze op het voornemen van het college om over te gaan tot het 
vaststellen van het selectie- en verkoopdocument, de optieovereenkomst en 
koopovereenkomst inclusief alle bijbehorende bijlagen inzake de verkoop 
Egelantier, alsmede tot de verkoop van de Egelantier aan de winnende partij van 
de nog te doorlopen verkoopprocedure Egelantier, voor een minimale 
prijsbieding van € 4.200.000,-.

Met inachtneming van de Nota van Uitgangspunten verkoop Egelantier en de 
aangenomen motie 'Egelantier economisch en sociaal verantwoord verkocht'

Gedaan in de vergadering van'?./ (wordt ingevuld door de griffie)

De griffier -------- De voorzitter
____ ^7 ____________

1. Inleiding
In het coalitieprogramma Haarlem 2014-2018 'Samen Doen' is^ésloten de Egelantier, met inachtneming van 
de Nota van Uitgangspunten verkoop Egelantier (2016/5014E)5) en de motie Egelantier economisch en 
sociaal verkocht, te verkopen en te transformeren naaoéen hotel en stadswoningen en ruimte te bieden 
voor maatschappelijke en culturele voorzieningen.

De verkoopprocedure kent openbare verkoop met een voorselectie- en gunningsfase. Vooraf worden in de 
selectieleidraad uitsluitingsgronden, geschiktheidseisen, minimumeisen en referenties geformuleerd, op 
basis waarvan een definitieve keuze van drie tot maximaal vijf Gegadigden volgt. Na de selectie worden de 
geselecteerde Gegadigden uitgenodigd een inschrijving in te dienen. De gunning vindt plaats op basis van 
prijsbieding, kwaliteit, financieel plan en betrokkenheid van de buurt. Ingediende inschrijvingen worden 
beoordeeld en gerangschikt op de beste prijs-kwaliteit verhouding.

Een openbare verkoop, het opstellen van selectie- en gunningcriteria en de uiteindelijke verkoop zijn 
collegebevoegdheden (ingevolge artikel 160, eerste lid onder e Gemeentewet). Voorafgaand aan de 
uitoefening van de bevoegdheden vraagt het college de raad zijn zienswijze te geven op de door het college 
voorgenomen besluiten. Bij verkopen van onroerend goed boven de € 500.000,- is op grond van het 
Protocol Actieve Informatieplicht de 'zware' voorhangprocedure voorgeschreven.
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2. Besluitpunten college
Het college is voornemens te besluiten, onder voorwaarde dat de zienswijze van de raad geen aanleiding 
geeft het besluit te wijzigen of in te trekken:

1. De selectie- en verkoopdocumenten, de optieovereenkomst en koopovereenkomst inclusief alle 
bijbehorende bijlagen inzake de verkoop Egelantier vast te stellen;

2. In te stemmen met de verkoop van de Egelantier aan de winnende partij van de nog te doorlopen 
verkoopprocedure Egelantier, voor een minimale prijsbieding van € 4.200.000,-;

3. Het college zal na verkoop in de eerstvolgende bestuursrapportage de raad verzoeken om het netto- 
verkoopresultaat toe te voegen aan de reserve Vastgoed, overeenkomstig bestaand beleid.

4. Het college verzoekt de raad binnen 6 weken zijn zienswijze te geven op de onder 1 en 2 genoemde 
besluiten.

3. Beoogd resultaat
Het college heeft als doel de Egelantier te verkopen en te laten transformeren tot een hotel en 
stadswoningen en ruimte te bieden voor culturele en maatschappelijke voorzieningen. De locatie in de 
binnenstad, de ligging ten opzichte van de musea en de aard van het gebouw maken het hiervoor zeer 
geschikt. Door in te zetten op kunst en cultuur en de nabijheid van horeca en middenstand biedt deze 
ontwikkeling een kans voor de gemeente om het toerisme te stimuleren. De doelstellingen zijn:

1. de realisatie van een hotel voor minimaal 55% van het totale bruto vloeroppervlak, zoals bedoeld in 
artikel 22.1 van het vigerende bestemmingsplan;

2. de realisatie van ten minste tien kleine stadswoningen, gesitueerd aan de zijde van de Egelantiertuin 
met een maximale vrij op naam prijs van € 259.225,- (prijspeil 1-1-2019) of een maximale huurprijs 
van € 1007,- per maand (prijspeil 1 januari 2019), een en ander conform paragraaf 2.3.5 lid 2 en zoals 
bedoeld in artikel 22.1 van het vigerende bestemmingsplan;

3. de realisatie van minimaal 1.500 m2 van het totale bruto vloeroppervlak bestemd voor 'Cultuur en 
ontspanning' conform het bepaalde in artikel 6.1 van het vigerende bestemmingsplan en/of 
'Maatschappelijk' conform het bepaalde in artikel 10.1 van het vigerende bestemmingsplan;

4. de resterende circa 1250 m2 van het totale bruto vloeroppervlak kan worden toebedeeld aan of de 
hotelfunctie, woonfunctie, cultureel-maatschappelijke voorzieningen of een combinatie daarvan.

4. Argumenten
Gunning aan partij hoeft niet opnieuw naar commissie en raad
Gelet op de bijzondere omstandigheden van de verkoop van de Egelantier en de voortgang van de verkoop 
wordt voorgesteld de zienswijzeprocedure om te draaien door vooraf de selectie- en verkoopdocumenten, 
de optieovereenkomst en koopovereenkomst inclusief alle bijbehorende bijlagen en de minimale prijsbieding 
voor zienswijze aan de commissie en raad voor te leggen. Daarmee volgt het college de verkoopprocedure 
zoals toegepast bij Raaks III en het Slachthuisterrein.

Een openbare verkoop, het opstellen van selectie- en gunningcriteria en de uiteindelijke verkoop zijn 
collegebevoegdheden (ingevolge artikel 160, eerste lid onder e Gemeentewet).
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Bij verkopen van onroerend goed boven de € 500.000,-- is op grond van het Protocol Actieve Informatieplicht 
de 'zware' voorhangprocedure voorgeschreven. Door het voorafgaand aan de start verkoop vaststellen van 
de selectie- en gunningleidraad (inclusief alle bijlagen), de optieovereenkomst en koopovereenkomst en met 
inachtneming van de Nota van Uitgangspunten en motie 'Egelantier economisch en sociaal verkocht', door 
het college en de raad is de Gegadigde aan wie uiteindelijk gegund wordt een logisch gevolg van de 
procedure. Een dergelijk besluit is bij het zorgvuldig doorlopen van een selectie- en verkoopproces binnen de 
door het college en raad vastgestelde kaders een formaliteit. Met inbegrip van het bestuurlijke 
besluitvormingsproces van college en raad bedraagt de periode tussen het indienen van de inschrijvingen tot 
het daadwerkelijk contracteren van de winnende Gegadigde minimaal 90 dagen. De wettelijke 
gestanddoeningspartij bedraagt normaliter 50 dagen, tenzij anders vermeld in de selectieprocedure. Een 
langere gestanddoeningstermijn kost geld en gaat ten koste van het financiële bod. Dit voorstel betekent niet 
alleen een versnelling, maar heeft daarmee ook positieve financiële gevolgen op de bieding. Op deze wijze is 
de bestuurlijke betrokkenheid en zekerheid over de inhoudelijke, financiële en contractuele kaders en 
zeggenschap aan de voorkant vastgelegd. Dit biedt marktpartijen comfort, hetgeen stimulerend werkt om 
mee te doen. Verantwoording en rapportage van de winnende Gegadigde met bijbehorende bieding(en) 
gebeurt achteraf ter kennisname.

Indien geen van de Gegadigden aan de vooraf gestelde kaders voldoet of er tussentijds inzichten zijn om 
kaders (b.v. bestemmingsplan) aan te passen wordt een nieuw voorstel aan het college en de raad 
voorgelegd.

Transformatie Egelantier past binnen de vastgestelde ruimtelijke kaders
Uitgangspunt is de transformatie van de Egelantier naar hotel, met stadswoningen en cultureel- 
maatschappelijke voorzieningen, zoals vastgelegd in de Nota van Uitgangspunten Egelantier, de motie 
'Egelantier economisch en sociaal verkocht' (2016/581633) en het vigerende bestemmingsplan 'Vijfhoek/ 
Heiliglanden - De Kamp', vastgesteld op 14 juni 2018 met bijbehorende wijzigingsbevoegdheid. Hiermee 
wordt de transformatie ingevuld conform de vastgestelde kaders.

Stadswoningen conform Nota Kaders en instrumenten sociale huur en middensegment 
De ambities voor woningbouw zijn vastgelegd in het coalitieprogramma, het woningbouwprogramma en de 
Nota Kaders en instrumenten sociale huur en middensegment, waarbij voor de stadswoningen in de 
Egelantier wordt ingezet op de categorie lage middeldure koop of middenhuur (maximale vrij op naam prijs 
van € 259.225,- (prijspeil 1-1-2019) of een maximale huurprijs van € 1007,- per maand (prijspeil 1 januari 
2019). Het woonwensenonderzoek en de woningbehoefteraming van de provincie die ten grondslag liggen 
aan de Nota Kaders en Instrumenten sociale huur en middensegment laten zien dat er een grote vraag is 
naar woningen in de middeldure categorie. De aard van de locatie en de geringe omvang van het aantal te 
realiseren woningen leent zich volgens het college niet goed om sociale huur langdurig te kunnen 
exploiteren. Conform de spelregels uit de 'Nota Kaders en instrumenten sociale huur en middensegment' 
heeft minimaal de helft van de nieuw op te leveren woningen een minimum oppervlak van 60m2 
gebruiksoppervlakte (GBO) en de woningen zijn niet kleiner dan 50 m2 GBO. Voor deze middeldure 
koopwoningen geldt een zelfbewonings-plicht van 5 jaar conform artikel 3.4 van de algemene 
verkoopvoorwaarden, dan wel bijgesteld naar 3 jaar conform de laatste vastgestelde kaders conform Inzet
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Instrumentarium antispeculatiebeding (2019/237762). Voor huurwoningen geldt een verbod op uitponden 
voor 15 jaar.

Hotelfunctie
Het huidige hotelbeleid uit 2012 wordt herzien; onder ander wordt een ontwikkelkader beschreven. De 
hotelfunctie van de Egelantier dient te voldoen aan het huidige hotelbeleid. Voor de ambities van de 
Egelantier wordt gekeken naar het ontwikkelkader zoals dat is geformuleerd in het hotel conceptbeleid 
(concept d.d. 16 oktober 2018). Met de hotelfunctie in de Egelantier wordt ingezet op het aantrekken van de 
'kwaliteitstoerist'. De kwaliteitstoerist is een type bezoeker dat relatief veel uitgeeft tijdens zijn/haar verblijf. 
De hotelmarkt in Haarlem wordt op het onderdeel zakelijke markt als 'zwak' getypeerd. Het is de ambitie om 
met de hotelfunctie de zakelijke bezoeker aan te spreken. Zakelijke bezoekers zorgen voor continuïteit en 
besteden over het algemeen meer dan leisure toeristen.

Cultureel-maatschappelijke voorzieningen
Met betrekking tot cultureel-maatschappelijke voorzieningen heeft de gemeente de ambitie dat de cultureel- 
maatschappelijke functies een toegevoegde waarde leveren aan de stad en haar inwoners. De gemeentelijke 
ambities en doelstellingen zijn vastgelegd in de Cultuurnota 2013-2020; 'Kunst en Cultuur, sterke pijlers van 
Haarlem' en de Nota Haarlem Maatschappelijk op de Kaart, 2010-2020 en integraal opgenomen in de 
selectie- en verkoopleidraad.

De gemeente Haarlem zet in haar cultuurbeleid in op behoud van een kwalitatief hoogwaardig cultureel 
aanbod, waar zo veel mogelijk inwoners van Haarlem en de regio aan deelnemen, en dat bijdraagt aan de 
aantrekkingskracht van de stad voor bezoekers en toeristen.

In het Structuurplan Haarlem 2020 zijn gebieden aangewezen die in potentie geschikt of kansrijk zijn om 
(nieuwe) sociaal-maatschappelijke voorzieningen te vestigen ofte clusteren. De nota Haarlem 
Maatschappelijk op de Kaart (2010) geeft inzicht in de ontwikkeling van aanbod en spreiding van de sociaal
maatschappelijke voorzieningen. In het kader van duurzaamheid is meervoudig ruimtegebruik het 
uitgangspunt. Er zijn kansen om de culturele en maatschappelijke voorzieningenstructuur anders te 
organiseren, waarbij de inzet van multifunctionele accommodaties een belangrijke rol speelt. Zo biedt de 
Egelantier naast kansen voor de culturele sector ook kansen voor bijvoorbeeld een kleinschalige 
woonzorgvoorziening met steunpunt en een eerstelijns gezondheidscentrum.

Duurzaamheid en monumentenstatus hand in hand
Haarlem heeft de ambitie om in 2030 klimaatneutraal en in 2040 aardgasvrij te zijn. Voor de te treffen 
duurzaamheidsmaatregelen geldt dan ook dat de Gegadigden in hun plannen voor zover mogelijk binnen de 
kaders van de Monumentenwet maatregelen dienen te treffen voor een aardgasvrije toekomst. Het is 
gewenst om nu woningen te realiseren die al klimaatneutraal en aardgasvrij zijn, of die zonder al te grote 
aanpassingen deze ambitie kunnen bewerkstelligen. Om Gegadigden te ondersteunen bij deze ambitie heeft 
de gemeente een Energiescan laten opstellen. Deze scan maakt het mogelijk voor Gegadigden om een 
zorgvuldige afweging te maken tussen historische waarden en energiebesparende investeringen.
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De gemeente heeft daarnaast de ambitie om duurzaam ondernemen te bevorderen, bijvoorbeeld door het 
creëren van een werkplek voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt of duurzame exploitatie middels 
bijvoorbeeld Greenkey. De ambitie van het college met betrekking tot duurzaamheid wordt meegegeven in 
de uitvraag van de verkoopprocedure.

Cultuurhistorisch waardevolle elementen blijven behouden
De Egelantier is een monumentaal pand met zeer waardevolle en minder waardevolle historische elementen. 
Hiervoor is een bouwhistorische verkenning met waardestelling opgesteld. Aanpassingen aan het pand zijn 
alleen toegestaan zonder aantasting van de cultuurhistorische waarden. Het bouwhistorisch onderzoek is 
hierin leidend.

De openbare Egelantiertuin wordt niet mee verkocht
Voor de verkoop is de uitgiftegrens bepaald (bijlage E). De openbare Egelantiertuin is een belangrijke 
groenvoorziening in de binnenstad. De transformatie van de Egelantier mag niet ten koste gaan van het 
bestaande groenoppervlak. De Egelantiertuin dient openbaar toegankelijk te blijven en wordt niet verkocht. 
Een eventueel (horecajterras kan worden gerealiseerd in de (bestaande) binnentuin/patio van het complex. 
Alle ruimtelijke uitgangspunten (eisen en ambities) zijn weergeven op de Ruimtelijke Uitgangspuntenkaart 
Egelantier (bijlage F).

Parkeren wordt opgelost binnen vigerend parkeerbeleid
De locatie ligt in het hart van de autoluwe binnenstad van Haarlem. De transformatie moet infrastructureel 
goed inpasbaar zijn en mag geen aanmerkelijke toename van de verkeersbelasting tot gevolg hebben. De 
bepalingen zoals opgenomen in het bestemmingsplan 'Parapluplan parkeernormen Haarlem 2018' dienen in 
acht te worden genomen. Bij het verlenen van een omgevingsvergunning voor bouwen en/of het gebruiken 
van gronden of bouwwerken geldt als uitgangspunt dat in voldoende mate ruimte moet zijn aangebracht en 
in stand worden gehouden op eigen terrein voor parkeer- of stallingsgelegenheid en laad- en 
losmogelijkheden overeenkomstig de 'Beleidsregels parkeernormen 2015'.

Voor de Egelantier geldt dat er géén ruimte is op eigen terrein. Afwijken is mogelijk, mits de Gegadigde dit 
goed motiveert conform het Stappenplan Parkeernormen: toepassen vervoermanagement, huren of kopen 
van parkeerplaatsen elders, parkeerplaatsen realiseren in aangrenzende openbare ruimte, gedeeltelijke of 
algehele vrijstelling parkeervergunning. Daarnaast staat de gemeente open voor alternatieve 
mobiliteitsplannen met eigentijdse, alternatieve en nieuwe oplossingen.

De logistiek/bevoorrading van de hotelfunctie dient via de Kleine Houtstraat 126 te worden gefaciliteerd. 
Laden en lossen is conform het bestemmingsplan uitsluitend toegestaan aan de zijde van de Kleine 
Houtstraat.

Minimale prijsbieding gebaseerd op drie onafhankelijke taxaties
Om ervoor te zorgen dat het financiële bod voldoet aan de verwachtingen van de gemeente binnen de 
vastgestelde (programmatische) eisen en ambities, wordt er een minimale prijsbieding van € 4.200.000,-- 
meegegeven gebaseerd op drie onafhankelijke taxaties, waarbij Gegadigden een gemaximeerd aantal punten 
krijgen bij een hogere bieding. Het voordeel van een minimumprijs is dat de opbrengstwaarde hoger kan
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uitkomen dan bij een vaste prijs en er geen plannen onder de drempel worden ingediend. De minimale 
verkoopprijs is gebaseerd op een drietal onafhankelijke taxaties toegespitst op het te realiseren programma. 
Daarnaast is er een marge opgenomen voor onvoorziene omstandigheden. De gemeente vraagt derhalve 
niet het maximaal (highest and best use beginsel) mogelijke bedrag, maar een reëel bedrag. Gegadigden 
kunnen hierdoor ook financiële ruimte creëren om invulling te geven aan de kwalitatieve ambities van het 
plan. Omdat er gekozen is voor een verkoop in concurrentie is het niet ondenkbaar dat er hogere 
prijsbiedingen worden ingediend dan het gestelde minimum bedrag. De uitgevoerde taxaties zijn gebruikt 
om de minimale prijsbieding te kunnen bepalen en worden openbaar gemaakt na definitieve toewijzing van 
de Egelantier.

Antispeculatiebeding
Behoudens voor de 10 stadswoningen (zelfbewoningsplicht) worden er geen verdere verkoopregulerende 
maatregelen (lees antispeculatiebeding) opgelegd. Reden hiervoor is dat de Egelantier conform de Nota 
'Gestandaardiseerde werkwijze voor de verkoop van gemeentelijk vastgoed 2019' (2019/441246) 
transparant openbaar en marktconform wordt verkocht en niet onder één van de genoemde uitzonderingen 
valt.

5. Risico's en kanttekeningen
Bouwen in de binnenstad is complex
De Egelantier bevindt zich in een bestaand woongebied midden in het centrum van Haarlem. Dit zorgt voor 
een aantal aandachtspunten waar tijdens de bouw rekening mee moet worden gehouden:

Er is weinig ruimte voor de bouwlogistiek en bouwplaatsinrichting;
Er dient rekening te worden gehouden met de bewoners en gebruikers van het omliggende gebied.

Ingediende plannen kunnen (indien wenselijk geacht) leiden tot aanpassing kaders en bestemmingsplan 
In de Ruimtelijke Uitgangspuntenkaart Egelantier zijn drie ambities geformuleerd, die niet geregeld zijn 
binnen de reeds vastgestelde wijzigingsbevoegdheid:

In de door de raad vastgestelde Nota van Uitgangspunten verkoop Egelantier is het ten behoeve van 
een goede exploitatie toegestaan om een extra vleugel (patio) tussen de gebouwdelen te realiseren. 
In het vigerende bestemmingsplan is door een 'tekenomissie' voornoemde bouwlocatie nog niet 
meegenomen op de bestemmingsplankaart. Dit kan worden gerepareerd met een reparatieplan (nr.
4. in bijlage F).
De Egelantier mag op twee locaties gedeeltelijk opgehoogd worden. De bestaande goothoogte van 
de Egelantier wordt aangehouden zodat er symmetrie aan de voor- en achterzijde van de Egelantier 
ontstaat. Dit is niet geregeld binnen de wijzigingsbevoegdheid. Indien Gegadigden hiervoor kiezen 
dient er een omgevingsvergunning buitenplans afwijken te worden aangevraagd (nr. 8 en 10 in
bijlage F). 6

6. Uitvoering
Verkoopprocedure
De verkoopprocedure heeft tot doel om - op basis van een definitieve aanbieding - een winnende 
Gegadigde te contracteren, die voor eigen rekening en risico de Egelantier transformeert tot het hotel en 10
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kleine stadswoningen en cultureel-maatschappelijke voorzieningen realiseert. De verkoopprocedure kent 
twee fasen:

De selectiefase waarin maximaal vijf Gegadigden worden geselecteerd op basis van vooraf 
geformeerde proportionele eisen op het gebied van uitsluitingsgronden, ervaringseisen, referenties 
en een visie op onder andere het te realiseren programma, duurzaamheid, parkeren en ruimtelijke 
ambitie, waaronder het vergroten van de sociale veiligheid van de Egelantierstuin.
De verkoopfase waarin de vijf geselecteerde Gegadigden uitgenodigd worden om een inschrijving te 
doen. De gunning vindt plaats op basis van prijsbieding, kwaliteit, financieel plan en betrokkenheid 
van de buurt. Ingediende inschrijvingen worden beoordeeld en gerangschikt op de beste prijs- 
kwaliteit verhouding.

Optieovereenkomst en exclusiviteitsvergoeding
Er wordt aan de inschrijvers een optieovereenkomst (bijlage C) opgelegd. Met de optieovereenkomst krijgt 
de winnende Gegadigde het recht om binnen 6 maanden een koopovereenkomst (bijlage D) aan te gaan met 
de gemeente. Het is nadrukkelijk een recht, en geen plicht, tot afname van grond en opstallen. De 
optieovereenkomst geeft de winnende Gegadigde de mogelijkheid een plan uit te werken, om (een) 
eindafnemer(s) te contracteren en de business case rond te krijgen, alvorens de verplichting wordt 
aangegaan de grond en opstallen af te nemen en te bebouwen ofte verbouwen.

Gedurende de optieperiode wordt aan de winnende Gegadigde de verplichting opgelegd om een Voorlopig 
Ontwerp ter goedkeuring aan de gemeente voor te leggen. Dit is een voorwaarde voor het mogen uitoefenen 
van de optie. Op het moment dat het tot een koopovereenkomst komt ligt er daardoor een uitgewerkt(er) 
plan. De winnende Gegadigde betaalt bij ondertekening van de optieovereenkomst voor dit recht een 
exclusiviteitsvergoeding welke gelijk staat aan 10% van de koopsom (exclusief de daarover door de koper 
verschuldigde belasting). De exclusiviteitsvergoeding wordt betaald bij het aangaan van de 
optieovereenkomst en wordt verrekend met de koopsom bij juridische levering van de Egelantier.

De optieovereenkomst is nadrukkelijk een recht, en geen plicht tot afname van grond en opstallen. Belangrijk 
onderdeel van het overeenkomen van een afnamerecht is dat de termijn waarbinnen het recht kan worden 
uitgeoefend vooraf wordt overeengekomen. Na afloop van deze termijn is de gemeente vrij om opnieuw een 
Gegadigde te selecteren (met een afnamerecht of een afnameplicht) in het geval de winnende Gegadigde de 
optie niet heeft uitgeoefend. De winnende Gegadigde heeft hierdoor groot belang bij het uitoefenen van zijn 
optie tot afname, anders vervallen zijn rechten en daarmee eventuele voorinvesteringen. De 
optieovereenkomst met afnamerecht mag niet zonder toestemming van de gemeente worden 
overgedragen.

Het 'verkopen van een optie' is voor de gemeente een extra instrument om marktpartijen, tegen een 
vergoeding, een (tijdelijke) positie te geven zonder dat de gemeente de regie verliest op de herontwikkeling 
van de Egelantier. De optieovereenkomst geeft Gegadigden tegelijkertijd comfort om risico's omtrent (een) 
eindafnemer(s), juridisch-planologische zaken en financiering weg te nemen. Bovendien worden Gegadigden 
die nog geen (eind)afnemer(s) hebben niet uitgesloten. De exclusiviteitsvergoeding is niet hypothecair te 
financieren. Marktpartijen hebben baat bij het zo snel mogelijk uitoefenen van de optie zodra zij de afzet 
zeker hebben gesteld.
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Planning
Nadat de raad zijn zienswijze heeft gegeven en het college heeft besloten kan de verkoopprocedure starten. 
Met het verzenden van de aankondiging op Tenderned van het Selectiedocument (bijlage A) en het 
Verkoopdocument (bijlage B) start de verkoopprocedure. In onderstaande tabellen is de indicatieve planning 
weergegeven van de verkoopprocedure, onder voorwaarde dat de gemeentelijke besluitvorming is afgerond 
vóór 22 november 2019. 7

Selectiefase Datum/Tijdstip
Publicatie Selectiedocument TenderNed Maandag 25 november 2019
Rondleiding + startbijeenkomst Maandag 02 december 2019
Sluitingstermijn indienen vragen Selectiefase Maandag 16 december 2019
Publicatie Nota van Inlichtingen Selectiefase Woensdag 08 januari 2020
Sluitingstermijn voor Aanmeldingen Maandag 10 februari 2020
Bekendmaking uitkomst selectie Gegadigden Woensdag 18 maart 2020
Bezwaarperiode (7 dagen) Donderdag 19 maart tot donderdag 26 maart 2020
Definitieve selectie Donderdag 26 maart 2020

Verkoopfase Datum/Tijdstip
Publicatie Verkoopdocument (aan Gegadigden) Donderdag 26 maart 2020
Rondleiding Pand op individuele basis Donderdag 26 maart t/m donderdag 9 april 2020
Gespreksronde 1 Donderdag 13 april t/m woensdag 17 april 2020
Sluitingstermijn indienen vragen Maandag 04 mei 2020
Publicatie Inlichtingen, ronde 1 Dinsdag 19 mei 2020
Sluitingstermijn indienen Concept Aanbieding Maandag 01 juni 2020
Gespreksronde 2 Woensdag 10 en donderdag 11 juni 2020
Sluitingstermijn indienen vragen Verkoopfase Maandag 22 juni 2020
Publicatie Inlichtingen, ronde2 Maandag 6 juli 2020
Sluitingstermijn indienen Definitieve Aanbieding Maandag 20 juli 2020
Bekendmaking voornemen tot Toewijzing Woensdag 09 september 2020
Bezwaarperiode 20 dagen Dinsdag 10 t/m donderdag 24 september 2020
Bekendmaking definitieve Toewijzing Vrijdag 25 september 2020

7. Bijlagen
Bijlage A-Selectiedocument Egelantier, d.d. 30 september 2019
Bijlage B - Concept verkoopdocument Egelantier, d.d. 30 september 2019
Bijlage C - Concept optieovereenkomst Egelantier Haarlem, d.d. 30 september 2019
Bijlage D - Concept koopovereenkomst Egelantier Haarlem, d.d. 30 september 2019
Bijlage E - Verkooptekening Egelantier, d.d. 11 maart 2019
Bijlage F - Ruimtelijke Uitgangspuntenkaart Egelantier, d.d. 1 april 2019
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Gemeente
Haarlem Raadsstuk

Onderwerp
Financieringsregeling betaalbare zelfbouw
Nummer 2018/207406
Portefeuillehouder Meijs, M.-Th.
Programma/beleidsveld 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling
Afdeling ECDW
Auteur Knip, S.
Telefoonnummer 023-5115523
Email sknip(a>haarlem.nl
Kernboodschap Het college heeft bij het vaststellen van de Ontwikkelstrategie Zelfbouw toegezegd 

om zelfbouw voor gezinnen (huishoudens) met een bruto jaarinkomen van €
31.000 tot € 45.000 (middeninkomens) meer bereikbaar te maken met behulp van 
een financieringsfaciliteit voor deze doelgroep.
Het college ziet geen aanleiding om een zelfbouwlening in te stellen. De 
zelfbouwmogelijkheden zijn in Haarlem beperkt en er zijn al diverse regelingen 
beschikbaar voor aspirant zelfbouwers.
In plaats van een lening is een regeling bedacht, waarbij kopers de grond, het pand 
of de kluswoning betalen na afgifte van de omgevingsvergunning. Er wordt geen 
waarborgsom gevraagd, maar wel een reserveringsvergoeding, bij ondertekening 
van de intentieovereenkomst. Dat maakt voorfinanciering van de grond overbodig 
en maakt zelfbouw voor een bredere groep mensen bereikbaar.

Behandelvoorstel voor
commissie

De commissie Ontwikkeling wordt verzocht advies te geven aan de raad over het 
voorstel van het college in paragraaf 2 en over de wijze van agendering van het 
raadsstuk in de raadsvergadering.

Relevante eerdere
besluiten

Ontwikkelingsstrategie Zelfbouw (2015/498027) in commissie
ontwikkeling 25 februari 2016
Ontwikkelingsstrategie Zelfbouw (2015/498027) in raadsvergadering 10
maart 2016

Besluit College 
d.d. 3 juni 2019

1. Het college stelt het voorstel aan de raad vast.

de secretaris, de burgemeester,
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Besluit Raad

d.d....21 NOV 2019
(wordt ingevuld door de 
griffie)

De raad der gemeente Haarlem,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders,

Besluit:
1.

2.

dat vanaf heden bij nieuwe verkopen door de gemeente de 
verkoopvoorwaarden bij zelfbouw zo ingericht worden dat de aanbetaling 
van 10% op de koopsom vervalt als er sprake is van een zelfbouwproject, 
en
dat de te betalen reserveringsvergoeding van 3% van de koopsom wordt 
verrekend met de koopsom bij notariële overdracht als er sprake is van 
een zelfbouwproject.

1. Inleiding
Bij het vaststellen van de ontwikkelstrategie Zelfbouw (20^498027) is toegezegd om een 
onderzoek te doen naar een financieringsfaciliteit voop'tfetaalbare zelfbouw, aan de hand van het 
gemeentelijk aanbod aan zelfbouwpanden en -kavels (2016/584933), en om een eventueel 
financieringsinstrument pas toe te passen nadat het instrument is voorgelegd aan de raad 
(2017/135667). Aan beide toezeggingen wordt met dit raadsvoorstel invulling gegeven.

Zelfbouw - ook wel (Collectief) particulier opdrachtgeverschap ((C)PO) genoemd - biedt kansen op 
veel terreinen. Mensen ontwerpen niet alleen hun woning naar wens, maar worden sterk betrokken 
bij hun eigen omgeving. Het draagt ook bij aan de lokale bouweconomie doordat veelal lokale 
bouwers worden aangetrokken. In de Woonvisie 2017 - 2020 is dan ook gekozen om de uitvoering 
van de Ontwikkelstrategie Zelfbouw (raad, februari 2016) voort te zetten.
Zelfbouw is populair, maar komt vanwege de schaarste aan grond in Haarlem weinig voor. Bij de 
vaststelling van de Ontwikkelstrategie is afgesproken om te onderzoeken of zelfbouw ook bereikbaar 
gemaakt kan worden voor gezinnen (huishoudens) met een bruto jaarinkomen van € 31.000 tot € 
45.000 door aanvullende financieringsfaciliteiten te ontwikkelen. Via dit raadsvoorstel wordt 
invulling gegeven aan deze onderzoekwens.

Onder zelfbouw worden in dit voorstel naast bouwkavels voor zelfbouw ook kluswoningen en ander 
gemeentelijk vastgoed geschaard.
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Zelfbouw betekent dat een particulier of groep particulieren een bouwkavel koopt en van begin tot 
eind zelf bepaalt wat er gebouwd wordt en met welke partijen (architect, adviseurs, aannemer) er 
wordt samengewerkt.
Een kluswoning is een woning die door een gemeente of corporatie wordt aangeboden, waarbij de 
koper de verplichting aangaat om deze binnen een bepaalde tijd op te knappen. De koper moet 
minimaal vijfjaar in de woning blijven wonen nadat de woning is opgeknapt. Verhuren of 
doorverkopen is binnen die periode uitgesloten. De woningen bevinden zich vaak (maar niet 
uitsluitend) in achterstandswijken.
Gemeentelijk vastgoed zonder woonbestemming kan ook door zelfbouwers worden getransformeerd 
tot woningen.
Een belangrijk aspect van al deze vormen van zelfbouw is, dat de zelfbouwer maximale zeggenschap 
heeft over het ontwerp van de gehele woning, maar ook over de keuze voor de adviseurs, architect 
en aannemer. Ontwikkelen en bouwen in eigen beheer, maar ook de eis tot eigen bewoning, zijn 
voorwaarden die onlosmakelijk aan zelfbouw verbonden zijn.

De voorgestelde regeling is alleen van toepassing op gemeentelijk bezit.

2. Voorstel aan de raad
Het college stelt de raad voor

1. vanaf heden bij nieuwe verkopen door de gemeente de verkoopvoorwaarden zo in te richten 
dat de aanbetaling van 10% op de koopsom vervalt als er sprake is van een zelfbouwproject, 
en

2. de te betalen reserveringsvergoeding van 3% van de koopsom te verrekenen met de 
koopsom bij notariële overdracht als er sprake is van een zelfbouwproject.

3. Beoogd resultaat
Door de vereiste aanbetaling van 10% (conform algemene verkoopvoorwaarden van de gemeente 
Haarlem) van de koopsom achterwege te laten en de reserveringsvergoeding van 3% af te trekken 
van de aankoopprijs, worden drempels weggehaald voor aspirant zelfbouwers bij aankoop van een 
zelfbouwkavel, kluswoning of transformatiepand bij verkoop door de gemeente Haarlem. Zelfbouw 
wordt op deze manier beter bereikbaar voor alle inkomens zonder eigen vermogen. 4

4. Argumenten
1. Het wegnemen van een financieringsdrempel bevordert zelfbouw.
Bij een overeenkomst tot aankoop van de grond of vastgoedobject wordt pas tot levering van de 
grond en/of het object overgegaan als de omgevingsvergunning onherroepelijk is verleend. De 
notariële levering na afgifte van de omgevingsvergunning biedt de aspirant zelfbouwer(s) de
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mogelijkheid om de financiering van de grond/het object mee te nemen in de hypotheek, zodat 
voorfinanciering voor de aankoop van de grond/het object niet meer nodig is.

2. De gemeente Haarlem wil zelfbouw stimuleren voor alle inkomensgroepen.
In de Woonvisie wordt ingezet op meer zelfbouw, omdat dit aansluit bij het beleid dat is gericht op 
een woning die aansluit op de behoefte van de consument. Maar zelfbouw wordt ook ingezet om in 
Haarlem-Oost en Schalkwijk bij te dragen aan de vitaliteit van die wijken. Door de voorgestelde 
regeling wordt een drempel om zelf te bouwen, voor alle inkomensgroepen, weggenomen.

3. Er zijn al verschillende financiële regelingen voor aspirant kopers/zelfbouwers.
Om een koopwoning bereikbaar te maken voor starters biedt Haarlem een starterslening aan, die 
uitgevoerd wordt door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). Zelfbouw kan ook via deze 
lening gefinancierd worden. Daarnaast is er een subsidieregeling van de Provincie Noord-Holland 
speciaal voor CPO groepen. Deze regeling stopt in 2020, maar er is kans op een doorstart. 
Bouwgroepen die niet meer in aanmerkingen komen voor de regeling van de Provincie, kunnen een 
beroep doen op de stimuleringslening Duurzame stedelijke vernieuwing. Deze lening kan na het 
afsluiten van de hypotheek direct worden afgelost. Deze lening staat tot het plafond is bereikt open 
voor verschillende initiatieven en is verlengd tot en met 2021.

4. Gezien het beperkte aantal beschikbare zelfbouwkavels en kluswoningen in Haarlem, biedt de 
voorgestelde regeling (gecombineerd met de bestaande financieringsregelingen) een passende 
oplossing om zelfbouw toegankelijk te maken voor alle inkomensgroepen.
Haarlem heeft als doelstelling om per jaar kavels voor 20 tot 30 zelfbouwwoningen op te leveren. Dit 
geldt voor de hele gemeente en omvat zowel kavels en kluswoningen die de gemeente zelf op de 
markt brengt, als voor kavels en kluswoningen van corporaties. Deze kavels zijn er voor verschillende 
inkomensgroepen. Naar verwachting zal een relatief kleine groep een extra financieringsregeling 
nodig hebben. Volgens het laatste woonwensenonderzoek 'Wonen in de metropoolregio Amsterdam 
2017' (WiMRA 2017) wil 12% van de ondervraagden in Zuid-Kennemerland/IJmond graag een 
zelfbouwkavel. Van alle verhuisgeneigden in de metropoolregio Amsterdam met een inkomen vanaf 
de EU-grens (€36.165,- tot l,5x modaal (€54.248,-) is 9% zeker geïnteresseerd in zelfbouw. Specifieke 
cijfers voor Haarlem zijn op dit moment nog niet voor handen.
Het invoeren van een nieuwe lening is een relatief zwaar instrument, waar naar verwachting weinig 
gebruik van gemaakt gaat worden. Tot slot is de hypotheekrente al een aantal jaar erg laag, 
waardoor er bij de banken een hoger bedrag geleend kan worden. 5

5. Risico's en kanttekeningen
1. De faciliteit kan alleen ingezet worden bij verkoop van grond in eigendom van de gemeente 
Haarlem.
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De intentieovereenkomst tot koop met voorgestelde faciliteit kan alleen worden ingezet bij verkoop 
van grond (zelfbouwkavels) en vastgoed (panden voor transformatie en kluswoningen) in eigendom 
van de gemeente Haarlem. Voor grond in particulier bezit zal de aspirant koper zelf in overleg 
moeten gaan over de betaling en levering van de grond met de verkopende partij. De gemeente 
streeft ernaar om bij verkoop van eigen grond of vastgoed aan een ontwikkelaar, deze regeling op te 
nemen in een anterieure overeenkomst, als er een wens is voor zelfbouw op die locatie. De 
bestaande financieringsregelingen zijn wel van toepassing op zelfbouwkavels en kluspanden van 
andere verkopende partijen.

2. Het verrekenen van de reserveringsvergoeding met de aankoopprijs van de grond levert iets minder 
opbrengsten op.
Als grond wordt verkocht aan ontwikkelaars, dan wordt de grond gereserveerd tot de 
omgevingsvergunning is verleend. De rente tijdens deze periode wordt gecompenseerd door de 
reserveringsvergoeding. Als deze vergoeding achteraf wordt verrekend met de koopsom bij notariële 
levering, dan wordt de opbrengst voor de gemeente dus iets minder hoog.
Omdat de gemeente niet veel kavels heeft en omdat het rentepercentage heel laag ligt, gaat het niet 
om grote bedragen. Er bestaat een risico, dat als de omgevingsvergunning of financiering niet rond 
komt, de koop niet doorgaat. In dat geval wordt de reserveringsvergoeding niet terugbetaald.

6. Uitvoering
De verkoopvoorwaarden bij een project voor zelfbouw, transformatie van gemeentelijk vastgoed ten 
behoeve van zelfbouw of kluswoning van de gemeente Haarlem worden vormgegeven conform het 
besluit, en de bijbehorende verkoopprocedures van grond en vastgoed worden aangepast aan de 
nieuwe regeling. 7

7. Bijlagen
Bijlage I: Overzicht financieringsfaciliteiten voor zelfbouw.
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Kernboodschap De Verordening op de behandeling van bezwaarschriften wordt gewijzigd.

De wijziging houdt in dat de secretaris geen lid meer is van de adviescommissie. 
Mede in verband hiermee worden (nieuwe) leden voor de commissie voor
bezwaarschriften benoemd.
De vergoedingen van de leden en de voorzitter van de commissie worden in de 
verordening vastgelegd.
Het opleggen van geheimhouding op de cv's van de te benoemen leden.

Behandelvoorstel voor
commissie

De commissie Bestuur wordt verzocht advies te geven aan de raad over het 
voorstel van het college in paragraaf 2 en over de wijze van agendering van het 
raadsstuk in de raadsvergadering.
Het besluit tot geheimhouding van de cv's dient door de raad te worden 
bekrachtigd op grond van artikel 25, derde lid, van de Gemeentewet.

Relevante eerdere
besluiten

De Verordening op de behandeling van bezwaarschriften.

Besluit College d.d. 29 
oktober 2019

1. Het college stelt het voorstel aan de raad vast,
2. Het college legt geheimhouding op op grond van artikel 25, tweede lid, van de 

Gemeentewet aan de leden van de gemeenteraad op de cv's van te 
benoemen leden van de commissie voor bezwaarschriften vanwege 
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer als bedoeld in artikel 10, tweede 
lid, aanhef en onder e, van de Wet openbaarheid van bestuur. De raad dient 
de opgelegde geheimhouding in de eerstvolgende raadsvergadering te 
bekrachtigen.

de secretaris, de burgemeester,
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Besluit Raad

-'•« 21 NOV 2019
(wordt ingevuld door de 
griffie)

De raad der gemeente Haarlem,
Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders.

Besluit:
I.
De volgende wijzigingen vast te stellen van de Verordening op de behandeling van 
bezwaarschriften:
A.
Artikel 1
Aan artikel 1 wordt toegevoegd:
Eenvoudige behandeling: de werkwijze waarbij een bezwaarschrift dat daarvoor 
geschikt is op eenvoudige wijze wordt behandeld, waarbij alleen de secretaris de 
hoorzitting houdt en het advies uitbrengt.
B.
Artikel 5
De instelling van een adviescommissie
1. De bestuursorganen van de gemeente stellen een adviescommissie in die 
adviseert over bezwaarschriften die bij deze bestuursorganen worden ingediend.
2. De adviescommissie is niet bevoegd om te adviseren over bezwaarschriften die 
zijn ingediend tegen besluiten die zijn genoemd in bijlage A van de verordening
C.
Artikel 6 Samenstelling van de adviescommissie
1. De adviescommissie bestaat uit drie leden van de commissie als bedoeld in 
artikel 2.
2. Een lid van de commissie is de voorzitter van de adviescommissie.
3. De secretaris is adviseur van de adviescommissie.
D.
Artikel 7 Vergoeding
1. De leden van de commissie ontvangen per bijgewoonde vergadering een 
vergoeding van € 250,--.
2. De voorzitter van de commissie, of het commissielid dat het (plaatsvervangend) 
voorzitterschap in een vergadering van de commissie vervult, ontvangt per 
bijgewoonde vergadering een vergoeding van € 350,-.
E.
Artikel 12 Informele behandeling 
Lid 3 van artikel 12 wordt lid 4.
Er komt een nieuw lid 3: Indien een oplossing wordt bereikt, worden de gemaakte 
afspraken op schrift gesteld en aan de indiener van het bezwaarschrift ter 
bevestiging toegezonden.
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behandeling van bezwaarschriften die op grond van de Algemene wet bestuursrecht zijn ingediend. 
Een adviescommissie bestaat uit drie leden, twee externe leden en een secretaris-ambtenaar.
Er is aanleiding de samenstelling van de commissie te wijzigen in die zin dat aan de commissie een 
derde extern lid wordt toegevoegd en dat de secretaris-ambtenaar geen lid meer is van de 
commissie maar adviseur. In de raadscommissie Bestuur van 31 mei 2018 heeft de burgemeester 
toegezegd om de commissie te informeren over knelpunten die ontstaan met betrekking tot de rol 
van de secretaris die ook lid is van de commissie en de wijze waarop dit anders georganiseerd kan 
worden.
Het voorstel tot het wijzigen van de Verordening op de behandeling van bezwaarschriften en het 
benoemen van nieuwe leden voor de commissie voor bezwaarschriften heeft reeds op de agenda 
gestaan van het college van 26 maart 2019.
Op 11 april 2019 is het voorstel behandeld door de Commissie bestuur en zijn de commissieleden in 
de gelegenheid gesteld via e-mail aan de burgemeester hun input te geven.
In de vergadering van de commissie Bestuur van 16 mei 2019 is besloten om het voorstel als 
bespreekpunt op de agenda van de raad te zetten van 29 mei 2019. Afgesproken is artikel 1 van de 
verordening uit te breiden met een definitie van de eenvoudige behandeling en artikel 13 van de 
huidige verordening in stand te laten.
In de Commissie Bestuur van 16 mei 2019 is gesproken over de hoogte van de vergoedingen van de 
leden en de voorzitter van de adviescommissie. Besloten is toen om een voorstel te formuleren 
waarbij de legitimiteit hiervan alsmede de onderbouwing van de hoogte van de vergoedingen 
worden geborgd.
In dit voorstel wordt geadviseerd om de hoogte van de vergoeding van de leden en de voorzitter van 
de commissie vast te leggen in de Verordening op de behandeling van bezwaarschriften. Derhalve 
wordt het voorstel opnieuw in de routing gebracht.
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De wijziging van de verordening is mede aanleiding om (nieuwe) leden voor de commissie voor 
bezwaarschriften te benoemen. Bij het voorstel zijn de cv's gevoegd van de te benoemen leden.

2. Voorstel aan de raad
Het college stelt de raad voor:

I. De volgende verordening vast te stellen tot wijziging van de Verordening op de behandeling van 
bezwaarschriften:

A.
Artikel 1:
Aan artikel 1 wordt toegevoegd:
Eenvoudige behandeling: de werkwijze waarbij een bezwaarschrift dat daarvoor geschikt is op 
eenvoudige wijze wordt behandeld, waarbij alleen de secretaris de hoorzitting houdt en het advies 
uitbrengt.

B.
Artikel 5 De instelling van een adviescommissie
1. De bestuursorganen van de gemeente stellen een adviescommissie in die adviseert over 
bezwaarschriften die bij deze bestuursorganen worden ingediend.
2. De adviescommissie is niet bevoegd om te adviseren over bezwaarschriften die zijn ingediend 
tegen besluiten die zijn genoemd in bijlage A van de verordening

C.
Artikel 6 Samenstelling van de adviescommissie
1. De adviescommissie bestaat uit drie leden van de commissie als bedoeld in artikel 2.
2. Een lid van de commissie is de voorzitter van de adviescommissie.
3. De secretaris is adviseur van de adviescommissie.

D.
Artikel 7 Vergoeding
1. De leden van de commissie ontvangen per bijgewoonde vergadering een vergoeding van € 250,--.
2. De voorzitter van de commissie, of het commissielid dat het (plaatsvervangend) voorzitterschap in 
een vergadering van de commissie vervult, ontvangt per bijgewoonde vergadering een vergoeding 
van € 350,--.

E.
Artikel 12 Informele behandeling 
Lid 3 van artikel 12 wordt lid 4.
Er komt een nieuw lid 3: Indien een oplossing wordt bereikt, worden de gemaakte afspraken op 
schrift gesteld en aan de indiener van het bezwaarschrift ter bevestiging toegezonden.
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II. Te benoemen als leden van de commissie voor bezwaarschriften:
1. mevrouw C.C. McArthur-Neering,
2. de heer H.R. Chün,
3. mevrouw LJ.M. Franssen,
4. mevrouw L.M. van Paaschen,
5. de heer Y. Soffner.

3. Beoogd resultaat
Een doelmatige en rechtmatige inzet van de commissie voor de behandeling van bezwaarschriften.

4. Argumenten
A. Toevoegen definitie eenvoudige behandeling
Artikel 13 van de Verordening op de behandeling van bezwaarschriften spreekt van "eenvoudige 
behandeling". Er is behoefte aan een definitie in de verordening, om mogelijke onduidelijkheden 
weg te nemen.

B. De secretaris als adviseur van de commissie
In de huidige samenstelling van de commissie is de secretaris tevens lid van de commissie.
Dat heeft als nadeel dat het gemengde karakter van de commissie (de commissie bestaat nu uit twee 
externe burgerleden en een ambtenaar) aanleiding kan geven tot bedenkingen over de 
onpartijdigheid van de commissie.
Ter toelichting: volgens artikel 2:4 van de Algemene wet bestuursrecht moet het bestuursorgaan 
ertegen waken dat tot het bestuursorgaan behorende of daarvoor werkende personen die een 
persoonlijk belang hebben bij een besluit de besluitvorming beïnvloeden.
De secretaris maakt deel uit van de ambtelijke organisatie van de gemeente en heeft bij de 
behandeling van de bezwaarschriften regelmatig overleg met de behandelend ambtenaar van de 
afdeling die het besluit heeft genomen.
Dit overleg is gericht op de goede voorbereiding van de behandeling van het bezwaar op de 
hoorzitting en de totstandkoming van een zo goed mogelijk besluit op het advies van de commissie. 
Deze betrokkenheid van de secretaris zou bij indieners van bezwaarschriften de indruk kunnen 
wekken dat de secretaris niet onpartijdig is.
Om deze indruk weg te nemen, is het beter dat aan de commissie een derde extern lid wordt 
toegevoegd en dat de secretaris geen lid meer is van de commissie. De secretaris wordt aangewezen 
als adviseur van de commissie. Als adviseur kan hij zijn deskundige inbreng geven.

C. Terugbrengen van het aantal adviescommissies
Bij de vaststelling van de verordening is voorzien in de instelling van 6 adviescommissies. Later is nog 
een zevende commissie toegevoegd ten behoeve van bezwaren tegen besluiten van 
bestuursorganen van de gemeente Zandvoort. De commissies behandelen alle verschillende 
categorieën bezwaarschriften.
Het is niet langer noodzakelijk deze indeling te handhaven.
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Door het opheffen van deze indeling kan efficiënter worden gewerkt omdat dan in principe op iedere 
vergadering alle soorten van bezwaarschriften kunnen worden behandeld.

D. Vergoeding opnemen in verordening
Artikel 96, eerste lid, van de Gemeentewet bepaalt dat commissieleden een bij verordening 
vastgestelde vergoeding krijgen.
Bij Algemene maatregel van Bestuur zijn nadere regels gesteld, te weten in het Rechtspositiebesluit 
decentrale politieke ambtsdragers. In dit besluit is een tabel opgenomen (zie bijlage 4) met 
vergoedingen voor commissieleden voor het bijwonen van vergaderingen. Ingevolge artikel 3.4.2 van 
het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers kan de raad bij verordening bepalen dat 
de vergoeding voor het bijwonen van de vergaderingen van de commissie naar boven afwijkt van de 
vergoeding. Dat kan in de volgende gevallen:

a. Indien een commissielid op grond van zijn bijzondere beroepsmatige deskundigheid op het 
taakgebied van de commissie voor deelneming aan haar werkzaamheden is aangetrokken, en

b. Indien de vergoeding van een commissielid niet geacht kan worden in een redelijke 
verhouding te staan tot de zwaarte van zijn taak en de omvang van de door hem te 
verrichten arbeid.

Ingevolge artikel 25, vierde lid, van de Verordening geldelijke voorzieningen raadsleden, wethouders, 
commissieleden en fracties, kan het college na overleg met de commissie Bestuur voor een lid van 
een commissie een hogere vergoeding vaststellen.
Er is echter een nieuwe Verordening geldelijke voorzieningen raadsleden, wethouders, 
commissieleden en fracties in voorbereiding, waarin het college voorstelt om af te zien van de 
mogelijkheid om de hogere vergoeding in deze verordening te bepalen en dit over te laten aan de 
beoordeling van het specifieke geval en in de specifieke verordening ook de hoogte van de 
vergoeding te bepalen. Daarom wordt nu voorgesteld de hoogte van de vergoeding van de leden en 
de voorzitter van de commissie bezwaarschriften op te nemen in de Verordening op de behandeling 
van bezwaarschriften. Dit is ook een gebruikelijke wijze als we kijken naar hoe andere 
gemeentebesturen de vergoeding voor commissieleden zoals hier bedoeld regelen.

E. Hoogte vergoeding
1. Bijzondere beroepsmatige deskundigheid
De leden van de commissie bezwaarschriften worden geselecteerd op hun juridische kennis en 
ervaring.
In de recente vacature tekst voor leden voor de commissie bezwaarschriften staat het volgende:
"U heeft kennis van en aantoonbare ervaring met minstens twee beleidsvelden waarop de 
bezwaarschriften betrekking hebben. U heeft affiniteit met de afweging van belangen tussen het 
bestuur en de burger, en heeft een goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen. U beschikt over 
minimaal een afgeronde HBO opleiding en hebt kennis van de Algemene wet bestuursrecht. Naast 
goede schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden beschikt u ook over empathisch 
vermogen en bent u in staat om complexe juridische zaken op doortastende wijze af te handelen. U 
kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken."
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Van een voorzitter worden extra vaardigheden/competenties verlangd, voor wat betreft het leiden 
van de hoorzitting.

2. Zwaarte van de taak
De commissie bezwaarschriften adviseert over bezwaarschriften die op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht bij de bestuursorganen worden ingediend. Het horen van bezwaarden is daarbij een 
belangrijk element. Nadat de hoorzitting heeft plaatsgevonden, brengt de adviescommissie haar 
advies uit. Het bestuursorgaan neemt een besluit op bezwaar naar aanleiding van dit advies, waarbij 
het primaire besluit wordt heroverwogen.
Om de kwaliteit van de adviezen te waarborgen en kennis van buitenaf in de organisatie te brengen 
zijn ervaren juristen aangetrokken.
3. Omvang van de te verrichten arbeid
De werkzaamheden van de leden en de voorzitter omvatten het bijwonen van de hoorzittingen, de 
voorbereiding van de hoorzittingen en het accorderen van de door de secretaris van de commissie 
opgestelde conceptadviezen. Voor een vergadering staat standaard vier uur gepland. Voor de 
voorbereiding kan worden gedacht aan gemiddeld één uur per zaak. Daarnaast neemt de voorzitter 
deel aan het samenstellen van het jaarverslag en heeft een rol bij bijeenkomsten voor de 
commissieleden.

In Haarlem worden maximaal tien zaken per vergadering gepland. Indien er meerdere 
bezwaarschriften gericht tegen één besluit zijn ingediend, worden deze ter zitting gezamenlijk 
behandeld en geteld als één zaak.
In 2018 zijn er gemiddeld zeven zaken per vergadering behandeld. In bijlage 6 een overzicht van het 
aantal behandelde zaken per vergadering.
Door het opheffen van de indeling in adviescommissie kan efficiënter worden gewerkt omdat dan op 
iedere vergadering alle soorten bezwaarschriften kunnen worden behandeld. Hierdoor kan het 
gemiddeld aantal behandelde bezwaarschriften per vergadering omhoog.

4. Vergelijkend onderzoek
Er is een onderzoek gedaan naar de vergoedingen bij andere gemeenten, zie bijlage 5. Indien we de 
vergoeding afzetten tegen het aantal behandelde zaken is de vergoeding die de gemeente Haarlem 
verstrekt lager dan bij andere gemeenten. In Haarlem bedraagt de vergoeding voor de voorzitter 
(uitgaande van het maximaal aantal zaken per zitting) € 35,-- per zaak, ten opzichte van gemiddeld 
€ 52,- per zaak bij de andere gemeenten. In Haarlem bedraagt de vergoeding voor een lid (uitgaande 
van het maximaal aantal zaken per zitting) € 25 per zaak, ten opzichte van gemiddeld € 43,- per zaak 
bij de andere gemeenten. Zelfs wanneer we uitgaan van het gemiddeld aantal zaken (7) per zitting in 
Haarlem en het maximaal aantal zaken bij andere gemeenten, dan ligt de vergoeding lager. 5

5. Rechtszekerheids- en vertrouwensbeginsel
Op grond van artikel 4 van de Verordening op de behandeling van bezwaarschriften worden de leden 
van de commissie benoemd voor een periode van vier jaar. Zij kunnen worden herbenoemd.
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De raad heeft in haar vergadering van 31 januari 2019 besloten om de zittende commissieleden te 
herbenoemen. In de mededeling van de benoeming staat: "De voorzitter van een Adviescommissie 
voor bezwaarschriften ontvangt een vergoeding van € 350,-per vergadering, een lid van een 
commissie ontvangt een vergoeding van €250,-per vergadering."
In de vacature tekst van de nog te benoemen commissieleden staat: "De vergoeding bedraagt €350,- 
bruto voor de voorzitter van de commissie en € 250,- bruto per vergadering voor een lid.”
Het is dan ook niet mogelijk om nu zonder overleg de vergoedingen voor de zittende commissieleden 
te versoberen. Op grond van artikel 4 van de Verordening op de behandeling van bezwaarschriften, 
worden leden van de commissie benoemd voor een periode van 4 jaar.

F. Aanpassen artikel 12 Informele behandeling
Om te voorkomen dat een bezwaarde ondoordacht afstand doet van zijn rechten, worden de 
mondelingen afspraken schriftelijk vastgelegd.

G. Benoeming van (nieuwe) leden
Sinds de commissie in februari 2015 met haar werkzaamheden is gestart, heeft een aantal externe 
leden om uiteenlopende redenen hun werkzaamheden moeten beëindigen. Tevens is er behoefte 
om het aantal externe leden van de commissies uit te breiden vanwege de toevoeging van een derde 
extern lid aan de commissie.
Daarom is een advertentie geplaatst voor leden van de commissie voor bezwaarschriften. Er zijn veel 
sollicitaties ontvangen. De selectiecommissie, bestaande uit mevrouw mr. R. Hermans, mevrouw mr. 
L Opdam en de heer mr. W. Baars, hebben met tien personen gesprekken gevoerd. Daarna zijn vier 
kandidaten geselecteerd.
De kandidaten hebben verschillende achtergronden en hebben werkervaring opgedaan bij de 
overheid, de rechterlijke macht en de Nationale ombudsman.
Naar de mening van de selectiecommissie zullen deze kandidaten een waardevolle bijdrage kunnen 
leveren aan de behandeling van bezwaarschriften.
De te benoemen leden van de commissie hebben een integriteitsverklaring getekend en zijn in het 
bezit van een verklaring omtrent het gedrag.
Op grond van artikel 31 van de Gemeentewet is de stemming over personen voor het doen van 
benoemingen geheim.

H. Geheimhouding van de cv's van te benoemen leden van de commissie
De geheimhouding betreft de cv's van te benoemen leden van de commissie voor bezwaarschriften. 
Geheimhouding wordt opgelegd door het college aan de raad op grond van artikel 25, tweede lid, 
van de Gemeentewet. De gemeenteraad dient het besluit tot geheimhouding te bekrachtigen op 
grond van artikel 25, derde lid, van de Gemeentewet.
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5. Risico's en kanttekeningen
Financieel
Bij het raadsbesluit van 11 september 2014 zijn 6 adviescommissie ingesteld. Uitgaande van een 
vergaderfrequentie van één vergadering per maand komt dit op 72 vergaderingen per jaar. De 
financiële gevolgen van het besluit kunnen worden geraamd op een bedrag van € 18.000,--.
Deze kosten komen ten laste van de algemene middelen, afdeling Juridische Zaken, en worden 
meegenomen in de eerstvolgende kadernota.

Toekomst
Uit het overzicht van de vergoedingen per gemeente (bijlage 5) blijkt dat er gemiddeld vier zaken per 
zitting worden behandeld. De vergoeding van een commissielid bedraagt gemiddeld € 158,-- en voor 
een voorzitter € 204,-. Gelet op de rechtspositionele verplichtingen zal in een volgende 
benoemingsperiode worden gestreefd naar een lager aantal zaken per zitting, tegen een lagere 
vergoeding.

6. Uitvoering
Na vaststelling wordt de wijzigingsverordening bekendgemaakt en worden de wijzigingen in de 
bestaande verordening opgenomen. Daarna wordt de tekst van de nieuwe verordening gepubliceerd 
op www.overheid.nl.

Met dit voorstel wordt uitvoering gegeven aan de volgende bestuurlijke agenda zaken (baz):

• knelpunten rol secretaris & hoe dit anders georganiseerd kan worden 2018/278805. Aan andere 
toezeggingen die in deze vergadering aan de commissie Bestuur zijn gedaan, is inmiddels 
uitvoering gegeven. Dit betreft:

o het ter inzage leggen van de stukken (baz 2018/278708),

o dat partijen beschikken over dezelfde stukken (baz 2018/278731),

o de werkwijze van de commissie bij ongegronde bezwaren (baz 2018/278851),

o een onderzoek naar het doorvoeren van verbeteringen waardoor de voorkeurstermijn 
standaard is en minder vaak de verlengingstermijn moet worden ingezet (baz 
2018/278770),

• afstemming vergoeding van de leden van de commissie (baz 2019/418641)
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7. Bijlagen
1. De Verordening op de behandeling van bezwaarschriften 2018
2. Was-wordt lijst
3. De cv's van de te benoemen personen (geheim)
4. Tabel uit het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdrager inzake de vergoeding voor 

het bijwonen van de vergaderingen;
5. Tabel overzicht vergoeding commissie bezwaarschriften andere gemeenten;
6. Tabel overzicht aantal zaken per vergadering 2018.
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Gemeente
Haarlem

Raadsstuk

Onderwerp
Verordening rechtspositie raads- en commissieleden Haarlem 2019
Nummer 2019/914654
Portefeuillehouder Presidium
Programma/beleidsveld Bestuur
Afdeling Griffie
Auteur J. Spier
Telefoonnummer 023 5113034
Email jspier@haarlem.nl
Kernboodschap Vanaf 1 januari 2019 is er een nieuw Rechtspositiebesluit decentrale ambtsdragers 

en een nieuwe Rechtspositieregeling decentrale politieke ambtsdragers van 
kracht. De eigen regelingen dienen hierop te worden aangepast.

Behandelvoorstel voor
commissie

De commissie Bestuur wordt verzocht te adviseren op het voorstel van het 
presidium en over de wijze van agendering van het voorgestelde besluit in de 
raad.

Relevante eerdere
besluiten

Verordening geldelijke voorzieningen raadsleden, wethouders, commissieleden en 
fracties 2018

Besluit Raad
d.d. ...24 NOV 2018
(wordt ingevuld door de 
griffie)

De raad dergemi

Gelezen het voor

Besluit:
1. Tot het v 

geldelijki 
fracties.

2. Tot het v
commiss

de griffier,

eente Haarlem,

stel van het presidium,

aststellen van de Verordening tot wijziging van de verordening 
ï voorzieningen raadsleden, wethouders, commissieleden en

aststellen van de Verordening rechtspositie raads- en 
ieleden Haarlem 2019;

c*e voorzitter« _____”

1. Inleiding
Vanaf 1 januari van dit jaar is er een nieuw (landelijk) Recljtipdsitiebesluit decentrale politieke 
ambtsdragers en een Rechtspositieregeling decentrale^erfitieke ambtsdragers (o.a. burgemeesters, 

wethouders, raadsleden en commissieleden) van kracht. In deze regelgeving zijn de 
rechtspositieregels van alle voorzitters, dagelijks bestuurders en volksvertegenwoordigers van 
gemeenten, provincies en waterschappen, in één besluit en één regeling samengevoegd. Dit is het 
sluitstuk van een meerjarig harmonisatietraject, waarbij de vroegere zeven rechtspositiebesluiten en
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onderliggende regelingen met betrekking tot politieke ambtsdragers zijn gemoderniseerd en waar 
mogelijk geharmoniseerd. De (wijzigingen en) toepassing van arbeidsvoorwaarden in het 
rechtspositiebesluit en rechtspositieregeling zijn per 1 januari 2019 direct van toepassing op de 
lokale politieke ambtsdragers in alle gemeenten. De landelijke regels overrulen namelijk in juridische 
zin de lokale regels. In Haarlem kent men het zgn. schaduwraadslid dat (als plaatsvervanger van een 
raadslid) zitting kan nemen in de commissies (ex art 82 Gemeentewet). In die hoedanigheid wordt 
een schaduwraadslid geacht een commissielid te zijn in de zin van de Gemeentewet en het daarop 
gebaseerde rechtspositiebesluit. De huidige Verordening geldelijke voorzieningen raadsleden, 
wethouders, commissieleden en fracties" dient op die onderdelen die nu anders geregeld (kunnen) 
worden te worden aangepast. Veel van de bepalingen uit deze verordening zijn in het 
Rechtspositiebesluit en de Rechtspositieregeling geregeld waardoor deze op lokaal niveau niet meer 
hoeft te worden opgenomen. Waar het nadere regels betreft ten aanzien van de rechtspositie van 
raads- en commissieleden is de gemeenteraad bevoegd. In het nieuwe rechtspositiebesluit is bepaald 
dat het college de bevoegdheid heeft om, ter uitwerking van dat besluit, nadere regels te stellen voor 
burgemeester en wethouders. De keuzes die het rechtspositiebesluit overlaat om te maken op lokaal 
niveau kunnen worden vastgesteld in lokale regelingen. De bestaande regelingen voor raadsfracties 
(nu onderdeel van de Verordening geldelijke voorzieningen) kunnen gehandhaafd blijven. De 
Verordening geldelijke voorzieningen raadsleden, wethouders, commissieleden en fracties krijgt wel 
een andere citeertitel, namelijk Verordening geldelijke voorzieningen gemeenteraadsfracties. Uit de 
huidige Verordening geldelijke voorzieningen komen die artikelen te vervallen die voorzieningen 
regelen voor raadsleden, wethouders en commissieleden.

2. Voorstel aan de raad
Het presidium stelt de raad voor te besluiten:

1. Tot het vaststellen van de Verordening tot wijziging van de verordening geldelijke 
voorzieningen raadsleden, wethouders, commissieleden en fracties.

2. Tot het vaststellen van de Verordening rechtspositie raads- en commissieleden Haarlem 
2019;

3. Beoogd resultaat
Een nieuwe verordening op te stellen die de rechtspositie regelt van raads- en commissieleden.
De bestaande regelingen voor gemeenteraadsfracties te handhaven in de Verordening geldelijke 
voorzieningen. 4

4. Argumenten
De regels betr. de rechtspositie van decentrale politieke ambtsdragers laten lokale regelruimte bij 
gemeentelijke verordening over onderstaande onderwerpen. Als resultaat van een consultatie van
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het Seniorenconvent d.d. 7 oktober 2019 stelt het presidium de raad voor de volgende voorzieningen 
te regelen in de eigen verordening.

Voorstel presidium
Een deel van de raadswedde aan te merken als 
presentiegeld.

Niet doen

Vaststellen hoogte van de verplichte toelage 
voor leden van een onderzoekscommissie als
bedoeld in artikel 155a, derde lid
Gemeentewet.

Regelen in aparte verordening

Een toelage voor leden van een door de 
gemeenteraad aan te wijzen bijzondere
commissie.

Regelen in aparte verordening

Verhoging vergoeding commissieleden (niet- 
raadsleden) voor het bijwonen van 
commissievergaderingen i.v.m. bijzondere 
deskundigheid of zwaarte taak.

Regelen in aparte verordening

Een vergoeding voor reis- en verblijfskosten 
voor dienstreizen buiten de gemeentegrenzen 
aan raads- en commissieleden.

Doen

Het verstrekken van een bedrag aan raadsleden 
ten behoeve van een verzekering bij 
arbeidsongeschiktheid, ouderdom en 
overlijden.

Doen

Vergoeding van kosten voor loopbaanoriëntatie 
of arbeidsmobiliteit bevorderende activiteiten
aan een raadslid.

Niet doen

De voorgestelde keuzes bij deze onderwerpen zijn in de voorliggende concept- verordening verwerkt.

5. Risico's en kanttekeningen
Afhankelijk van de keuzes die de gemeenteraad maakt voor wat betreft de lokale regelruimte die het 
rechtspositiebesluit biedt is er extra budget benodigd. Deels zou dat structureel budget betreffen 
(verstrekken bedrag aan raadsleden t.b.v. een verzekering), deels incidenteel budget, afhankelijk van 
activiteiten (vergoeding bijzondere commissies, reis- en verblijfkosten buiten de gemeentegrenzen). 
Voor deze tot op heden onvoorziene kosten voor 2020 zal via de berap 2020 het benodigde budget 
worden voorgesteld. Er is een bedrag van ca. € 90.000 ingeschat. 6

6. Bijlagen
1. Verordening rechtspositie raads- en commissieleden Haarlem 2019
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2. Versie met overzicht keuzes voor de gemeenteraad.
3. Verordening tot wijziging van de Verordening geldelijke voorzieningen raadsleden, 

wethouders, commissieleden en fracties 2018
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Gemeente
Haarlem

Raadsstuk

Onderwerp
Beslissing op bezwaar van de heer R.E. Mooijekind inzake het afwijzen van een verzoek tot opheffing van 
geheimhouding

Nummer 2019/708597
Portefeuillehouder Wienen, J.
Programma/beleidsveld 6.2 Gemeentelijk bestuur
Afdeling JZ
Auteur Kapel, M.E.
Telefoonnummer 023-5115612
Email mkapel@haarlem.nl
Kernboodschap Het nemen van een besluit op een bezwaarschrift dat op grond van de Algemene 

wet bestuursrecht is ingediend.
Behandelvoorstel voor
commissie

De commissie Beheer wordt verzocht advies te geven aan de raad over het 
voorstel van het college in paragraaf 2 en over de wijze van agendering van het 
raadstuk in de raadsvergadering.

Relevante eerdere
besluiten

• Het besluit van het college van 18 december 2018, inhoudende het opleggen 
van geheimhouding;

• Het besluit van de raad van 31 januari 2019, inhoudende het bekrachtigen van 
geheimhouding;

• Het besluit van de raad van 18 april 2019, inhoudende het weigeren van een 
verzoek om opheffing van geheimhouding.

Besluit College 
d.d. 29 oktober 2019

1. het college stelt het voorstel aan de raad vast.

de secretaris, de burgemeester,
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De raad der gemeente Haarlem,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders,

besluit naar aanleiding van de ingebrachte bezwaren van de heer R.E. Mooijekind 
het bestreden besluit in stand te laten, overeenkomstig het advies van de 
commissie bezwaarschriften.

1. Inleiding
Op 31 januari 2019 
geheimhouding op 
Floraplein bekrachtigd.
Met een brief van 6 februari 2019 heeft bezwaarde het college met een beroep op de Wob verzocht 
om alle informatie vastgelegd in documenten die een relatie heeft met de verkoopprijzen en 
inkoopprijzen van nieuwe en oude klinkers c.q. straatstenen betrokken bij de herbestrating van de 
omgeving Florapark openbaar te maken.
Indien een Wob-verzoek ziet op documenten waarop geheimhouding rust, moet dit verzoek volgens 
de Afdeling (ECLI:NL:RVS:2016:3140) tevens worden opgevat als een verzoek tot het opheffen van de 
geheimhouding. De Afdeling stelt dat een indiener van een Wob-verzoek tevens is aan te merken als 
belanghebbende bij het verzoek tot het opheffen van de geheimhouding.
Op 18 april 2019 heeft de raad besloten het verzoek tot opheffing van de geheimhouding op de twee 
betreffende documenten niet in te willigen.
Gericht tegen dit besluit heeft bezwaarde op 23 mei 2019 onderhavig bezwaarschrift ingediend 
Op 18 augustus 2019 heeft de commissie bezwaarschriften de raad geadviseerd om het bestreden 
besluit in stand te laten.

2. Voorstel aan de raad
Het college stelt de raad voor:

naar aanleiding van de ingebrachte bezwaren van de heer R.E. Mooijekind het bestreden besluit in 
stand te laten, overeenkomstig het advies van de commissie bezwaarschriften. 3

3. Beoogd resultaat
Het betreft een heroverweging van een door de raad genomen besluit naar aanleiding van een 
bezwaarschrift.

de griffier, de voorzitter,

17
heeft de raad de op 18 december 2018 door hét college opgelegde 
de antwoorden technische vragen FUrftVoor Haarlem over straatstenen aan het

Besluit Raad

d d... . . 2 1 NOV 2019
(wordt ingevuld door de 
griffie)
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4. Argumenten
Geheimhouding is opgelegd op grond van artikel 25; tweede lid van de Gemeentewet. Er moet een 
grond bestaan voor het opleggen van een geheimhoudingsplicht. Gronden daarvoor zijn te vinden in 
artikel 10 van de Wob.
De raad heeft de geheimhouding bekrachtigd, vanwege de bescherming van de economische of 
financiële belangen van de gemeente en het voorkomen van onevenredige bevoordeling of 
benadeling van bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel van 
derden, als bedoeld in artikel 10, tweede lid, aanhef en onder b en g van de Wet openbaarheid van 
bestuur.

1. Openbaarmaking van de financiële gegevens leidt tot onevenredige benadeling van Heijmans.
Deze benadeling bestaat enerzijds uit het in de toekomst onder druk komen te staan en 
verslechteren van de onderhandelingspositie van Heijmans en anderzijds een mogelijke negatieve 
impact op de concurrentiepositie van Heijmans. Uit de informatie omtrent de verkoop- en 
inkoopprijzen en de totstandkoming van de prijzen welke inzicht geven in de kosten waartegen 
Heijmans haar werkzaamheden kan uitvoeren, kunnen wetenswaardigheden worden afgeleid met 
betrekking tot de financiële bedrijfsvoering van Heijmans. Door het openbaar maken van deze 
informatie wordt Heijmans niet enkel geschaad in haar concurrentiegevoelige belangen bij nog 
komende aanbestedingen, maar bijvoorbeeld ook in haar belangen bij de verdere verkoop van de 
ingekochte materialen.
Ondernemingen moeten erop kunnen vertrouwen dat bedrijfsvertrouwelijke of anderszins 
concurrentiegevoelige informatie vertrouwelijk blijft. Het belang bij het voorkomen van 
onevenredige nadeel weegt het college dan ook zwaarder dan het algemeen belang van 
openbaarmaking. 2

2. Bescherming van de economische en financiële belangen van de gemeente
Bij openbaarmaking van financiële gegevens wordt ook inzichtelijk tegen welke prijs de betreffende 
opdracht is verstrekt. Het belang van de gemeente weegt zwaarder dan het algemeen belang van 
openbaarheid aangezien de genoemde belangen van de gemeente worden geschaad als bekend 
wordt welke prijs de gemeente bereid is te betalen voor werkzaamheden van een dergelijk project. 
Het belang van openbaarmaking van dergelijke financiële gegevens weegt niet op tegen het 
financiële en economische belang van de gemeente. Daarnaast zou door openbaarmaking van de 
financiële gegevens de onderhandelingspositie, bij bijvoorbeeld aanbestedingen van vergelijkbare 
opdrachten, in de toekomst onder druk komen te staan en verslechteren. Inzicht in de financiële 
gegevens leidt er toe dat potentiële opdrachtnemers exact zullen weten onder welke 
omstandigheden de gemeente bereid is een dergelijke overeenkomst/opdracht aan te gaan. 
Daarnaast zou openbaarmaking derden in staat kunnen stellen in toekomstige gevallen hun 
onderhandelingspositie op deze informatie af te stemmen.
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5. Risico's en kanttekeningen
Tegen de beslissing op bezwaar staat beroep open.

6. Uitvoering
Bezwaarde krijgt de beslissing op bezwaar toegezonden.

7. Bijlagen
1. Advies commissie bezwaarschriften
2. Bezwaarschrift
3. Primaire besluit
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Raadsstuk*
*

Gemeente
Haarlem

Onderwerp
Vaststelling Afvalstoffenverordening Haarlem 2019 en Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Haarlem
2019

Nummer 2019/355496
Portefeuillehouder Berkhout, R.A.H.
Programma/beleidsveld 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit
Afdeling BBOR
Auteur Westerhoven, M. van
Telefoonnummer 023-5113106
Email mvanwesterhoven@haarlem.nl
Kernboodschap De Afvalstoffenverordening Haarlem 2017 en het bijbehorende Uitvoeringsbesluit 

2017 dienen te worden herzien. De verwoording in de Afvalstoffenverordening 
moet volledig in lijn worden gebracht met die van de model VNG verordening om 
daarmee te voldoen aan de eisen voor juridisch taalgebruik in regelingen. In het 
Uitvoeringsbesluit moet de aanwijzing van inzamelmiddelen worden aangepast en 
moeten de eerder vastgestelde aanwijzing van Werkbedrijf Haarlem B.V. als 
inzamelaar van huisraad en de gewenningsperiode voor duocontainers worden

opgenomen.

Het vaststellen van de Afvalstoffenverordening is een bevoegdheid van de raad en 
het college van burgemeester en wethouders zijn bevoegd tot het vaststellen van 
het Uitvoeringsbesluit. Aangezien beide documenten aan elkaar zijn gelieerd, 
worden ze gezamenlijk ter vaststelling aangeboden.

Behandelvoorstel voor
commissie

De commissie Beheer wordt verzocht advies te geven aan de raad over het 
voorstel van het college in paragraaf 2 en over de wijze van agendering van het 
raadsstuk in de raadsvergadering.

Relevante eerdere
besluiten

Vaststelling Afvalstoffenverordening en Uitvoeringsbesluit 2017 
(2017/194528) in de raadsvergadering van 20 juli 2017.

Instemmen met 6 maanden gewenningsperiode voor de duocontainer 
(2017/392247). Collegebesluit van 12 september 2017.

Eerste Wijzigingsverordening Afvalstoffenverordening Haarlem 2017 in de 
raadsvergadering van 21 december 2017 (2017/511302).

Aanwijzen Werkbedrijf Haarlem B.V. als inzamelaar van huisraad en 
wijziging Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Haarlem 2017, 
Collegebesluit van 22 mei 2018 (2017/599553).
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Besluit College
d.d. 10 september 2019

1. Het college stelt het voorstel aan de raad vast.

2. Het college besluit voorts:

1. Het Uitvoeringsbesluit 2019 behorende bij de Afvalstoffenverordening 
Haarlem 2019 vast te stellen, onder voorbehoud van het vaststellen van 
de Afvalstoffenverordening door de raad.

2. Het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2017 in te trekken.

de secretaris, de burgemeester,

Besluit Raad
d.d........ 2 1 NOV 2019
(wordt ingevuld door de 
griffie)

De raad der gemeente Haarlem,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders,

Besluit:

1. De Afvalstoffenverordening Haarlem 2019 vast te stellen.
2. De Afvalstoffenverordening Haarlem 2017 in te trekken.

de griffier, j\ __ de voorzitter.

r
1. inleiding /X
De Wet milieubeheer (hierna: Wm) stelt gemegmen verplicht een afvalstoffenverordening te 
hebben. In de verordening en het hieraan gekoppelde uitvoeringsbesluit zijn de gemeentelijke regels 
vastgelegd met betrekking tot de huishoudelijke afvalinzameling. De afvalstoffenverordening 
beschrijft de uitgangspunten van het afvalbeheer in de gemeente Haarlem. Het uitvoeringsbesluit 
beschrijft vervolgens de specifieke afspraken met betrekking tot de uitvoering. Afvalbeleid en 
uitvoering zijn voortdurend in ontwikkeling, waardoor de uitwerkingsregels regelmatig een 
herziening nodig hebben. De Afvalstoffenverordening Haarlem en het bijbehorende 
Uitvoeringsbesluit dateren uit 2017 en zijn om verschillende redenen aan herziening toe.

Een nieuwe, actuele Afvalstoffenverordening is nodig omdat op een aantal plaatsen het woord direct 
tot de burger wordt gericht, wat niet conform de juridische vereisten en de model verordening van
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de VNG is. Vanwege de vele kleine wijzigingen is het voorstel de gehele Afvalstoffenverordening te 

vervangen.
Apart wordt in het vierde kwartaal van 2019 via een wijzigingsverordening een artikel opgenomen 
om de maatregelen in het kader van preventie van reclamedrukwerk (invoering ja-ja sticker) 
mogelijk te maken.

De implementatie van het Strategisch Plan Afvalscheiding (SPA) maakt herziening van het 
Uitvoeringsbesluit noodzakelijk, met name wat betreft het benoemen van de typen huishoudens 
voor het aanwijzen van inzamelmiddelen. Voor de gewenningsperiode voor de duocontainers was in 
2017 een Collegebesluit genomen. Ook is in 2018 in een Collegebesluit Werkbedrijf Haarlem B.V. 
aangewezen als inzamelaar van huisraad. Beide besluiten zijn nu ook in het Uitvoeringsbesluit 

opgenomen.

2. Voorstel aan de raad
Het college stelt de raad voor:

1. de Afvalstoffenverordening Haarlem 2019 vast te stellen.
2. de Afvalstoffenverordening 2017 in te trekken.

3. Beoogd resultaat
Aanpassing van het uitvoeringsbesluit brengt deze in lijn met het nieuwe inzamelsysteem in Haarlem, 
implementatie van het vastgesteld beleid in de vorm van het Strategisch Plan Afvalscheiding (SPA). 
Het gaat daarbij met name om de duocontainers voor oud papier en karton en PBD (plastic-blik- 
drankpakken).

Met een nieuwe, actuele afvalstoffenverordening wordt juridisch juiste bewoording bereikt.

4. Argumenten
1.1. Een actuele afvalstoffenverordening is verplicht
De afvalstoffenverordening geeft uitvoering aan de betreffende bepalingen van de Wet milieubeheer 
(Wm) waarmee het kader is gesteld voor het beheer van huishoudelijke en andere afvalstoffen. Op 
grond van artikel 10.23 Wm zijn gemeenten verplicht een afvalstoffenverordening vast te stellen en 
actueel te houden in het belang van de bescherming van het milieu.

1.2. De nieuwe afvalstoffenverordening is opgesteld volgens de modelverordening van de VNG
Na vaststelling van Afvalstoffenverordening 2017 (Raadsbesluit 20 juli 2017) bleek dat op een aantal 
plaatsen bewoordingen zijn gebruikt die niet in lijn liggen met de bewoordingen in de standaard 
afvalstoffenverordening van de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) en daarmee niet 
voldoen aan de eisen voor juridisch taalgebruik in gemeentelijke regelingen. Het gaat met name het 
onjuiste gebruik van de gebiedende wijs, waarbij de verordening zich direct richt tot de burgers met 
bewoordingen als "u dient". Daar waar dit zich voordoet, is dit veranderd in "het is verplicht om", in
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"het is verboden om" en in de Idende vorm ("moet worden"). Door wijzigingen in de indeling en de 
vele kleine inhoudelijke aanpassingen is het vaststellen van een nieuwe verordening nodig en kan 
niet worden volstaan met het vaststellen van een gewijzigde verordening.

1.3. De nieuwe verordening sluit aan op het gewenst beleid voor de preventie van zwerfafval 
De regeling met betrekking tot zwerfafval (art. 16) is afgestemd op het Activiteitenbesluit 
milieubeheer. In lid 2 staat de 25 meter regel verwoord, waarbij drijvers van inrichtingen wordt 
opgedragen binnen een straal van 25 meter van de inrichting zwerfafval zo vaak als nodig te 
verwijderen. In de Afvalstoffenverordening 2017 is hieraan toegevoegd dat het afval "kennelijk uit de 
inrichting afkomstig is of voor de inrichting is bestemd". Dit zou ertoe kunne leiden dat ondernemers 
alleen hun eigen afval verwijderen en niet al het afval binnen die straal opvegen. In de 
Afvalstoffenverordening 2019 is deze toevoeging over herkomst weggelaten. Zodoende dienen 
ondernemers al het afval binnen genoemde straal vanaf hun inrichting te verwijderen, ongeacht 
welke herkomst het heeft. Hiermee kunnen ondernemers doelmatig worden aangesproken op het 
schoonhouden van hun directe omgeving.

1.4. Het Uitvoeringsbesluit is geherstructureerd en aangepast aan de huidige inzamelpraktijk
Het Uitvoeringsbesluit omvat specifieke regels, zoals de ledigingsfrequentie en wijze van inzamelen. 
Deze informatie veroudert snel, bijvoorbeeld wanneer overgegaan wordt naar een nieuwe manier 
van inzamelen. Met name de invoering sinds medio 2017 van de duocontainer voor papier en karton 
en PBD maakt aanpassing van het Uitvoeringsbesluit nodig.

Uitvoerende zaken zijn gedelegeerd aan het college. Dit maakt het snel inspelen op maatschappelijke 
ontwikkelingen mogelijk. Aangezien het uitvoeringsbesluit aangepast dient te worden om aan te 
blijven sluiten bij de nieuwe verordening, is ook van de gelegenheid gebruik gemaakt verouderde 
informatie te vernieuwen. Belangrijkste wijzigingen in het Uitvoeringsbesluit zijn:

Voor de juiste aanwijzing van inzamelmiddelen blijkt het onderscheid in laagbouw en 
hoogbouw niet zinvol te zijn. In het Uitvoeringsbesluit 2019 is een nieuwe tweedeling 
benoemd die naadloos aansluit bij het inzamelsysteem met of zonder duocontainers: 
rolcontainer-geschikte woningen en niet rolcontainer-geschikte woningen. Een rolcontainer- 
geschikte woning is een perceel met voortuin en/of achtertuin met achterom en daardoor 
voor de gebruiker van dat perceel geschikt om met een individueel inzamelmiddel 
grondstofstromen, zoals GFT-afval en papier en karton en PBD, aan te bieden. In de meeste 
gevallen zal het gaan om laagbouw, maar het kan bijvoorbeeld ook om hoogbouwpercelen 
op de begane grond gaan. Niet rolcontainer-geschikte woningen zijn in de meeste gevallen 
hoogbouw- en bovenwoningen, maar het kan ook gaan om laagbouwwoningen zonder 
voortuin en zonder achtertuin met achterom.
Aan 8.3 zijn een paar regelingen toegevoegd om inzameling met duocontainers goed te laten 
verlopen.
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Het Collegebesluit van 12 september 2017 waarbij een gewenningsperiode de duocontainer 
van 6 maanden is vastgesteld, is nu ook in het Uitvoeringsbesluit 2019 opgenomen.
De hoofdtekst is beperkt tot het wezenlijke, details zijn naar de toelichting verplaatst; 
bijvoorbeeld de omschrijvingen in detail van categorieën huishoudelijke afvalstoffen in 
artikel 3.

1.5. Financiën
Er zijn geen financiële consequenties verbonden aan de vaststelling van de Afvalstoffenverordening
Haarlem 2019 en het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Haarlem 2019.

5. Risico's en kanttekeningen
Niet van toepassing

6. Uitvoering
Het college van burgemeester en wethouders besluit:

1. het Uitvoeringsbesluit behorende bij de Afvalstoffenverordening Haarlem 2019 vast te 
stellen, onder voorbehoud van het vaststellen van de Afvalstoffenverordening door de raad.

2. kennis te nemen van de Afvalstoffenverordening Haarlem 2019.

Met het vaststellen van de Afvalstoffenverordening Haarlem 2019 zal het bijhorende 
Uitvoeringsbesluit Haarlem 2019 in werking treden.

De gemeente maakt de verordening bekend via een gemeenschappelijke voorziening voor officiële 
publicaties op de website www.officielebekendmakingen.nl. Het raadsbesluit wordt verder ook 
bekendgemaakt op de gemeentelijke website en op de gemeentelijke informatiepagina. 7

7. Bijlagen
1. Afvalstoffenverordening Haarlem 2019
2. Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Haarlem 2019
3. Lijst met aangebrachte wijzigingen (was-wordt lijst) Afvalstoffenverordening
4. Lijst met aangebrachte wijzigingen (was-wordt lijst) Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening
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Raadsstuk*
*

Gemeente
Haarlem

Onderwerp
Vaststellen Verordening tot wijziging van de Afvalstoffenverordening Haarlem 2019

Nummer 2019/816209
Portefeuillehouder Berkhout, R.A.H.
Programma/beleidsveld 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit
Afdeling BBOR
Auteur Westerhoven, M. van
Telefoonnummer 023-5113106
Email mvanwesterhoven@haarlem.nl
Kernboodschap Met een motie die op 15 februari 2018 door de raad is aangenomen, heeft de 

gemeente besloten de ja-ja sticker in Haarlem in te voeren. Om de invoering per 1 
januari 2020 van deze maatregel ter preventie van reclamedrukwerk de wettelijke 
basis te geven, moet een artikel over ongeadresseerd reclamedrukwerk aan de 
afvalstoffenverordening worden toegevoegd. In de door de raad vast te stellen 
wijzigingsverordening (bijlage 1) staat de nieuwe regelgeving omtrent de invoering 
van de ja-ja sticker beschreven in het artikel "Ongeadresseerd reclamedrukwerk" 
en wordt die toegelicht. Deze nieuwe regelgeving is de grondslag voor de 
gemeente Haarlem om te kunnen handhaven op ongewenste bezorging van 
reclamedrukwerk.

Behandelvoorstel voor
commissie

De commissie Beheer wordt verzocht advies te geven aan de raad over het 
voorstel van het college in paragraaf 2 en over de wijze van agendering van het 
raadsstuk in de raadsvergadering.

Relevante eerdere
besluiten

Keuze voor optie B bij de behandeling van de opinienota Invoering van de ja-ja 
sticker ter preventie van reclamedrukwerk (2018/818824) in de
Raadscommissie Beheer van 17 januari 2019
Vaststelling Afvalstoffenverordening 2019 (2019/355496) in de 
raadsvergadering van 17 oktober 2019

Besluit College
d.d. 29 oktober 2019

1. Het college stelt het voorstel aan de raad vast.

de secretaris, de burgemeester,
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1. Inleiding
Met een motie die op 15 februari 2018 door de raad is aangenomen, is besloten de ja-ja sticker in 
Haarlem in te voeren. Doel van deze maatregel, die op 1 januari 2020 zal worden ingevoerd, is om de 
verspreiding van ongewenst drukwerk te voorkomen: uitsluitend huishoudens die kenbaar maken 
daar prijs op te stellen, mogen voortaan ongeadresseerd reclamedrukwerk ontvangen. Toevoeging 
van een artikel over ongeadresseerd reclamedrukwerk aan de afvalstoffenverordening via een 
wijzigingsverordening (bijlage 1) dient als grondslag voor deze maatregel.

2. Voorstel aan de raad
Het college stelt de raad voor:

1. De Verordening tot wijziging van de Afvalstoffenverordening Haarlem 2019 vast te stellen.

3. Beoogd resultaat
Met deze nieuwe regelgeving als grondslag kan de gemeente Haarlem handhaven op ongewenste 
bezorging van reclamedrukwerk. Voor ondernemers is hiermee duidelijk aan welke regels ze zich 
vanaf 1 januari 2020 moeten houden bij het (laten) verspreiden van reclamedrukwerk. De 
regelgeving moet ervoor zorgen dat reclamedrukwerk alleen bij die huishoudens terecht komt die 
daar prijs op stellen.

4. Argumenten
1. Dit besluit is nodig om het beoogd resultaat te bereiken
De reclamefolderbranche, een bundeling van reclamefolderontwerpers, -drukkers en -verspreiders, 
is tegen de invoering van een systeem met ja-ja stickers en werkt daaraan niet mee. Daarom moeten 
gemeenten zelfde regulering opzetten door middel van regels in de afvalstoffenverordening.

2. Het besluit past in het Strategisch Plan Afvalscheiding
Deze regeling zal leiden tot een reductie van papierafval en geeft mede invulling aan de doelstelling 
om in 2022 maximaal 130 kg restafval per inwoner te hebben, zoals opgenomen in het Strategisch 
Plan Afvalscheiding (2016). 3

3. Een actuele afvalstoffenverordening is verplicht
De afvalstoffenverordening geeft uitvoering aan de betreffende bepaling van de Wet milieubeheer 
(Wm) waarmee het kader is gesteld voor het beheer van huishoudelijke en andere afvalstoffen. Op 
grond van artikel 10.23 van de Wm zijn gemeenten verplicht een afvalstoffenverordening vast te 
stellen in het belang van de bescherming van het milieu en die actueel te houden.

Kenmerk: 2019/816209 3/5



4. De nieuwe regelgeving ligt in lijn met de samenwerking tussen gemeenten onder leiding van de 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
Gemeenten die de ja-ja sticker ook in willen voeren, stemmen dat onder leiding van de VNG af. De 
VNG heeft in concept een stappenplan opgesteld waarin ook de procedure en inhoud voor het artikel 
"Ongeadresseerd reclamedrukwerk” is opgenomen, zodat zoveel mogelijk uniforme regelgeving 
binnen Nederland wordt bereikt. Haarlem is hierbij betrokken en past het stappenplan toe, inclusief 
de toevoeging van het artikel aan de afvalstoffenverordening.

5. Risico's en kanttekeningen
1. Ondernemers passen de nieuwe regelgeving niet (gelijk) toe
Hoewel de nieuwe regels tijdig zijn en worden gecommuniceerd richting alle ondernemers die in 
Haarlem reclamedrukwerk (laten) bezorgen, zal niet elke ondernemer - denk naast adverteerders 
ook aan de verspreiders van folders - het artikel "Ongewenst reclamedrukwerk" vanwege geen of 
onvoldoende kennis gelijk goed toepassen. De afdeling Veiligheid en Handhaving (V&H) stelt daarom 
voor een gewenningsperiode van drie maanden (tot 1 april 2020) te hanteren, waarin adverteerders 
alleen worden gewaarschuwd. Na die periode treedt V&H bij overtreding handhavend op.

2. Reclame-uiting via huis-aan-huisbladen kan een vlucht nemen
Haarlem heeft ervoor gekozen alleen ongewenst reclamedrukwerk te weren en niet de (lokale) huis- 
aan-huisbladen, omdat huis-aan-huisbladen een belangrijke functie voor onder meer de 
nieuwsverspreiding op lokaal niveau en de sociale cohesie in de buurt hebben. Huishoudens die geen 
sticker aanbrengen, ontvangen dus nog wel steeds huis-aan-huisbladen.

In Amsterdam wordt sinds vorig jaar het blad City als huis-aan-huisblad verspreid. Naast inhoudelijk 
lokaal nieuws bestaat het voor het grootste deel uit reclame. Dit is een ongewenste ontwikkeling die 
mogelijk ook in Haarlem kan plaatsvinden. In de wijzigingsverordening is in het artikel over 
ongewenst reclamedrukwerk voor huis-aan-huisbladen een norm opgenomen van minimaal 10% aan 
inhoudelijk buurtgericht nieuws. Hiermee sluit de verordening aan op de norm die de Stichting 
Reclamecode landelijk hanteert. Na invoering van de ja-ja sticker op 1 januari 2020 zal worden 
gemonitord of in Haarlem (nieuwe) huis-aan-huis bladen met veel meer reclame dan nu worden 
verspreid. Na een halfjaar zal worden geëvalueerd in hoeverre een dergelijk ongewenst effect zich 
voordoet en eventueel worden besloten tot maatregelen om dit tegen te gaan. 3

3. De reclamefolderbranche gaat mogelijk in cassatie bij het Hof
De reclamefolderbranche, vertegenwoordigd door Mail DB, heeft geprobeerd het systeem met ja-ja 
stickers dat Amsterdam sinds 1 januari 2018 toepast terug te draaien via een rechtszaak en heeft die 
onlangs ook in hoger beroep op alle punten verloren. Hoewel de branche zich nog beraadt op 
vervolgstappen en niet is uit te sluiten dat zij in cassatie gaat bij het Hof, en de VNG heeft 
aangegeven zich op basis van de uitspraak te buigen over een eventueel landelijk model, betekent dit
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voor Haarlem - en voor andere gemeenten (te noemen zijn Rotterdam, Utrecht en Nijmegen) die dit 
systeem per 2020 willen invoeren - groen licht om door te gaan met de voorbereidingen om dit per 1 
januari as. in te laten gaan. De kans dat de branche bij cassatie door het Hof alsnog in het gelijk 
wordt gesteld, wordt gezien de eerdere gerechtelijke uitspraken klein geacht. Als de VNG eventueel 
tot ontwikkeling van een landelijk model komt, zal het nog aanzienlijke tijd duren tot dat tot stand is 
gekomen.

6. Uitvoering
De gemeente maakt de verordening bekend via een gemeenschappelijke voorziening voor officiële 
publicaties op de website www.officielebekendmakingen.nl. Het raadsbesluit wordt verder ook 
bekendgemaakt op de gemeentelijke website en op de gemeentelijke informatiepagina.

Sinds juli dit jaar is een communicatietraject in gang gezet rondom de invoering van de ja-ja sticker 
per 1 januari 2020. De Haarlemse ondernemers zijn in juli van het nieuwe systeem op de hoogte 
gebracht. Op de gemeentelijke website is inmiddels een pagina met informatie over de ja-ja sticker in 
Haarlem te vinden. De geplande communicatieacties, richting burgers en nogmaals richting 
ondernemers, worden in het vierde kwartaal van 2019 uitgevoerd. De ja-ja stickers zijn vanaf 
november 2019 beschikbaar bij de publieksbalie van de gemeente.

7. Bijlage

Verordening tot wijziging van de Afvalstoffenverordening Haarlem 2019

Kenmerk: 2019/816209 5/5



Gemeente
Haarlem

Raadsstuk

Onderwerp
Vaststellen Ontwikkelvisie Zuid-West

Nummer 2019/434101
Portefeuillehouder Roduner, F.J.
Programma/beleidsveld 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling
Afdeling PG
Auteur Hattem, F.D.J. van
Telefoonnummer 023-5113609
Email fdjhattem@haarlem.nl
Kernboodschap De ambitie 10.000 woningen toe te voegen in Flaarlem wordt voornamelijk 

uitgevoerd in de ontwikkelzones in de stad. In de zone Zuid-West betreft het circa 
2.000 woningen waarvan 50 procent sociale woningbouw wordt beoogd in het 
kader van de ongedeelde stad.
Voor iedere zone is een ontwikkelvisie gemaakt. De visie voor Zuid-West heeft van
8 maart tot 19 april 2019 ter inzage gelegen. De ingediende zienswijzen zijn 
betrokken bij dit voorstel de ontwikkelvisie vast te stellen.

Behandelvoorstel voor
commissie

De commissie Ontwikkeling wordt verzocht advies te geven aan de raad over het 
voorstel van het college in paragraaf 2 en over de wijze van agendering van het 
raadsstuk in de raadsvergadering.

Relevante eerdere
besluiten

-Brief ontwikkelzones (2016/542624) in commissie Ontwikkeling 8 december 2016 
-Brief ontwikkelzones (2017/503092) in commissie Ontwikkeling 30 november
2017
-Ontwikkelvisie Ontwikkelzone Zuid-West (2017/334563)
-Ontwikkelzones: planningen procesgang (2018/702054) in de commissie 
Ontwikkeling van 6 december 2018
-Concept Ontwikkelvisie Zuid-West ter inzage leggen (2018/826865) in de 
commissie Ontwikkeling 7 maart 2019.

Besluit College
d.d. 24 september 2019

Flet college stelt het voorstel aan de raad vast.

de secretaris, de burgemeester,
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Besluit Raad
d.d.......11 NOV 2019

De raad der gemeente Haarlem,

(wordt ingevuld door de Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders,
griffie)

Besluit:
1. De Ontwikkelvisie Zuid-West vast te stellen.

de griffier, c'e voorzitter,

1. Inleiding
Haarlem heeft de ambitie 10.000 woningen toege^ëgd te hebben in 2025. De kernboodschap over 
deze groei van de stad is de volgende.

'Haarlem is een eeuwenoude, mooi©€tad waar mensen graag wonen en leven. Dat zorgt 
voor grote druk op de woningmarkt. Daarom hebben we de ambitie om tot en met 2025 
10.000 woningen toe te voegen. Deze zijn nodig om wachttijden voor sociale woningen te 
verkorten, doorstroom te vergemakkelijken en iedereen meer kans te geven een woning te 
vinden. We zorgen ervoor dat voorzieningen, zoals winkels, scholen en groen meegroeien 
met het aantal inwoners en dat we scherp toezien op de bereikbaarheid van de stad. Ook 
willen we meer werkgelegenheid in Haarlem mogelijk maken. De groei is een kans om de 
stad te verbeteren en duurzamer te maken. De lasten proberen we zo eerlijk mogelijk te 
verdelen over de stad. En hoe de stad eruit gaat zien bepalen we samen met de 
Haarlemmers, want samen maken we de stad!'

De 10.000 woningen worden voor het merendeel in de ontwikkelzones gerealiseerd. Omdat het 
toevoegen van veel woningen ingrijpend is voor (delen van) de stad, is voor iedere zone een 
ontwikkelvisie opgesteld. De visies zijn in samenspraak met betrokkenen voorbereid, ter bespreking 
aan de commissie Ontwikkeling voorgelegd en ter inzage gelegd. De binnengekomen reacties zijn 
verwerkt in of beantwoord bij deze definitieve visie.
De ontwikkeling van de zone Zuid-West zal vooral door anderen dan de gemeente worden opgepakt. 
De gemeente heeft zelf weinig grondpositie in het gebied. Daarom zijn er naast de ontwikkelvisie 
spelregels opgesteld om met de ontwikkeling van de zone beleidsdoelstellingen te realiseren. 2

2. Voorstel aan de raad
Het college stelt de raad voor:
1. De Ontwikkelvisie Zuid-West vast te stellen
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3. Beoogd resultaat
De huidige bedrijvenzone in het stadsdeel Zuid-West kan zich ontwikkelen van een gebied met 
voornamelijk bedrijvigheid naar een nieuw, volwaardig en gemengd gebied in de wijk met (sociaal) 
wonen, voorzieningen en een economische functie.

4. Argumenten
1. De ontwikkelvisie past in de visie op de Groei van Haarlem 10.000/2025.
De ontwikkelvisie Zuid-West sluit goed aan op de algemene uitgangspunten voor de groei van de 
stad, zoals die zijn geformuleerd in de kernboodschap (zie inleiding).
De visie voor dit gebied is de volgende.

'De bedrijvenzone in het Houtvaartkwartier ontwikkelt zich tot een nieuw en volwaardig deel 
van de wijk. Deze transformatie is begonnen met de bouw van woningen in het project Plaza 
West en geleidelijk wordt ook de rest van de zone ontwikkeld. De bebouwing van het nieuwe 
deel en het bestaande deel van de wijk sluiten goed op elkaar aan. De economische functie 
van het gebied blijft behouden, bedrijvigheid en werkgelegenheid gaan samen met wonen. 
Wonen wordt een wezenlijk onderdeel van de wijk. Er worden, naast Plaza West, circa 1.400 
woningen gebouwd, waarvan 50 procent sociale huur is. De wijk wordt daardoor meer 
divers. Meer wijkbewoners betekent dat er behoefte is aan meer maatschappelijke 
voorzieningen en die worden gerealiseerd. De kansen die de herontwikkeling van het gebied 
geeft worden gepakt. De wijk wordt groener en langs het groene lint krijgt het langzaam 
verkeer prioriteit. De ontwikkeling is duurzaam, de gevolgen van klimaatverandering kunnen 
worden opgevangen en er worden nieuwe vormen van energievoorziening gerealiseerd.'

De ontwikkelzones zijn toekomstwijken waar geëxperimenteerd wordt met nieuwe 
mobiliteitsconcepten, circulaire economie en versterking van de sociale samenhang. In deze 
ontwikkelzone liggen er bijvoorbeeld mogelijkheden voor experimenten met de mobiliteits- en 
energietransitie.

2. Er kunnen op een verantwoorde manier circa 2.000 woningen in de zone worden toegevoegd.
Deze visie is geschreven met de opdracht te onderzoeken of het toevoegen van 2.100 woningen in 
deze zone een reëel perspectief is. Dit aantal is ontstaan door de eerder in gang gezette ontwikkeling 
van Plaza West (600 woningen) ruimtelijk door te vertalen naar de rest van de zone.

De conclusie is dat circa 2.000 woningen op een stedenbouwkundig verantwoorde manier kunnen 
worden ingepast in dit gebied. De toevoeging van dit aantal woningen en de benodigde 
voorzieningen en werkgelegenheid is goed inpasbaar in de omgeving. Daarnaast zijn er 
mogelijkheden het groen in het gebied te versterken en mogelijkheden werkgelegenheid toe te 
voegen. Het gebied wordt grotendeels opnieuw ontwikkeld waardoor het duurzaam is, klaar is voor 
de energietransitie en is voorbereid op de gevolgen van veranderingen in het klimaat.
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In de concept visie waren op het terrein van de volkstuinen woningbouw en commerciële ruimtes 
opgenomen. Het college heeft de reactie bij de bespreking van het concept in de commissie en de 
reactie op de ter inzagelegging gehoord en heeft deze bebouwing in de definitieve versie laten 
vervallen.

Het toevoegen van circa 2.000 woningen en de benodigde voorzieningen in dit gebied brengt wel een 
aantal significante knelpunten met zich mee rondom mobiliteit: bereikbaarheid en parkeerdruk. Om 
deze knelpunten op te lossen is het enerzijds nodig maatregelen te nemen in de bestaande structuur 
(bijvoorbeeld kruispunten, eenrichtingsverkeer) en in het parkeerbeleid. Anderzijds moet met de 
ontwikkeling van dit gebied worden ingezet op het stimuleren van de mobiliteitstransitie, zodat het 
meer vanzelfsprekend wordt met de fiets, het openbaar vervoer of te voet te gaan.

Het college stelt daarom voor om voor ontwikkelzone Zuid-West een samenhangend pakket aan 
maatregelen samen te stellen dat invulling geeft aan de door de Raad vastgestelde hoofdkeuzes van 
de Structuurvisie Openbare Ruimte. En dat daarnaast past bij Zuid-West als toekomstwijk. Het gaat 
om een pakket aan maatregelen waarbij de belangen van de voetganger, fiets en openbaar vervoer 
voorrang krijgen boven de auto. Een pakket dat bijdraagt aan het creëren van ruimte door minder 
auto's op straat, minder parkeerdruk en meer ruimte voor water en groen en ruimtelijke kwaliteit in 
de zone. De invoering van gereguleerd parkeren binnen deze zone en het verlagen van de 
parkeernorm in combinatie met investeren in bijvoorbeeld loop- en fietsroutes en flankerend beleid 
als mobiliteitshubs maken onderdeel uit van dit pakket. Hiermee bevorderen we de 
mobiliteitstransitie.

Het college werkt aan een beleidsplan mobiliteit. Vooruitlopend hierop zal voor Zuid-West een apart 
mobiliteitsplan worden gemaakt op basis van bovenstaand voornemen. Dit mobiliteitsplan moet 
passen binnen de stedelijke uitgangspunten voor het totale mobiliteitsbeleid die nog vastgesteld 
moeten worden.

In principe zou een dergelijk mobiliteitsplan niet tot een stijging van de parkeerdruk in de omgeving 
van de ontwikkelzone moeten leiden. Mocht dat ongewenste effect zich toch voordoen dan kan, als 
er voldoende draagvlak is, parkeerregulering ingevoerd worden om omliggende buurten te 
beschermen. 3

3. De ontwikkelzone levert een bijdrage aan de ongedeelde stad
In deze zone wordt 50 procent van de nog toe te voegen woningen in de sociale huur gerealiseerd en 
50 procent overige woningen. Circa 41 procent van de Haarlemmers behoort tot de doelgroep van 
sociale huur en de wachttijden zijn lang. Aan de westkant van de stad is het percentage sociale 
woningen lager dan gemiddeld. Door in deze zone 50 procent in plaats van 40 procent sociale 
woningen toe te voegen wordt bijgedragen aan een ongedeelde stad.
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Het bezit van de gemeente in deze zone is zeer beperkt en de realisatie zal vooral door de 
ontwikkelaars die een grote eigendomspositie hebben moeten gebeuren. Daarom wordt de overige 
50 procent in overleg met de ontwikkelaars ingevuld.

4. Het concept van de visie is in samenspraak met belanghebbenden gemaakt.
Vanaf het begin van het traject om een ontwikkelvisie voor dit gebied te maken (september 2017) 
zijn bewoners en ondernemers uit het gebied, uit de wijk er om heen en andere belanghebbenden 
betrokken bij het proces. Hiervoor is een zogenaamde meedenkgroep ingesteld en zijn er 
informatiebijeenkomsten gehouden. Meer informatie over de participatie vindt u op de 
projectpagina.

De acht uitgangspunten voor de ontwikkeling van het gebied zijn samen met de meedenkgroep 
vastgesteld. Dit zijn:
a. Behoud en versterking van werkgelegenheid
b. Stad in balans; voldoende voorzieningen in de hele stad
c. Groen aanzicht
d. Uitgaan van bestaande kwaliteiten
e. Bereikbaarheid op orde; focus op langzaam verkeer en OV
f. 2.100 woningen
g. Duurzame gebiedsontwikkeling
h. 50 procent sociale woningbouw.
De uitgangspunten om tot 2.100 woningen toe te voegen en 50 procent sociale huur1 toe te voegen 
stonden daarbij vanuit het ambtelijk projectteam al vast. Het aantal woningen is naar aanleiding van 
de inspraak gewijzigd in circa 2.000 woningen.

Bij de eerdere bespreking in de commissie Ontwikkeling werd breed de toevoeging van 50% sociale 
woningen onderschreven. Het toevoegen van in woningen moet in samenhang gezien worden met 
alle elementen van de ontwikkeling: aantal woningen, voorzieningen, groen, werkgelegenheid, 
mobiliteit en parkeren. Met name mobiliteit is een punt waar de commissie haar zorgen over uit. 
Inmiddels heeft de MRA besloten dat de Haarlemse ontwikkelzones Oostpoort, Schipholweg, 
Europaweg en Zuid-West samen een zogeheten sleutelgebied zijn. Dat betekent dat gemeente, MRA, 
Rijk en provincie samen kijken hoe de mobiliteitsopgave die ervoor heel Haarlem is kan worden 

vormgegeven.
Veel fracties vragen aandacht voor de volkstuinen bij een gedeeltelijke bebouwing van het terrein; 
een aantal fracties is tegen bebouwing. De reacties uit de commissie en de inspraakreacties op dit

1 In de zone worden ongeveer 600 woningen gerealiseerd in het project Plaza West. Dit is een lopend project 

waarvoor niet afgeweken wordt van de gemaakte afspraken. Voor de rest van de zone resteert de opgave 
1.500 woningen te realiseren. De helft daarvan, 750 woningen, zijn sociale huurwoningen.
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onderdeel van de visie hebben het college doen besluiten de bebouwing van de volkstuinen uit de 
visie te halen.
Er moet worden voorkomen dat in de zone delen wel en delen niet of pas veel later ontwikkeld 
worden, met als gevolg dat groen en openbare ruimte niet goed kunnen worden ingevuld. Hiervoor 
maken wij een ontwikkelstrategie die dit najaar aan de commissie wordt aangeboden.

De visie is de stip op de horizon. In de uitwerking, eerst in een stedenbouwkundig plan, moet blijken 
of het gebied kan worden met de uitgangspunten, beelden en noodzakelijke elementen zoals in de 
visie is beschreven. In de commissie is veel gesproken over participatie en inspraak bij het opstellen 
van de concept visie. In het vervolgproces is participatie en inspraak uiteraard ook mogelijk en wij 
vragen belanghebbenden mee te blijven praten met de gemeente. We zullen de processen beter 
uitleggen. We willen in het vervolgtraject werken met innovatieve vormen van participatie zoals het 
Stadslab waarvoor wij een subsidieaanvraag doen.

Uit de ruim 400 reacties op het concept blijkt dat er veel vragen leven over de invulling (groen, 
voorzieningen), over de inpasbaarheid in de omgeving (bereikbaarheid en mobiliteit, hoogbouw), en 
over de uitgangspunten (hoeveelheid woningen; percentage sociale woningen). Er zijn verschillende 
verzoeken om eerst aan de hand van onderzoek aan te tonen dat de uitgangspunten op een 
acceptabele manier (leefbaarheid) haalbaar zijn in dit gebied.

Veel reacties gaan over concrete al bestaande problemen of over uitdagingen en problemen die de 
ontwikkeling van dit gebied kunnen gaan veroorzaken. Concrete oplossingen komen niet of in 
mindere mate in deze visie terecht gekomen; de visie gaat over hoofdlijnen en een toekomstbeeld. 
Meer concrete oplossingen en problemen krijgen in de verdere uitwerking (bijvoorbeeld 
stedenbouwkundig plan, bestemmingsplan) een plaats krijgen.
De reacties zijn verzameld en beantwoord in het inspraakverslag en de nota van antwoord die als 
bijlagen bij deze visie is opgenomen. Daarin staat ook aangegeven of de reactie heeft geleid tot een 
aanpassing van het concept van de visie of de spelregelkaart.

5. De ontwikkelvisie geeft kaders voor de verandering van de huidige zone naar een volwaardige wijk. 
De ontwikkelvisie geeft een beeld van hoe het gebied er op termijn uit kan gaan zien. Het is een 
uitnodiging voor iedereen die in het gebied aan de slag wil om een mooi nieuw stuk stad te maken. 
De visie bestaat uit twee delen:
-De visie zelf: hoe willen we dat het gebied er in de toekomst uitziet?
-De spelregelkaart: een kaart met regels waaraan de uitwerking zal worden getoetst (aparte bijlage). 
De aanzet tot een ontwikkelstrategie niet meer in de visie opgenomen, zie de paragraaf Uitvoering. 6

6. De visie is een integrale visie.
De visie voor het gebied is niet alleen een ruimtelijk document. Inbreng uit alle beleidsvelden is 
onderdeel van de visie. Bijvoorbeeld beleidsvelden als wonen, mobiliteit, klimaatadaptatie en groen.
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Voor alle beleidsvelden is gekeken naar de historie, de huidige situatie in het gebied, het beleid en 
beleidsrichtingen. Ook zijn de ambities van alle betrokken partijen meegenomen. Op basis van dit 
geheel en de uitgangspunten voor de ontwikkeling van de zone zijn keuzes gemaakt.

7. Financiën.
De ontwikkelvisie beschrijft hoe het college aankijkt tegen de meerjarige ontwikkeling in Zuid-West. 
De financiële vertaling van de verschillende opgaven maakt geen deel uit van een ontwikkelvisie.

5. Risico's en kanttekeningen
1. De strategie om de gewenste ontwikkeling te bereiken wordt nog uitgewerkt.
Voor zover nu bekend kunnen alle ambities (ruimtelijk) een plek krijgen in deze zone. De strategie 
om dit te bereiken volgt in een apart collegevoorstel.

2. Sommige bedrijvigheid kan in de toekomst beter buiten de ontwikkelzone een plek krijgen.
Voor sommige bedrijven die nu in de zone gevestigd zijn, bijvoorbeeld de garagebedrijven, is het 
lastiger om deze te combineren met woningbouw. De garagebedrijven zijn ook winkelbedrijven 
(dealers) en deze bedrijven passen op dit moment niet in het bestemmingsplan Waarderpolder. 
Samen met de eigenaren zal de gemeente op zoek gaan naar andere locaties in de stad of de regio.
Bij de laatste optie verdwijnt deze bestaande werkgelegenheid uit de stad, maar de huidige 
bedrijvigheid heeft weinig arbeidsplaatsen per vierkante meter en we verwachten dat de 
bedrijvigheid na de transitie de ruimte intensiever gebruikt en dus op peil blijft.

6. Uitvoering
Het college stelt nog in 2019 een stedelijke ontwikkelstrategie vast, met onderwerpen als mobiliteit, 
werkgelegenheid, duurzaamheid en versnelling van de woningbouw. Daarnaast worden, ook dit jaar, 
ontwikkelstrategieën per zone vastgesteld. Deze strategieën zijn de vertaling van de visie naar de 
'hoe-vraag'. Het gaat over keuzes binnen de zones en over daarmee samenhangende effecten buiten 
de zones. De onderdelen van de ontwikkelstrategie zijn bijvoorbeeld wijze van samenwerken, 
rolverdeling, participatie, kosten-bate-analyse en de langere termijnplanning en procedures zoals het 
stedenbouwkundig plan, stedenbouwkundig pan van eisen en bestemmingsplan.

7. Bijlagen
1. Ontwikkelvisie Zuid-West
2. Spelregelkaart behorende bij de ontwikkelvisie
3. Inspraakverslag, inclusief 3a. Nota van antwoord 3b. Groen in de Ontwikkelzone

Kenmerk: 2019/434101 7/8



Kenmerk: 2019/434101 8/8



Gemeente
Haarlem

Raadsstuk

Onderwerp
Startnotitie Stephensonstraat

Nummer 2019/448244
Portefeuillehouder Roduner, F.J.
Programma/beleidsveld 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling
Afdeling PCM
Auteur Buisman, S.
Telefoonnummer 023-5114443
Email sbuisman@haarlem.nl
Kernboodschap Aan de raad wordt voorgesteld de startnotitie vast te stellen voor het project aan 

de Stephensonstraat. In dit project worden ongeveer 75-80 woningen gerealiseerd 
in de sociale en middeldure (huur)sector onder meer ter vervanging van de sociale 
koopwoningen van blok 6 van de Remise. De startnotitie dient als formele start 
van de ontwikkeling conform het Haarlems Ruimtelijk Plan Proces.

Behandelvoorstel voor
commissie

De commissie Ontwikkeling wordt verzocht advies te geven aan de raad over het 
voorstel van het college in paragraaf 2 en over de wijze van agendering van het 
raadsstuk in de raadsvergadering.

Relevante eerdere
besluiten

1. Ooinienota Remise blok 6 en Stephensonstraat (2018/639926). zoals 
besproken in de vergadering van de Commissie Ontwikkeling van 1 november
2018

2. Afhandeling motie 'Remise, in geschonden afspraken kan je niet wonen'. 
(2108/391341), zoals besproken in de vergadering van de Commissie 
Ontwikkeling van 1 november 2018

Besluit College 
d.d. 9 juli 2019

1. Het college stelt het voorstel aan de raad vast.

de secretaris, de burgemeester,
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Besluit Raad De raad der gemeente Haarlem,

d d 11 NOV 2019
(wordt ingevuld door de Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders,
griffie)

Besluit:
1. De startnotitie voor het project 'Stephensonstraat' vast te stellen.

1. Inleiding
In juli 2015 heeft de gemeente met Hoorne Vastspéd^een anterieure overeenkomst gesloten inzake 
de herontwikkeling van het voormalige Remisejmein. In deze overeenkomst is 30% sociale 
woningbouw afgesproken in de vorm van sociale koopwoningen. Een aantal sociale koopwoningen is 
reeds gerealiseerd boven de Vomar. Het resterende deel (circa 32) van de sociale koopwoningen in 
'blok 6' is niet gerealiseerd.

Hoorne Vastgoed heeft in april 2018 in een brief aan het college en in een nieuwsbrief aan bewoners 
aangegeven dat de stedenbouwkundige inpassing van blok 6 binnen het plangebied van De Remise 
'inboet op de reeds gerealiseerde ruimtelijke kwaliteit'. Hoorne Vastgoed heeft twee varianten voor 
een alternatief plan aan de Stephensonstraat 38-46 ingediend bij de gemeente. Uit de quickscan is 
gebleken dat beide varianten kansen bevatten. De uitwerking ervan is echter niet acceptabel voor de 
gemeente. Daarom heeft de gemeente een alternatief voorstel ontwikkeld.
De commissie Ontwikkeling heeft de wethouder opdracht gegeven dit alternatieve plan uit te werken 
en in een anterieure overeenkomst vast te leggen. De commissie heeft aangegeven dat het sociale 
programma goed geborgd moet zijn in de overeenkomst. Er is geen ruimte voor onderhandeling. Het 
gemeentebestuur laat het oorspronkelijke plan voor blok 6 pas los na vaststelling van de anterieure 
overeenkomst. Elan Wonen is voornemens de sociale huurwoningen af te nemen.

Conform het Haarlems Ruimtelijk Plan Proces en de afspraken in het coalitieakkoord wordt bij de 
formele start van een project een startnotitie voorgelegd aan de gemeenteraad.

2. Voorstel aan de raad
Het college stelt de raad voor:

1. De startnotitie voor het project 'Stephensonstraat' vast te stellen.
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3. Beoogd resultaat
• Het realiseren van een alternatief programma voor de sociale koopwoningen van blok 6 van 

ongeveer 60-65 sociale huurwoningen, ongeveer 15 middeldure huurwoningen en commerciële 
ruimte.

• Deze nieuwbouw sluit aan op de bestaande bebouwing van de Remise.
• Er is een extra ontsluiting gerealiseerd van de parkeerkoffer aan de Boogstraat.

4. Argumenten
1. Met de startnotitie worden de randvoorwaarden voor de ontwikkeling vastgesteld 
In de startnotitie worden de beleidskaders en de randvoorwaarden voor de ontwikkeling 
aangegeven. De startnotitie dient als formele start van het project. Het vaststellen van de startnotitie 
is een bevoegdheid van de raad. De ontwikkeling is voor rekening en risico van de initiatiefnemer, 
Hoorne Vastgoed. Nadat een ontwerp is gemaakt wordt een planologische procedure gestart met 
bijbehorende besluitvorming.

2 Het besluit past in het ingezet beleid
De ontwikkeling draagt bij Zuid-West als ongedeelde stad. Dit gebeurt mede door het toevoegen van 
een groot percentage woningen in de sociale huursector. Dit sluit aan bij de woonvisie voor Zuid- 
West waarin gestreefd wordt naar een divers woningaanbod in de wijk. De sociale huurwoningen 
worden overgenomen door Elan Wonen.

3 Financiën
De ontwikkeling is voor rekening en risico van de ontwikkelaar. Om de ambtelijke kosten te dekken 
worden met de ontwikkelaar voorschotovereenkomsten en anterieure overeenkomsten afgesloten. 
De anterieure overeenkomst wordt voorgelegd ter besluitvorming aan het college.

5 Communicatie
Er is een participatie- en inspraakplan (PIP) opgesteld. Het Stedenbouwkundig Programma van Eisen 
wordt na besluitvorming 6 weken ter inzage gelegd. De omwonenden worden hier actief over 
geïnformeerd. In de fase waarin het Voorlopig Ontwerp (VO) van het stedenbouwkundig plan wordt 
gemaakt voor de te ontwikkelen locatie, bestaat de participatie uit raadplegen en informeren van de 
stakeholders in de omgeving. Hoorne Vastgoed organiseert hiervoor begin november een 
informatieavond en zal een aantal stakeholders rechtstreeks benaderen. Tijdens de informatieavond 
worden de meningen over het plan verzameld. Op basis hiervan kunnen Hoorne Vastgoed en 
gemeente hun keuzes zorgvuldig afwegen en onderbouwen.

5. Risico's en kanttekeningen

Weerstand in de buurt vanwege onder meer de hoogte van de bebouwing
Bewoners van de Remise hebben in een eerdere fase hun zorg uitgesproken over de hoogte van de 
bebouwing en het effect hiervan op de omliggende woningen. In het SPvE zoals deze opgesteld
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wordt, is rekening gehouden met deze zorg. De hoogte is lager dan de eerder door Hoorne Vastgoed 
aangedragen alternatieven. De bebouwing wordt echter wel hoger dan de huidige bebouwing. Dit 
kan leiden tot weerstand in de buurt. Het effect van de hoogte van de bebouwing wordt nog 
onderzocht en gedeeld met omwonenden.

Borging sociale huur en middeldure huur
In de nota Kaders en Instrumenten sociale huur en middensegment (2018) zijn de kaders vastgelegd 
voor de sociale en middeldure huur. Op dit moment kent de gemeente Haarlem nog geen 
doelgroepenverordening. Dit wil zeggen dat het niet mogelijk is om de woningbouwsegmentering te 
verwerken in het bestemmingsplan. De verwachting is dat de doelgroepenverordening vastgesteld 
wordt eind 2019. Tot die tijd moet de woningbouwsegmentering vastgelegd worden in de anterieure 
overeenkomst met een boeteclausule.

Voor het mogelijk maken van de voorgenomen ontwikkeling zijn diverse procedures noodzakelijk 
De voorgenomen ontwikkeling past niet in het geldende bestemmingsplan. Er moet een nieuw 
bestemmingsplan worden vastgesteld om de ontwikkeling mogelijk te maken. Indien uiterlijk 
december 2020 geen ontwerp bestemmingsplan ter inzage kan worden gelegd, is het opstellen van 
een omgevingsplan nodig. De Omgevingswet treedt op 1 januari 2021 in werking. Het omgevingsplan 
is de opvolger van het bestemmingsplan. De gemeente moet nog ervaring opdoen met dit nieuwe 
instrument. Dit kan mogelijk leiden tot een langere voorbereidingstijd. Daarnaast kunnen 
omwonenden zienswijzen indienen die mogelijk eveneens leiden tot vertraging.

6. Uitvoering
De ontwikkeling doorloopt de fases van het Haarlems Ruimtelijke Planproces, zie onderstaande 
afbeelding.
Met het vaststellen van de startnotitie kan de initiatieffase afgerond worden. In de definitiefase 
wordt het Stedenbouwkundig Programma van eisen opgesteld.
Het stedenbouwkundig plan dat Hoorne Vastgoed opstelt op basis van het Stedenbouwkundig 
Programma van Eisen wordt vastgelegd in de anterieure overeenkomst.
De planning is globaal als volgt:

PRE-INITIATIEFFASE INITIATIEFFASE DEFINITIEFASE ONTWERPFASE VOORBEREIDINGSFASE REALISATIEFASE
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Fase Product Bevoegdheid Planning
Initiatieffase 
(uitgangspunten en 
randvoorwaarden)

• Startnotitie
• Voorschotovereenkomst

• Raad
• Ambtelijk

Q3 2019

Definitiefase (kaders voor 
verder uitwerking)

* Raad Q3 2019

Ontwerpfase 3&W

• B&W
Q4 2019

Voorbereidingsfase • Bestemmingsplan/omgevingsplan

• Omgevingsvergunning
• Raad
• Ambtelijk

2021

Realisatiefase

7. Bijlagen
1. Startnotitie Stephensonstraat
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* Gemeente 
Haarlem

Raadsstuk

Onderwerp
Nota integraal jeugdbeleid 'Samen voor jeugd

Nummer 2019/293272
Portefeuillehouder Botter, J.
Programma/beleidsveld 2.2 Voorzieningen Jeugd
Afdeling JOS
Auteur Bos, L. van den
Telefoonnummer 023-5113645
Email lvandenbos@haarlem.nl
Kernboodschap De gemeente is verantwoordelijk voor preventief jeugdbeleid en sinds de transitie 

in 2015 voor alle vormen van jeugdhulp en voor jeugdbescherming en - 
reclassering. In de nota 'Samen voor Jeugd Haarlem' wordt de verbinding gelegd 
tussen verschillende terreinen van belang voor het welzijn van alle kinderen en 
jongeren in Haarlem. De nadruk ligt in deze volgende fase meer op transformatie 
en preventie. Door investeringen in preventie moet de noodzaak van 
specialistische hulp verminderen. Daarnaast moet, als het nodig is, specialistische 
hulp snel en met zo min mogelijk schakels aangeboden worden. Als uitgangspunt 
is gekozen voor de kansencirkel.

Behandelvoorstel voor De commissie Samenleving wordt verzocht advies te geven aan de raad over het
commissie voorstel van het college in paragraaf 2 en over de wijze van agendering van het 

raadsstuk in de raadsvergadering.

Relevante eerdere
besluiten

Transformatieoroeramma sociaal domein (2018/432318) in commissie 
Samenleving 6 december 2018.
Startnotitie nota ieued (2018/880961) in commissie Samenleving 7
februari 2019.
Ooinienota 'Samen voor ieugd' (2019/293239) in Commissie Samenleving
op 6 juni 2019.

Besluit College
d.d. 10 september 2019

Het college stelt het voorstel aan de raad vast.

de secretaris, de burgemeester,
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vormen van jeugdhulp en voor jeugdbescherming en -reclassering. In de afgelopen periode was er 
veel aandacht voor deze nieuwe taken en voor het bieden van zorgcontinuïteit. In de nota 'Samen 
voor Jeugd Haarlem' wordt de verbinding gelegd tussen verschillende terreinen van belang voor het 
welzijn van alle kinderen en jongeren in Haarlem.
De commissie samenleving heeft op 7 februari 2019 de startnotitie Nota Jeugd (2018/880961) 
besproken. Bij het bespreken van de startnotitie heeft de commissie samenleving aangegeven de 
kansencirkel een goed uitgangspunt voor het jeugdbeleid te vinden. De kansencirkel benoemt acht 
elementen die voor ieder kind belangrijk zijn:
1. Gehoord worden
2. Erbij horen
3. Verantwoordelijkheid nemen
4. Kunnen ontwikkelen
5. Actief zijn
6. Gezond zijn
7. Een thuis hebben
8. Veilig zijn

De kansencirkel stimuleert om niet naar een stukje van het leven van een kind te kijken, maar naar 
het 'hele kind', het helpt verbindingen te leggen en één taal te spreken.
In vervolg op de startnotitie werd in de concept nota de kansencirkel als bril gebruikt om naar het 
integraal jeugdbeleid te kijken. De nadruk ligt, in deze volgende fase na de transitie, meer op 
transformatie en preventie. Door investeringen in preventie moet de noodzaak van specialistische 
hulp verminderen. Daarnaast moet, als het nodig is, specialistische hulp snel en met zo min mogelijk 
schakels aangeboden worden

De nota is tot stand gekomen in samenspraak met jongeren, ouders en professionals en in 
verschillende fasen besproken met de participatieraad. De antwoorden uit de laatste brief aan hen 
zijn verwerkt in de nota.

Kenmerk: 2019/293272 2/5



Ook is de nota besproken met de samenwerkingsverbanden passend onderwijs van het primair en 
voortgezet onderwijs in een Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO). Een eerste versie van de 
nota is op 21 op 6 juni besproken in de commissie Samenleving. De toegezegde aanvullingen zijn 
opgenomen in deze laatste versie van de nota. Eén toezegging, uitgebreider ingaan op de 
vaccinatiegraad, komt terug in een aparte raadsinformatiebrief om meer uitleg te kunnen geven over 
de huidige vaccinatiegraad en de maatregelen die genomen worden.

2. Voorstel aan de raad
Het college stelt de raad voor:
1. De nota Samen voor Jeugd vast te stellen.

3. Beoogd resultaat
Met meer kinderen en jongeren gaat het goed op alle acht elementen van de kansencirkel 
(gehoord worden, erbij horen, verantwoordelijkheid nemen, kunnen ontwikkelen, actief zijn, 
gezond zijn, een thuis hebben, veilig zijn).
Door investering in preventie de noodzaak van specialistische hulp verminderen.
Snel, met weinig schakels, specialistische hulp aanbieden.

4. Argumenten
1. Met de transitie van de jeugdhulp zijn de taken belegd bij de gemeente 

De afgelopen jaren stonden sterk in het teken van de transitie van de jeugdhulp. Met de transitie is 
de jeugdhulp belegd bij de gemeente, omdat die het dichtst bij kinderen, jongeren en hun ouders 
staat en zijn er verscheidene financieringsstromen bijeengebracht. Er is hard gewerkt om kinderen en 
jongeren met psychische problemen, een licht verstandelijke beperking of problemen thuis goede 
hulp en bescherming te blijven bieden en ouders en verzorgers te ondersteunen bij de opvoeding. En 
dat is gelukt. Ook is geïnvesteerd in het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Hier kunnen kinderen, 
jongeren en ouders terecht voor informatie, advies, steun en hulp bij problemen over de opvoeding 
of opgroeien. Blijvende inzet is nodig om goede hulp te bieden en te blijven leren en verbeteren.

1. Door transformatie de taken anders uitvoeren
De opdracht was niet alleen de taken van het Rijk (transitie) over te nemen, maar het ook anders te 
gaan doen (transformatie), zodat kinderen jongeren en ouders beter worden ondersteund en 
geholpen. Voor deze uitdaging staat niet alleen het jeugddomein, maar het hele sociaal domein. De 
veranderingen in systemen en cultuur moeten de gemeente en de partners samen realiseren. Ook 
hierin zijn stappen gezet, maar het is een ingrijpend en lang proces. We willen aansluiten bij de 
talenten en kracht van kinderen, jongeren en ouders en zoveel mogelijk steun en hulp bieden in hun 
eigen omgeving. Wanneer extra specialistische hulp nodig is, dan kan die snel, met weinig schakels, 
erbij worden gehaald. Deze nota geeft richting aan de te nemen stappen op weg van de 
transformatie.

2. Inzetten op preventie en aansluiten bij het gewone leven
In deze nota wordt, door vanuit het welzijn van alle kinderen en jongeren te redeneren 
(kansencirkel), de verbinding gelegd tussen preventie, specialistische jeugdhulp en verschillende
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domeinen waar zij en hun gezin in hun leven mee in aanraking komen. Door integraler en 
preventiever te werken wordt beoogd meer kleine vragen en problemen klein te houden en snel de 
juiste (specialistische ) hulp in te zetten als dit noodzakelijk is. Dit moet op termijn leiden tot minder 
en kortere inzet van specialistische hulp. De thema's overstijgen afdelingen en domeinen (het raakt 
bijvoorbeeld aan de inrichting van de openbare ruimte, aan armoedebeleid en cultuurbeleid).

3. Aanpassingen op basis van vragen van de participatieraad en de commissie Samenleving 
De nota is aangevuld op basis van bespreking in de commissie samenleving op 6 juni 2019. Ook zijn 
aanvullingen van de participatieraad meegenomen. Om snel inzichtelijk te maken welke wijzigingen 
zijn doorgevoerd is naast de nieuwe versie ook de versie met zichtbare aanvullingen als bijlage 
toegevoegd.

Aan de commissie is toegezegd het volgende aan te vullen:
• De digitale weerbaarheid van jongeren. Pesten, criminaliteit, et cetera verplaatst zich deels van 

straat naar online.
• De vaccinatiegraad - hiervoor wordt een aparte raadsinformatiebrief gemaakt.
• Het gebruik van lachgas.
• Laaggeletterdheid, kinderen van laaggeletterde ouders (taalakkoord).
• Een verdere uitwerking van het financiële aspect te geven in het uitvoeringsprogramma (volgt 

eind dit jaar).
• Jaartallen en bronnen bij cijfers checken.

De participatieraad had de volgende vragen:
• Extra aandacht voor kinderen van laaggeletterde ouders
• Aandacht voor de toenemende segregatie
• Aandacht voor en signalering van kinderen die denken aan zelfdoding door scholen en 

medewerkers van de jeugdzorg. Het is aan te raden om deze professionals de 
gatekeeperstraining van 113 te laten volgen.

• Opnemen als doel in Hfdst.10 Een thuis hebben: In 2021 hoeven kinderen niet langer dan drie 
maanden gebruikte maken van de opvang. Daarnaast is het belangrijk dat dak- en thuisloze 
jongeren een vaste begeleider/regisseur hebben die het vertrouwen heeft van de jongere. Er een 
betere samenwerking en afstemming is tussen hulpverleners en dat een postadres makkelijk te 
regelen is.

5. Risico's en kanttekeningen
Onvoldoende ruimte voor investering in preventie en vernieuwing door bezuiniging 
Het Rijk ging er vanuit dat deze transformatie een bezuiniging zou opleveren. De overdracht van 
taken ging gepaard met een korting van 15 procent op het budget voor de nieuwe taken. De 
noodzaak van continuïteit van zorg binnen het budget liet weinig ruimte voor innovatie en een 
betere preventie.
Net als het Rijk gelooft de gemeente dat de transformatie uiteindelijk leidt tot minder uitgaven in de 
(specialistische) jeugdhulp, tot kwalitatief betere hulp en verschuiving naar eerdere inzet in de 
sociale basis. De paradox is: investeringen in preventie en vernieuwing zouden moeten leiden tot
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lagere kosten in de specialistische jeugdhulp, maar de ruimte om te investeren en te vernieuwen is 
zeer beperkt. Ook hier geldt dat de kosten voor de baat uitgaan.

6. Uitvoering
Jongeren, (pleeg)ouders, de participatieraad en samenwerkingspartners hebben input geleverd en 
meegelezen met eerdere concepten. Hun reacties en advies zijn meegenomen in de nieuwe nota.

Wanneer de in de nota beschreven visie is vastgesteld wordt deze uitgewerkt in een (jaarlijks) 
uitvoeringsprogramma. Naast het vaststellen en versterken van bestaande initiatieven zullen ook 
nieuwe initiatieven ontplooid worden. Ook worden de doelen gekoppeld aan indicatoren en 
uitgewerkt hoe deze gemeten gaan worden zodat op een combinatie van cijfers en de duiding 
daarvan (verhalen) gestuurd kan worden.

De gemeente voert de dialoog met samenwerkingspartners over het werken vanuit het 
gedachtegoed van de kansencirkel. Om samen te onderzoeken wat dit betekent in de praktijk en hoe 
dit vertaald kan worden in concrete stappen in de wijk, op school, op verenigingen en in de 
hulpverlening. Hierin is de stem van kinderen, jongeren en ouders belangrijk.

7. Bijlagen
Bijlage 1: integrale nota Jeugd: Samen voor Jeugd Haarlem
Bijlage 2: integrale nota Jeugd: Samen voor Jeugd Haarlem (versie met zichtbare wijzigingen)
Bijlage 3: Uitkomst op overeenstemming Gericht Overleg (OOGO)
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* Gemeente 
Haarlem

Raadsstuk

Onderwerp
Governance voor warmtenetten in Haarlem

Nummer 2019/691719
Portefeuillehouder Berkhout, R.A.H.
Programma/beleidsveld 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling
Afdeling ECDW
Auteur Dijk, W.J.S. van
Telefoonnummer 023-5113912
Email w.v.diik(a)haarlem.nl
Kernboodschap In Haarlem kennen we verschillende soorten initiatieven voor de aanleg van 

warmtenetten. We onderscheiden burgerinitiatieven, marktinitiatieven en 
warmtenetten waarbij de gemeente (samen met partners) het initiatief voor 
aanleg neemt.
De raad neemt besluiten over de in Haarlem te gebruiken duurzame bronnen (juni 
2019), de betaalbaarheid (december 2019) en met deze nota over de organisatie 
en governance van de warmtetransitie.

Om samenhang aan te brengen tussen de verschillende (soorten) initiatieven , de 
energietransitie in goede banen te leiden en marktsturing te voorkomen m.b.t. de 
gemeentelijke doelstellingen heeft de gemeente een eigen handelingsperspectief 
opgesteld. Dit perspectief legt de doelen en uitgangspunten van de gemeente
vast.
De bestuurlijke doelen betreffen het realiseren van een duurzame stad, een 
betaalbare energietransitie en aanvaardbare (financiële) risico's. Daaraan 
toegevoegd de ambitie om in 2040 Haarlem aardgasvrij te hebben gemaakt. De 10 
geformuleerde uitgangspunten gaan over haalbaarheid, marktordening, draagvlak, 
tempo en duurzame randvoorwaarden.

De manier waarop de gemeente haar uitgangspunten het beste kan borgen 
verschilt per soort project en wordt per situatie voor besluitvorming voorgelegd. 
Hiervoor onderzoekt het college welke instrumenten geschikt zijn om deze 
principes in elk project te verankeren.

Behandelvoorstel voor
commissie

De commissie beheer wordt verzocht advies te geven aan de raad over het 
voorstel van het college in paragraaf 2 en over de wijze van agendering van het 
raadsstuk in de raadsvergadering.

Relevante eerdere Informatienota Versnelling van het Duurzaamheidsprogramma
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besluiten (2017/93567)
Informatienota onderzoek naar een energiestrategie (2018/876579) 
Onderzoeken mogelijkheid tot aanbesteden van een concessie voor 
warmtenet(2019/348887)

Besluit College
d.d. 17 september 2019

Het college stelt het voorstel aan de raad vast.

de secretaris, de burgemeester,

Besluit Raad
d.d........\ 1 NOV 2019
(wordt ingevuld door de 
griffie)

De raad der gemeente Haarlem,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders,

Besluit:

1. In te stemmen met het benaderen van de warmtemarkt in Haarlem vanuit 
de bestuurlijke doelen en uitgangspunten zoals verwoord in het 
handelingsperspectief;

2. In te stemmen met de eerste aanzet tot kaders voor de 
governancestructuur en opdracht te geven deze nader uit te werken;

3. In te stemmen met het op project niveau bepalen van de voorkeursrol van 
de gemeente;

4. In te stemmen met het ontwikkelen van een overlegstructuur 
(warmteplatform) en deze te baseren op gedeelde waarden 
(stadsprincipes).

Kenmerk: 2019/691719 2/6



1. Inleiding
In Haarlem kennen we verschillende soorten initiatieven voor de aanleg van warmtenetten. In het 
Ramplaankwartier onderzoekt een groep bewoners, samen met de TU Delft en gemeente de 
mogelijkheid van een collectief warmtenet in de wijk. In Schalkwijk en Meerwijk werken corporaties, 
gemeente en (deels) commerciële partijen samen aan de ontwikkeling een warmtenet. Enige tijd 
geleden toonde een marktpartij zich geïnteresseerd in het aanleggen van een warmtenet in andere 
delen van de stad.
De kansen voor geothermie als bron voor collectieve warmtevoorzieningen worden onderzocht door 
een samenwerkingsverband van markt, ministerie, provincie en gemeente Haarlem.

In het landelijk klimaatakkoord, dat dit najaar officieel wordt ondertekend, is afgesproken dat 
gemeenten de regie in de energietransitie hebben. Vanuit die regierol moet de gemeente sturen en 
toezien op een efficiënte en effectieve uitvoering van alle initiatieven binnen de warmtetransitie, en 
op de ontwikkeling van warmtenetten. Om deze regierol goed in te kunnen vullen sluit het college 
marktsturing uit en legt een aantal kaderstellende besluiten aan de raad voor. Deze besluiten hebben 
naast governance (rolverdeling en -invulling voor samenwerking met partijen) onder andere 
betrekking op duurzame bronnen (nota nr. juni 2018) en op betaalbaarheid (december 2019) (Bijlage 
tijdlijn bestuurlijke besluitvorming energietransitie). De op te stellen Transitie Visie Warmte (april 
2020) beschrijft op welke manier wijken van het aardgas afgaan en in welk tijdspad. De wijken die 
voor 2030 aardgasvrij worden, worden hierin al concreet benoemd.

In deze nota 'Handelingsperspectief en kaders voor governance schept het college duidelijkheid over 
de organisatie van het werkveld rondom warmtenetten. Hierin worden uitgangspunten, rol en 
positie van de gemeente ten opzichte van betrokken partijen binnen dit dossier vastgelegd.
Binnen de samenwerking bij warmtenetten staat de gemeente voor het publiek belang. Dit vraagt 
om extra aandacht waar het collectieve voorzieningen zoals warmtenetten betreft, omdat dit 
exclusieve netten zijn waar concurrentie (bijna) niet mogelijk is. Op basis van de initiatieven die we 
nu in Haarlem zien, zien we voor de invulling van de gemeentelijke rol verschillende mogelijkheden: 
een gemeentelijke warmtebedrijf, deelneming, kaderstelling en aan de markt overlaten.

Gemeentelijke beleidsdoelstellingen
Binnen het warmtedossier streeft de gemeente naar bestuurlijke doelen, zoals een duurzame stad, 
betaalbaarheid, gezonde financiële positie etc. Deze doelen, te samen met uitgangspunten binnen 
dit dossier vormen de basis voor een handelingsperspectief. De uitgangspunten uit het gemeentelijk 
handelingsperspectief komen niet noodzakelijkerwijs overeen met die van partners. We 
onderzoeken hoe deze uitgangspunten het beste geborgd kunnen worden in de verschillende 
initiatieven in de stad. Eén van de manieren om dit te doen is het faciliteren van samenwerking 
tussen initiatieven op basis van een gedeelde waarde propositie in de vorm van stadsprincipes. Deze 
stadsprincipes zijn deels bestuurlijk-politiek (duurzaam, betaalbaar, aansluitplicht), deels
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technisch/financieel (verlagen warmtevraag, langjarige contracten, compatible, open net), en deels 
organisatorisch (transparant, draagvlak, gelijk speelveld) en zijn afgeleid van de gemeentelijke 
uitgangspunten.

Het college vraagt van alle partijen die in Haarlem actief (willen) zijn in het ontwikkelen en beheren 
van warmtenetten deze principes te onderschrijven.

Van beleidsdoelstellingen naar project
De verschillende oplossingen en initiatieven vragen om verschillende rollen van de gemeente. 
Generieke uitspraken over de rol die de gemeente Haarlem in de hele stad in wil nemen ten aanzien 
van de energietransitie zijn dan ook niet te geven. Mogelijk moet een concessie worden uitgegeven, 
deelgenomen worden aan een initiatief middels een financieel belang, of een exploitatiebijdrage aan 
een partner worden verstrekt.

Een warmteplatform is nodig om de initiatieven te coördineren.
Om voor deze verschillende (soorten) initiatieven duidelijkheid te scheppen over de kaders en om 
samenwerking/afstemming te faciliteren kan een warmteplatform Haarlem worden ontwikkeld. 
Hierin zijn alle bedrijven die in de Haarlemse warmtebranche actief zijn, vertegenwoordigd. Dit zijn 
mogelijk producenten of leveranciers van warmte, exploitanten van een transport- of distributienet 
of een integraal warmtenet. De stadsprincipes geven richting aan de samenwerking in dit platform.
In dit platform worden de activiteiten in de stad afgestemd, zodat optimaal gebruik kan worden 
gemaakt van schaarse bronnen, grondstoffen en ruimte in de ondergrond. Kansen om werk met 
werkte maken kunnen zo beter worden benut.

Naast het borgen van de uitgangspunten heeft het voorgestelde warmteplatform als doel om ook in 
ruimtelijke zin af te stemmen wat betreft beschikbare bronnen (bv geothermie en restwarmte uit 
datacenters) en de aanleg van transport- en distributienetwerken voor de hele stad.
Het starten van nieuwe projecten of het uitbreiden van bestaande projecten is nadrukkelijk niet de 
doelstelling van het platform.

2. Voorstel aan de raad
Het college stelt de raad voor:

1. In te stemmen met het benaderen van de warmtemarkt in Haarlem vanuit de bestuurlijke 
doelen en uitgangspunten zoals verwoord in het handelingsperspectief;

2. In te stemmen met de eerste aanzet tot kaders voor de governance structuur en opdracht te 
geven deze nader uit te werken;

3. In te stemmen met het op project niveau bepalen van de voorkeursrol van de gemeente;
4. In te stemmen met het ontwikkelen van een overlegstructuur (warmteplatform) en deze te 

baseren op gedeelde waarden (stadsprincipes).
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3. Beoogd resultaat
Het college neemt na het besluit over duurzame bronnen nu een besluit over de organisatie van 
collectieve warmtenetten in Haarlem. Het college sluit marktsturing uit en schept duidelijkheid over 
haar uitgangspunten in de samenwerking met partners in de energietransitie in Haarlem. De 
uitgangspunten zijn niet vrijblijvend. De gemeente definieert haar eigen rol en instrumenten bij het 
toepassen van de uitgangspunten per situatie. Samenwerking wordt bevorderd door het afstemmen 
van warmte initiatieven in een warmtepiatform.
Na dit besluit wordt een besluit over de betaalbaarheid van de warmtetransitie opgesteld.

4. Argumenten
1. De Haarlemse duurzaamheidsdoelstellingen worden geborgd
Door de kaders als uitgangspunt te nemen voor de rol van de gemeente en de samenwerking met 
partijen, kan de gemeente sturen op de realisatie van de duurzaamheidsdoelstelling om in 2040 
aardgasvrij te zijn. Het college vraagt van partijen die in Haarlem actief (willen) zijn in het 
ontwikkelen en beheren van warmtenetten binnen deze kaders samen te werken.

2. De kaders scheppen duidelijkheid voor investeringen in warmtenetten in Haarlem
Vanuit haar regierol legt de gemeente kaders neer waarbinnen vastgoedeigenaren, netbeheerders, 
warmtebedrijven, de gemeente en andere betrokken partijen investeringsbeslissingen kunnen 

nemen.

3. Geen generieke oplossing in verband met verschillende soorten initiatieven
Omdat de bekende en toekomstige initiatieven zo verschillend van aard zijn, en een eigen 
investerings- en risicoprofiel hebben, ligt een generieke lijn (de markt is altijd aan zet, of een keuze 
voor een gemeentelijk energiebedrijf) voor de hele stad niet voor de hand. Een rolbepaling en 
governance model wordt dan ook op maat per warmteproject aan de raad voorgelegd.

4. Door samen te werken kan effectief omgegaan worden met schaarse grondstoffen en ruimte 
Door samen te werken binnen het warmtepiatform kunnen partijen kennis uitwisselen en werk 
afstemmen. Zo kunnen bijvoorbeeld dimensionering van transportleidingen en het regelen van lokaal 
benodigde elektriciteit op elkaar worden afgestemd door de gezamenlijke warmte- en ruimtevraag 
als uitgangspunt te nemen.

5. Risico's en kanttekeningen
1. Kaders zijn mogelijk niet afdwingbaar
De mate waarin de gemeentelijke kaders afdwingbaar zijn, is per situatie verschillend. Per initiatief 
moeten worden onderzocht wat de meest effectieve instrumenten zijn.

2. Maatwerk voor governance per initiatief blijft noodzakelijk
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De rol die de gemeente kiest voor het verankeren van haar doelstellingen en effectieve realisatie, 
verschillen per type project.

3. Het warmteplatform is geen substituut voor het uitbreiden/starten van nieuwe projecten 
De samenwerking in het warmteplatform zet in op het verhogen van effectiviteit door 
samenwerking. Het platform heeft geen mandaat, of juridische entiteit, om nieuwe projecten te 
starten of bestaande projecten uit te breiden.

6. Uitvoering
Enkele van onze samenwerkingspartners hebben de kaders zoals hier omschreven getoetst. Nadat de 
raad de nota heeft vastgesteld, wordt de vorm voor het warmteplatform uitgewerkt. Actieve partijen 
worden uitgenodigd om op managementniveau aan het warmteplatform deel te nemen. De 
gemeente zit dit platform voor. Per project wordt beoordeeld hoe de principes kunnen worden 
toegepast. Hiervoor wordt per warmtenet besluitvorming aan de raad voorgelegd.

Onderliggende nota en raadsbesluit vormen de eerste aanzet voor de governance structuur rondom 
warmtenetten in Haarlem. Het is richtinggevend voorde nader te ontwikkelen structuur. Naarmate 
deze structuur concreter wordt krijgen thema's als sturing en beheersing nadere invulling. 
Onderwerpen die hierbij aan bod komen zijn onder andere exit strategie, betrokkenheid raad etc.

7. Bijlagen

1. Handelingsperspectief en kaders voor governance
2. Tijdlijn bestuurlijke besluitvorming energietransitie
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Gemeente
Haarlem

Raadsstuk

Onderwerp
Vaststellen startnotitie Delftplein

Nummer 2019/521834
Portefeuillehouder Roduner, F.J.
Programma/beleidsveld 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling
Afdeling PCM
Auteur M. Zijlmans
Telefoonnummer 023-5113762
Email mzijlmans@haarlem.nl
Kernboodschap In 2016 heeft de gemeente met Elan Wonen een koopovereenkomst gesloten voor 

de verkoop van een stuk bouwgrond op het Delftplein. Hier zijn nu door Elan
Wonen 160 tijdelijke woningen gebouwd voor starters en statushouders, voor een 
periode van maximaal 15 jaar. Elan heeft plannen om de resterende kavels van het 
Delftplein ook te verwerven en daar een gemengd woningbouwprogramma te 
realiseren in een integrale gebiedsontwikkeling.

Behandelvoorstel voor
commissie

De commissie Ontwikkeling wordt verzocht advies te geven aan de raad over het 
voorstel van het college in paragraaf 2 en over de wijze van agendering van het 
raadsstuk in de raadsvergadering.

Relevante eerdere
besluiten

n.v.t.

Besluit College
d.d. 10 september 2019

Het college stelt het voorstel aan de raad vast.

de secretaris, de burgemeester,

Besluit Raad
d.d. 21NOV 2019
(wordt ingevuld door de 
griffie)

De raad der gemeente Haarlem,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders,
Besluit:
1. De startnotitie voor het project 'Delftplein" vast te stellen.

de griffier, ---------'n de voorzitter,

/I
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1. Inleiding
Elan Wonen heeft in 2016 grond van de gemeente Haarlem gekocht voor de bouw van 160 tijdelijke 
woningen voor statushouders en starters aan het Delftplein. Er liggen aan het Delftplein nog twee 
kavels van de gemeente Haarlem. Op de totaal drie kavels wil Elan Wonen een woningbouw 
ontwikkeling neerzetten met een gemengd programma. Mogelijk wordt ook het kavel naast het 
Spaarne Ziekenhuis - niet in bezit van de gemeente Haarlem - bij de ontwikkeling betrokken. Elan 
Wonen neemt hiertoe het initiatief. Bij een gemengd woningbouwprogramma zal Elan Wonen het 
deel sociale huur op zich nemen en de grond die daarvoor nodig is verwerven. De grond voor vrije 
sector woningen wordt door de gemeente zelf in de markt gezet.

2. Voorstel aan de raad
Het college stelt de raad voor:
1. De startnotitie voor het project "Delftplein" vast te stellen.

3. Beoogd resultaat
Het beoogde resultaat is de verkoop van de grond op het Delftplein en de realisatie van woningen in 
een gemengd woonmilieu. Elan Wonen zal haar eigen locatie daar ook aanwenden voor de realisatie 
van het plan. Elan zal haar sociale woningbouwprogramma hier realiseren, de gemeente zal een 
tender uitzetten voor de realisatie van het vrije sector programma door de markt. Voor de locatie 
geldt de Beheersverordening Delftplein (2016) Er wordt een stedenbouwkundige visie en 
Stedenbouwkundig Programma van Eisen opgesteld en zal een planologische procedure doorlopen 
worden.

4. Argumenten
1. Dit besluit is de beste manier om het beoogd resultaat te bereiken
In de startnotitie worden de kaders en randvoorwaarden voor de ontwikkeling omschreven. Het 
vaststellen van de startnotitie is een bevoegdheid van de raad. De ontwikkeling is voor rekening en 
risico van de initiatiefnemer.

2 Het besluit past in het ingezet beleid
Met deze ontwikkeling wordt een bijdrage geleverd aan de opgave voor de realisatie van (sociale) 
woningen in Haarlem. In het Structuurplan Haarlem 2020 staat over de locatie Delftplein:
"De bijzondere positie als noordelijke entree van de bebouwde kom van Haarlem leent zich voor een 
markante vorm van hoogbouw en een nieuw oriëntatiepunt en duidelijk van Noord. Het voorgestane 
stedelijk milieutype op dit knooppunt kenmerkt zich door hybride bebouwing: dit kent redelijke 
dichtheden van bebouwing, maar met een gering ruimtegebruik door geconcentreerde hoogbouw in 
een groene omgeving."
Even verderop wordt in de Structuurvisie gesproken over woningaantallen op de locatie van tussen 
de 300 en 390 woningen.
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Daarbij staat de Gemeente Haarlem voor een grote woningbouwopgave (programma Groei van de 
Stad), van ca 10.000 extra woningen voor 2025. Zowel in de structuurvisie als vanuit het programma 
Groei van de Stad past de voorgestelde ontwikkeling op het Delftplein daarom goed.

3 De gemeente loopt door deze ontwikkeling geen financieel risico
Met de Elan Wonen is een voorschotovereenkomst gesloten waarin staat dat de Initiatiefnemer de 
ambtelijke kosten vergoed. Uitgangspunt voor deze ontwikkeling is dat deze kostenneutraal is. Met 
de opbrengst van de verkoop zal de inrichting van de openbare ruimte gefinancierd moeten worden.

4 Communicatie en participatie
Er is een participatie- en inspraakplan (PIP) gemaakt. Er zal een gesprek plaatsvinden met de 
omliggende wijkraden en bewoners die rondom het plangebied wonen. Zij worden over het proces 
geïnformeerd.

5 Verkoopbeleid
Het verkoopbeleid van de gemeente schrijft voor dat er transparant, openbaar en marktconform 
verkocht wordt. Eén op één verkoop van grond ten behoeve van sociale woningbouw aan een 
corporatie wordt binnen het beleid wel mogelijk gemaakt. Voor de vrije sector woningen wordt door 
de Gemeente een tender op de markt gezet.

5. Risico's en kanttekeningen
1. Financiële Haalbaarheid
In de vervolgfase, de definitiefase, zal duidelijk moeten op welke wijze de ontwikkeling van het 
gemengde woningbouwprogramma voldoende oplevert om de aanpassingen en verbeteringen in 
de openbare ruimte te bekostigen.

2. Het betrekken van gronden Spaarneziekenhuis
Elan Wonen staat zelf aan het roer als het gaat om het betrekken van deze gronden, die niet in 
eigendom van de Gemeente Haarlem zijn. In het vervolgtraject dienen alle partijen er alert op te 
zijn dat het betrekken hiervan geen (grote) vertragingen oplevert in het proces.

3. Deze opdracht omvat een pilot met meer overlaten aan de markt.

Zowel voor de betrokken beleidsafdelingen als voor Elan Wonen is dit een relatief nieuwe manier van 
werken. Tijdens het proces dient goed te worden gemonitord of alle partners zich aan hun 
taakomschrijving houden.

Om op korte termijn versnelling aan te brengen bij de realisatie van woningbouw is gekozen om bij 
dit project een pilot te starten. De reden is capaciteitstekort bij het team Ontwerp van OMB. Het 
opstellen van het stedenbouwkundig programma van eisen wordt door een extern bureau gedaan.
De keuze voor het bureau zal in gezamenlijk overleg tussen Elan Wonen en de gemeente gebeuren. 
Dit zal een ander bureau zijn dan het bureau dat het ontwerp maakt. Elan Wonen stuurt dit proces
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aan en de gemeente heeft een toetsende rol. Daarmee wordt de benodigde inzet van de gemeente 
beperkt.

6. Uitvoering

«O»
PRE-INITIATIEFFASE INITIATIEFFASE DEFINITIEFASE ONTWERPFASE VOORBEREIDINGSFASE REALISATIEFASE

De ontwikkeling doorloopt de fases van het Haarlems Ruimtelijk Planproces. Met het vaststellen van 
de startnotitie kan de initiatieffase afgerond worden. In de definitiefase worden de kaders voor de 
verdere uitwerking opgesteld. De planning is globaal als volgt:

Fase Product Bevoegdheid Planning

Initiatieffase (uitgangspunten en 
randvoorwaarden, globale 
verkenning van opgave en kansen)

• Startnotitie • Raad Q3 2019

7. Bijlage
1. Startnotitie
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Gemeente
Haarlem

Raadsstuk

Onderwerp
Wijzigingsvoorstel APV 2019

Nummer 2019/395232
Portefeuillehouder Wienen, J.
Programma/beleidsveld 6.3 Openbare orde en veiligheid
Afdeling VH
Auteur Afdeling V&H
Email veiligheidhandhaving@haarlem.nl
Kernboodschap Om een aantal actuele veiligheids- en handhavingsproblemen effectief het hoofd 

te kunnen bieden, is het noodzakelijk in het belang van de openbare orde en 
bescherming van het milieu om de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) te 
wijzigen. Dit APV-voorstel houdt de volgende wijzigingen in:

1. Verbod op gebruik van lachgas in de openbare ruimte
2. Verbod op publieke uitingen van verboden organisaties
3. Verbod op drugsgebruik in de openbare ruimte

4. Verbod op het oplaten van ballonnen

Behandelvoorstel voor
commissie

De commissie Bestuur wordt verzocht advies te geven aan de raad over het 
voorstel van het college in paragraaf 2 en over de wijze van agendering van het 
raadsstuk in de raadsvergadering.

Relevante eerdere
besluiten

n.v.t.

Besluit College 
d.d. 15 oktober 2019

1. het college stelt het voorstel aan de raad vast.

de secretaris, de burgemeester.
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Verbod op publieke uitingen verboden organisaties 
Verbod op drugsgebruik in de openbare ruimte 
Verbod op het oplaten van ballonnen

Dit zijn actuele en urgente handhavingsproblemen, die met name de openbare orde en veiligheid 
raken. De voorgestelde APV-wijziging maakt het mogelijk om handhavend op te treden.

2. Voorstel aan de raad
Het college stelt de raad voor:
1. De wijziging van de Algemene plaatselijke verordening zoals opgenomen in bijlage A vast te 
stellen;
2. Dat dit besluit de dag na publicatie in werking treedt.

3. Beoogd resultaat
Met dit besluit wordt het mogelijk om handhavend op te treden tegen verboden organisaties die zich 
in de publieke ruimte manifesteren. Ook biedt dit APV-voorstel de mogelijkheid om handhavend op 
te treden tegen het gebruik van lachgas, het oplaten van ballonnen en het gebruik van drugs in de 
openbare ruimte.
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4. Argumenten
1. Verbod op lachgasgebruik in de openbare ruimte is noodzakelijk ter bescherming van de openbare 
orde, het milieu en om overlast tegen te gaan.

De afgelopen jaren heeft het gebruik van lachgas een vlucht genomen, met name onder jongeren en 
jongvolwassenen, ook in Haarlem. Het gebruik van lachgas leidt tot vervuiling van de openbare 
ruimte. Lachgaspatronen, cilinders en ballonnen waarmee lachgas gebruikt worden, worden 
aangetroffen op verschillende locaties door de hele stad.

Het gebruik van lachgas leidt daarnaast tot ongewenst en onberekenbaar gedrag: omvallen, 
bewusteloosheid, onoplettendheid, hallucineren. Doordat lachgas vooral in groepsverband in de 
openbare ruimte wordt gebruikt, gaat hiervan een dreigende houding uit waardoor omstanders zich 
onveilig voelen. Het gebruik van lachgas wordt dan als overlastgevend ervaren. Omvallen, duwen en 
afwijkend gedrag vormt in een menigte of op openbare plaatsen waar publiek aanwezig is een 
aanzienlijk risico voor de openbare orde. Ook kunnen door gebruik van lachgas ongelukken gebeuren 
(men raakt onder invloed). Bijvoorbeeld roekeloosheid, vallen of zelfs tijdelijk bewustzijnsverlies. In 
het verkeer en op straat kan dit tot gevaar leiden.

Ter bescherming van het milieu, de openbare orde en veiligheid en om overlast en hinder tegen te 
gaan, is het noodzakelijk om het gebruik van lachgas op openbare plaatsen te verbieden. Eerder 
heeft het college besloten evenementenlocaties aan te wijzen als gebied waar het is verboden 
lachgas te verkopen indien daar evenementen worden gehouden.

Vanwege het risico voor de openbare orde en veiligheid is het ook van belang dat de verkoop van 
lachgas in alle horecabedrijven is verboden en niet alleen in alcoholschenkende horecabedrijven. Nu 
geldt het verkoopverbod van lachgas alleen voor horecabedrijven die alcohol schenken vanwege het 

verbod op kleinhandel in de Drank- en Horecawet.

2. Openlijk vertoon van verboden organisaties in de openbare ruimte is onacceptabel
Sinds 2016 is het Openbaar Ministerie verschillende juridische procedures gestart om Outlaw 
Motorcycle Gangs (hierna OMG's) verboden te laten verklaren door de rechter, omdat de activiteiten 
van deze motorclubs in strijd zijn met de openbare orde. Inmiddels zijn Bandidos, Hells Angels, 
Satudarah en No Surrender verboden verklaard. Bij de verbodenverklaringen van deze clubs speelt 
de cultuur van wetteloosheid en geweld een belangrijke rol, alsmede het ernstig gevaar dat opnieuw 
gewelddadige strafbare feiten worden gepleegd en dat de aanwezigheid van deze clubs een 
ondermijnende en ontwrichtende werking hebben op de Nederlandse samenleving.

Deelneming aan de voortzetting van dergelijke organisaties, waaronder uiterlijk vertoon kan worden 
begrepen, is strafbaar gesteld in artikel 140 lid 2 Wetboek van Strafrecht. Deze strafbaarstelling geldt 
echter pas op het moment dat de uitspraak van de rechter onherroepelijk (definitief) is geworden.
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Om toch op te kunnen treden tegen openlijk vertoon van verboden organisaties in de publieke 
ruimte, vanwege de verstorende werking die dat heeft op de openbare orde, wordt een 
strafbaarstelling opgenomen in de APV. Deze strafbaarstelling houdt in dat het is verboden om op 
openbare plaatsen, in voor het publiek openstaande gebouwen en daarbij behorende erven en bij 
evenementen zichtbaar kleding en goederen te dragen, bij zich te hebben ofte vervoeren die 
uiterlijke kenmerken vertonen van een organisatie die bij rechterlijke uitspraak of bestuurlijk besluit 
verboden is verklaard of is ontbonden. Bijvoorbeeld kan het gaan om de naam, logo's, spreuken, 
kleding en aanduidingen op motoren. Door strafbaarstelling in de APV kan tegen het publiekelijk 
vertoon van verboden organisaties handhavend worden opgetreden door de politie.

3. Verbod op drugsgebruik in de openbare ruimte is wenselijk om overlast tegen te gaan
Om overlast als gevolg van drugsgebruik in de openbare ruimte tegen te gaan is het wenselijk om dit 
verbod opnieuw op te nemen in de APV. Drugsgebruik in de openbare ruimte geeft nogal eens 
overlast. Deze bepaling heeft eerder in de APV van de gemeente Haarlem gestaan, maar is eruit 
gehaald nadat de Raad van State deze bepaling onverbindend verklaarde. Inmiddels heeft de Raad 
van State dit standpunt verlaten zodat deze bepaling weer rechtmatig is. Voor het college is dit reden 
om voor te stellen aan de gemeenteraad deze verbodsbepaling weer op te nemen in de APV. Bij de 
toepassing van dit verbod sluit het college aan bij de wijze waarop het verbod op drinken van alcohol 
in de openbare ruimte wordt toegepast. Het verbod geldt dan alleen voor die plaatsen die door de 
burgemeester zijn aangewezen, omdat er sprake is van overlast vanwege drugsgebruik. Aantasting 
van de openbare orde of het woon- en leefklimaat zijn dan de redenen om tot aanwijzen van 
gebieden over te gaan.

4. Verbod om ballonnen op te laten is noodzakelijk ter bescherming van het milieu
Het oplaten van ballonnen veroorzaakt schade aan het milieu en kan ook brandgevaar opleveren 
indien deze ballonnen worden opgelaten met hete lucht door middel van een brandertje. Steeds 
meer gemeenten in Nederland stellen een dergelijk verbod in. Inmiddels hebben 31% van 
gemeenten in Nederland een dergelijk verbod. Ook in Noord-Holland hebben meerdere gemeenten 
zoals Heemstede, Bloemendaal, Zaanstad en Alkmaar een ballonnenoplaatverbod. Het past binnen 
het Beleidsplan Schoon dat door het college is vastgesteld om een schone(re) stad te realiseren.

5. Voorgestelde verbodsbepalingen zijn overeenkomstig Actieprogramma 2019
De voorgestelde verbodsbepalingen passen binnen de prioriteiten van Actieprogramma behorende 
bij het Integraal Veiligheids- en Handhavingsbeleid 2019-2022 zoals de aanpak van ondermijning, 
veilig uitgaan, leefbaarheid van wijken en buurten en jeugd en veiligheid.
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5. Risico's en kanttekeningen
1. Juridische houdbaarheid 2 voorgestelde verboden is niet onbetwistbaar
De rechtmatigheid van het voorgestelde verbod van publieke uitingen van verboden verklaarde 
organisaties staat niet bij voorbaat vast, maar nu dit verbod noodzakelijk wordt geacht in het belang 
van de openbare orde zou het voorgestelde verbod stand moeten houden indien de rechtmatigheid 
hiervan wordt aangevochten bij de rechter. Ook de rechtmatigheid van het verbod op gebruik van 
lachgas in de openbare ruimte staat niet vast. De gemeente ziet juridische procedures tegen deze 
verbodsbepalingen met vertrouwen tegemoet.

2. VNG is geen voorstander van APV-verbodsbepalingen t.a.v. gebruik van lachgas en oplaten van 
ballonnen
In de ledenbrief van augustus over de wijziging van de model-APV stelt de Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten zich op het standpunt dat er geen reden is om een APV-bepaling op te 
nemen over lachgas en het oplaten van ballonnen in de model-APV. Ten aanzien van de verkoop en 
het gebruik van lachgas stelt de VNG dat de reguliere overlastbepalingen in de APV voldoende 
mogelijkheden bieden om op te treden tegen het gebruik van lachgas. Over het 
ballonnenoplaatverbod stelt de VNG dat ballonnen geen gevaar opleveren voor de volksgezondheid 
of veiligheid, maar gaat voorbij aan de schade die dit veroorzaakt aan het milieu. Het college vindt 
deze redenering van de VNG, met name ten aanzien van het verbod op het gebruik van lachgas, 
evident onjuist en acht het noodzakelijk om deze verbodsbepalingen toch op te nemen in de APV.

6. Uitvoering
De aanpassingen worden opgenomen in de Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving waardoor 
de tekst op Overheid.nl wordt gepubliceerd. Daarbij wordt de inwerkingtredingsdatum bepaald op 
de dag na publicatie. Conform de bepaling in de Gemeentewet wordt de herziene APV ook aan het 
openbaar ministerie ter kennis gesteld. Op basis van de voorgestelde verbodsbepaling en de 
strafbaarstelling van dit verbod kan de politie strafrechtelijk optreden en zelfs de verboden uitingen 
in beslag nemen.

7. Bijlagen
Bijlage A: tekst wijziging APV en wijziging toelichting APV 
Bijlage B: Integrale tekst te wijzigen APV-artikelen
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